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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศูนย์เทเวศร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด
ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in Marketing Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่ อสารการตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย):
ศศ.ม. (การสื่ อสารการตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Arts (Marketing Communication)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.A. (Marketing Communication)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รี ยนตลอดหลักสู ตร
36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

มคอ.2
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสู ตรต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท สาขาวิชา
การสื่ อสารการตลาด ในปี การศึกษา 2560
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการด้านการสื่ อสารการตลาด
8.2 ผูบ้ ริ หารด้านการสื่ อสารการตลาด
8.3 ผูป้ ระกอบการด้านการสื่ อสารการตลาด
9. ชื่ อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
ที่
1
2

3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางวิมลพรรณ อาภาเวท
3570100911960
นายไกรพุฒิ กีรกะจินดา
3120100865911
นายดลพิวฒั น์ ปรี ดาวิภาต
3101202252226

ตาแหน่ ง
วิชาการ
รศ.
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ว.ม.
ศศ.บ.
D.B.A.
M.B.A.
B.B.A.
บธ.ด.
บธ.ม.
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นายบัญชา วงศ์เลิศคุณากร
3101403526064

อาจารย์

บธ.บ.
บธ.ด.
M.Eng.
วศ.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก
สื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารมวลชน
Human Resources Management
Management and Organization
Marketing
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
การตลาด
บริ หารธุรกิจ
Master of Telecommunications
Engineering
ไฟฟ้ าสื่ อสารโทรคมนาคม

จากสถาบันการศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์ , 2540
ม.เชี ยงใหม่, 2529
Newport University, U.S.A., 2548
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2541
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2535
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547
ม.กรุ งเทพ, 2543
ม.นเรศวร, 2556
University of Melbourne,
Australia, 2546
ม.ธรรมศาสตร์, 2543

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
สถานการณ์ภายนอกที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรมี 2 ประการ คือ สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาพการแข่งขันในการดาเนิ นกิ จการของทั้งหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชนในปั จจุบนั มีการนา
การสื่ อสารการตลาดมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับตราสิ นค้า (Brand) และองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจต่อตราสิ นค้าและองค์กร นอกจากนี้ ยงั มุ่งเน้นใน
การสื่ อสารให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่างตราสิ นค้าของตนเองกับตราสิ นค้าอื่นๆ ประกอบกับปั จจัยอัน
เกิดจากการแข่งขันในโลกยุคไร้พรมแดน ที่ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเข้ามาแข่งขันภายในประเทศมากขึ้น จึง
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการใช้ศาสตร์ ดา้ นการสื่ อสารการตลาดมาเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้เกิ ดขึ้นกับ
ตราสิ นค้า โดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กร และเพิ่มความแข็งแกร่ งให้กบั ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ จากสถานการณ์ และพัฒนาการทางเศรษฐกิจข้างต้น จึงทาให้เกิดการปรับปรุ งหลักสู ตรในครั้ง
นี้ โดยให้ความสาคัญกับการนาแนวคิดด้านการสื่ อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้งานกับธุ รกิจได้จริ ง
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
พฤติกรรมการบริ โภคและแบบแผนการดาเนินชีวติ (Lifestyle) ซึ่ งครอบคลุมทั้งมิติในเชิงสังคม
และวัฒ นธรรมของผู้บ ริ โ ภคในปั จ จุ บ ัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสะท้อ นออกมากับ วิ ถี ชี วิ ต ในด้า นต่ า งๆ
เช่ น กิ จกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิด (Opinion) ฯลฯ ประกอบกับประเทศไทยมีการ
ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ ว (Urbanization) โดยเฉพาะปั จจัยด้านการขยายตัวของภาคธุ รกิจจากส่ วนกลาง
ไปยังส่ วนภูมิภาค ทาให้พฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดที่ธุรกิ จส่ วนกลางเข้าไปลงทุนเริ่ มมี
พฤติ ก รรมการบริ โภคใกล้เคี ย งกับ ผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร หรื อ เมื อ งใหญ่ และเมื่ อ รวมเข้า กับ
ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ผบู ้ ริ โภคมีช่องทางในการเปิ ดรับสื่ อมากขึ้น ทาให้ผบู้ ริ โภค
มีขอ้ มูลข่าวสารด้านการตลาดที่เกิดจากการรับรู ้ผา่ นการโฆษณาหลายช่องทาง ส่ งผลโดยตรงต่อการกาหนด
กลยุทธ์ดา้ นการสื่ อสารการตลาด ที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมการบริ โภค ดังนั้นการปรับปรุ งหลักสู ตรในครั้งนี้
จึงได้คานึงถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
เพื่อให้ทุกรายวิชาสามารถตอบสนองต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) เป็ นปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสู ตร
โดยตรง โดยเฉพาะการกาหนดรายวิชาที่ให้ผศู ้ ึกษาได้เรี ยนนั้น จะต้องให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้กลยุทธ์
(Strategy) และยุทธวิธี (Tactic) ทางการสื่ อสารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อีกทั้งรายวิชาในหลักสู ตร
จะต้องสอดแทรกความรู้ในด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร ที่สามารถนาสารสนเทศด้านการสื่ อสารการตลาด

4
ไปยังกลุ่ มเป้ าหมาย ไม่เฉพาะแค่กลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายภายในประเทศเท่านั้น แต่ยงั จะต้องนาข้อมูลข่าวสาร
เพื่ อโน้ม น้าวใจนั้น ส่ งตรงไปถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี ค วามแตกต่ างทั้งทางด้านเชื้ อชาติ และวัฒนธรรมได้
กล่าวได้ว่านอกจากผูท้ ี่ศึกษาทางด้านการสื่ อสารการตลาดจะต้องมีความรู้และมีความแม่นยาทางด้านแนวคิด
ทฤษฎีในเชิงวิชาการแล้ว คุณสมบัติอีกด้านหนึ่ งที่ตอ้ งมีและขาดไม่ได้ คือ การมีความรู้ในเชิงวิชาชีพ ที่ผเู้ รี ยน
หรื อผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในด้านนี้ จะต้องประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าการจัดการศึกษาวิชาชี พระดับสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ นผู ้น าการจัด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ระดั บ สากล บนพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ทั้งที่จะเกิ ดขึ้นในปั จจุบนั และอนาคต อันเป็ นผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และทุนต่างชาติสามารถทา
ได้ง่ า ยขึ้ น ทั้ง หมดนี้ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านทั้ง ในวงการธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะ
คุ ณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่ เป็ นความคาดหวังของผูว้ ่าจ้างที่ ตอ้ งการจากแรงงาน ดังนั้นการพัฒนา
หลัก สู ต รจึ ง ต้อ งมี ก ารพัฒ นาความสามารถของผู ้เรี ย นในด้ า นต่ า งๆ ตั้ง แต่ ก ารใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ
การเสริ มสร้างโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ของผูเ้ รี ยน ให้มองเห็ นการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งในเชิ งสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในระดับประเทศเท่านั้น แต่ยงั ต้องเข้าใจพลวัตในระดับภูมิภาค
และระดับ โลก เพื่ อเพิ่ ม ศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มี ค วามสามารถที่ ออกไปแข่ งขันในตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศได้
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ที่เปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสู ตรอื่น
รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยอาจารย์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนให้ สาขาวิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรี ยน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลักสู ตรต้องประสานกับ อาจารย์ผูแ้ ทนจากคณะอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง ทางด้าน
เนื้ อ หาสาระ การจัด ตารางเรี ย นและตารางสอบ รวมทั้ง ความสอดคล้อ งกับ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรนี้มีปรัชญา และวัตถุประสงค์หลักดังนี้
1.1 ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมุ่งผลิ ตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดให้ได้รับ
คุณวุฒิเป็ นที่ยอมรับในระบบการอุดมศึกษาที่เป็ นสากล มีคุณภาพตรงกับความต้องการและความคาดหวัง
ของประเทศ และผูป้ ระกอบการ โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีทางวิชาการ
มีความสามารถในการวิจยั รวมทั้งมี ประสบการณ์ ในทางวิชาชี พด้านการสื่ อสารการตลาด เป็ นมหาบัณฑิ ต
ที่มีทกั ษะในการบริ หารจัดการ มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม และอารยธรรม
ที่เป็ นสากล มีความสนใจใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตด้านสาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดให้มีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ วิชาชีพ และมีทกั ษะในการวิจยั ด้านการสื่ อสารการตลาดอย่างเป็ นระบบ
1.2.2 เพื่ อพัฒนามหาบัณฑิ ต ที่มี ความรู้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานด้านการวางแผนและ
กาหนดนโยบายการสื่ อสารการตลาดในองค์กรระดับประเทศ และนานาชาติ
1.2.3 เพื่ อ พัฒ นามหาบัณ ฑิ ต ที่ มี ศ ัก ยภาพด้ า นการบริ หารจัด การการสื่ อสารการตลาด
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.2.4 เพื่ อพัฒ นามหาบัณ ฑิ ตให้เป็ นผูท้ ี่ ป ฏิ บ ัติงานบนพื้ น ฐานของการมี คุณ ธรรม จริ ยธรรม
ความมีระเบี ยบวินยั ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการสื่ อสารการตลาด
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
ที่ สกอ. กาหนด
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุ รกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชา
การสื่ อสารการตลาด

พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอนและบริ การวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการนาความรู้
ด้านการสื่ อสารการตลาด
ไปปฏิบตั ิงานจริ ง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

พัฒนาหลักสู ตรและติดตาม
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
ประเมินหลักสู ตรอย่างสม่าเสมอ - รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
ติดตามความเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการประเมินความ
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ พึงพอใจในการใช้บณั ฑิตของ
ด้านการสื่ อสารการตลาด
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
มหาบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- สนับสนุนบุคลากรด้าน
ปริ มาณงานบริ การวิชาการ
การเรี ยนการสอนให้ทางาน
ต่ออาจารย์ประจาหลักสู ตร
บริ การวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก
- อาจารย์สายปฏิบตั ิการต้องมี
ประสบการณ์การทางานและ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิ งหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม - พฤษภาคม
นอกวัน – เวลาราชการ คือ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
2.2 คุณสมบัติผ้ เู ข้ าศึกษา
2.2.1 ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
2.2.3 คณะเทคโนโลยี สื่ อสารมวลชน มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เป็ น
ผูด้ าเนินการคัดเลือก
2.2.4 การคัดเลือกจัดทาโดยคณาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ด้วยวิธีการสอบ
ข้อเขียน และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยน ในกรณี ที่สาเร็ จปริ ญญาตรี สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน และบริ หารธุ รกิจ
สาขาใดสาขาหนึ่ ง หรื อ ไม่ ไ ด้ส าเร็ จทั้ง สองสาขานี้ อาจมี พ้ื น ฐานการเรี ย นรู ้ ในหลัก สู ตรสาขาวิช า
การสื่ อสารการตลาดไม่เพียงพอ และนักศึกษาบางส่ วนมีทกั ษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ไม่ดีนกั อาจส่ งผลต่อการเรี ยนได้ แนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการ
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาแรกเข้า
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ทางคณะดาเนิ นกลยุทธ์เพื่อลดข้อจากัดของนักศึกษาด้วยการจัดให้มีการเรี ยนวิชาปรับพื้นฐาน
ในกรณี ต่างๆ ดังนี้
2.4.1 นักศึกษาที่ สอบไม่ผ่านการประเมิ นความรู ้ ในวิชาหลักการสื่ อสารเชิ งบูรณาการ จะต้อง
เรี ย นวิช าหลัก การสื่ อ สารเชิ ง บู รณาการ (84-800-101) เนื้ อ หาจะครอบคลุ ม ความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสาร แนวคิดการสื่ อสารการตลาด และการสื่ อสารในอาเซี ยนและ
นานาชาติ
2.4.2 นักศึกษาที่สอบไม่ผา่ นการประเมินความรู ้ ในวิชาหลักการตลาดเชิ งกลยุทธ์ จะต้องเรี ยน
วิชาหลักการตลาดเชิงกลยุทธ์ (84-800-102) เนื้ อหาจะครอบคลุมความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการ
ทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดอาเซียน และนานาชาติ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยน เรี ยนในภาคฤดูร้อนก่อนเปิ ดเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 1 และต้องมี
ผลการเรี ย นเป็ น S ส่ ว นความสามารถและทัก ษะในการใช้ ภ าษาอังกฤษต้อ งเป็ นไปตามข้อ บังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 33 การ
สอบภาษาต่างประเทศ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2558
20
20
-

2559
20
20
40
20

2560
20
20
40
20

2561
20
20
40
20

2562
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา/ลงทะเบียน(เหมาจ่าย)
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562
700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560

2561

2562

90,000
182,000
130,000
402,000

180,000
550,000
260,000
990,000

180,000 180,000 180,000
550,000 600,000 700,000
260,000 260,000 260,000
990,000 1,040,000 1,140,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
502,000 1,090,000 1,090,000 1,140,000 1,240,000
20
40
40
40
40

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรี ยน พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลัก สู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่ ส อดคล้องกับ ที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
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1. แผน ก แบบ ก2
แผนการศึ ก ษาแผน ก แบบ ก2 คื อ การเรี ย นรายวิช าและการท าวิท ยานิ พ นธ์ รวมทั้ง การสอบ
ประมวลความรู้เมื่อเรี ยนครบตามหลักสู ตร
1) วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
2. แผน ข
แผนการศึกษา แผน ข คือ การเรี ยนรายวิชาและการทาสารนิ พนธ์ รวมทั้งการสอบประมวลความรู ้
เมื่อเรี ยนครบตามหลักสู ตร
1) วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
15 หน่วยกิต
3) การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 คณะ
(8 = คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
หลักที่ 2 ระดับการศึกษา
(4 = ระดับปริ ญญาโท)
หลักที่ 3 สาขาวิชา
(8 = สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด)
หลักที่ 4 หมวดวิชา
(0 = หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 กลุ่มวิชา
(0 = วิชาพื้นฐาน 1 = วิชาบังคับ 2 = วิทยานิพนธ์
3 = การค้นคว้าอิสระ 4-9 = วิชาเลือก)
หลักที่ 6 ปี ที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เป็ นลาดับรายวิชา
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- รหัสวิชา
 วิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย
84-811-101 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategy
84-811-102 การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
84-811-103 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการสื่ อสารการตลาด
Marketing Communication Research Methodology
84-811-104 การจัดการการสื่ อสารการตลาด
Marketing Communication Management
84-811-105 สัมมนาการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications Seminar
 วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ให้ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
(แผน ก แบบ ก 2 เลือก 9 หน่วยกิต แผน ข เลือก 15 หน่วยกิต)
84-814-101 การรณรงค์การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications Campaign
84-814-102 กฎหมาย และจริ ยธรรม ด้านการสื่ อสารการตลาด
Laws and Ethics of Marketing Communication
84-814-103 การเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
Consumer Insight
84-814-104 การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงองค์กร
Corporate Image and Reputation Management
84-814-205 การจัดการความผูกพันตราสิ นค้าและลูกค้า
Brand and Customer Engagement Management
84-814-206 การจัดการการตลาดเชิงกิจกรรม
Marketing Activation Management
84-814-207 การจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นข่าว
Crisis Management and News Issue Management
84-814-208 การสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าว
Persuasive Communication
84-814-209 การบริ หารโครงการการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications Project Management

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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84-814-210

การบริ หารสื่ อและเนื้ อหาเชิงบูรณาการ
Integrated Media and Content Management

 วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
84-812-201 วิทยานิพนธ์
Thesis
84-813-202 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

3(3-0-6)

12(0-0-36)
6(0-0-18)

 วิชาปรับพืน้ ฐาน
84-800-101 หลักการสื่ อสารเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Principles of Integrated Communications
84-800-102 หลักการตลาดเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Principles of Strategic Marketing
หมายเหตุ :
1. การลงทะเบียนเรี ยนวิชาปรับพื้นฐานเป็ นการลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่นบั หน่วยกิต
2. ผูท้ ี่ ไม่ผ่านการประเมิ นความรู ้ ในวิช าหลักการสื่ อสารเชิ งบูรณาการให้เรี ยนวิชา 84-800-101
หลักการสื่ อสารเชิงบูรณาการ
3. ผูท้ ี่ ไ ม่ ผ่า นการประเมิ น ความรู ้ ใ นวิ ช าหลัก การตลาดเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ ห้ เรี ย นวิช า 84-800-102
หลักการตลาดเชิงกลยุทธ์
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3.1.3 แสดงแผนการศึกษา
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
84-811-101
84-811-102
84-811-103
84-814-104

กลยุทธ์การตลาด
3
การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการสื่ อสารการตลาด
3
วิชาเลือก (1)
3
รวม
12
ชัว่ โมง/สัปดาห์ = 12
ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2

84-811-104
84-811-105
84-xxx-xxx
84-xxx-xxx

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

การจัดการการสื่ อสารการตลาด
สัมมนาการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1

84-812-201 วิทยานิพนธ์
รวม

ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
84-812-201 วิทยานิพนธ์
รวม

ทฤษฎี
3
3
3
3
12

ทฤษฎี

3
3
3
3
12
= 12

3
3
3
3
12

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

6
6
ชัว่ โมง/สัปดาห์ หน่ วยกิต
6
6
ชัว่ โมง/สัปดาห์ -

ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง

0
0

ทฤษฎี
0
0

0
0
0
0
0

6
6
6
6
24

ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
0
0
0
0
0

6
6
6
6
24

ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
0
0

18
18

ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
0
0

18
18
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3.1.3.2 แผน ข
ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
84-811-101
84-811-102
84-811-103
84-814-104

กลยุทธ์การตลาด
การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการสื่ อสารการตลาด
วิชาเลือก (1)
รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2

84-811-104
84-811-105
84-xxx-xxx
84-xxx-xxx

หน่ วยกิต
3
3
3
3
12
= 12

3
3
3
3
12

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

การจัดการการสื่ อสารการตลาด
สัมมนาการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1

84-814-202 การค้นคว้าอิสระ
84-xxx-xxx วิชาเลือก (3)
84-xxx-xxx วิชาเลือก (4)
รวม

ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
84-814-202 การค้นคว้าอิสระ
รวม

ทฤษฎี

3
3
3
3
12
= 12

3
3
3
3
12

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
3
3
9
ชัว่ โมง/สัปดาห์ = 6
หน่ วยกิต
3
3
ชัว่ โมง/สัปดาห์ -

0
3
3
6

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
0
0
0
0
0

6
6
6
6
36

ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
0
0
0
0
0

6
6
6
6
24

ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
0
0
0
0

9
6
6
21

ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
0
0

9
9
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คาอธิบายรายวิชา
84-811-101

กลยุทธ์ การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategy
กลยุทธ์การแบ่งส่ วนตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย การกาหนดตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์
กลยุทธ์ ส่ วนประสมทางการตลาด ตราสิ นค้า การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในสภาวการณ์
ต่างๆ และการเลื อกใช้กลยุทธ์ การตลาดของผูป้ ระกอบการในตลาดระดับอาเซี ยน และระดับนานาชาติ
รวมทั้งการใช้การตลาดผ่านสื่ อใหม่ และสื่ อดิจิตอล
Market segmentation strategies, target market setting, product positioning; marketing
mix (4 P’s) strategies; branding; selection of suitable strategies for diverse markets at difference
circumstances; selection of marketing strategies of the enterprises in the ASEAN market and international
market; use of marketing through new media and digital media
84-811-102

การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสื่ อสารการตลาดเชิ ง บู รณาการ ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
การประยุกต์ใช้เครื่ องมือ และวิธีการสื่ อสารการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดอาเซี ยน และตลาด
ระดับนานาชาติ รวมถึงการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อใหม่และสื่ อดิจิตอล
Concepts and theories of integrated marketing communications; mixed marketing
communications; marketing communication tool applications and marketing communication methods for
local , ASEAN and international markets; marketing communication through new media and digital
media
84-811-103

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางการสื่ อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication Research Methodology
กระบวนทัศ น์ ก ารวิ จ ัย ความหมายของการวิ จ ัย ขั้น ตอนและวิธี ก ารด าเนิ น การวิ จ ัย
ตลอดจนนาเสนอแนวคิ ดที่สาคัญของการวิจยั การสื่ อสารการตลาด กาหนดระเบี ยบวิธีวิจยั และออกแบบ
การวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือการวิจยั การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Research paradigms, definitions, research process and methodology, presentation of
significant marketing communication research concepts; research methodology and design, data
collection, research instrument, sampling and data analysis
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84-811-104

การจัดการการสื่ อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication Management
การจัดการการสื่ อสารการตลาด การบริ หารงานขององค์กรสื่ อ ทั้งสื่ อแบบดั้งเดิ ม และสื่ อ
ใหม่ ตั้งแต่การแสวงหาข้อมูล การวางแผน การจัดกิจกรรมการสื่ อสารการตลาด และการประเมินผล
Marketing communication management; media organization administration for
traditional media and new media including information searching, planning, marketing communication
activities and evaluation
84-811-105

สั มมนาการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications Seminar
ประเด็นปั ญหา แนวโน้ม หรื อหัวข้อที่ เกี่ ยวข้อง การจัดสัมมนาเพื่อสร้ างองค์ความรู ้ การ
สื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และระดับนานาชาติ
Problem issues, trends or related topics; seminar organization to create integrated
marketing communication knowledge in relation to local, national, ASEAN economic community, and
international levels
84-814-101

การรณรงค์ การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications Campaign
การจัด การการรณรงค์ก ารสื่ อ สารการตลาดเชิ งบู ร ณาการ การใช้สื่ อ ให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางการตลาด
Integrated marketing communication campaign management; selection of appropriate
media for marketing situations
84-814-102

กฎหมาย และจริยธรรม ด้ านการสื่ อสารการตลาด
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Marketing Communication
กฎหมาย จริ ยธรรมด้านการสื่ อสารการตลาดที่ เกี่ ยวข้อง และมี ผลกระทบต่อการสื่ อสาร

การตลาด
Marketing communication laws and ethics; impact of laws and ethics on marketing
communication
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84-814-103

การเข้ าถึงความต้ องการของผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Insight
การเข้าถึงความต้องการในส่ วนลึกของจิตใจผูบ้ ริ โภค และการนาข้อมูลความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่ได้มาใช้ในการสื่ อสารการตลาด
Accessibility of consumers’ needs; implementation of consumers’ information for
marketing communication
84-814-104

การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงองค์ กร
3(3-0-6)
Corporate Image and Reputation Management
แนวคิด การจัดการ การประเมินผล และการนาแนวคิดการจัดการภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยง
ขององค์กรมาประยุกต์ใช้
Concepts, management, evaluation; application of corporate image and reputation
management concepts
84-814-205

การจัดการความผูกพันตราสิ นค้ ากับลูกค้ า
3(3-0-6)
Brand and Customer Engagement Management
แนวคิด วิธีการ และกรณี ศึกษา การสร้างความผูกพันกับตราสิ นค้าและลูกค้า
Concepts, methods; case studies about creating brand and customer engagement

84-814-206

การจัดการการตลาดเชิงกิจกรรม
3(3-0-6)
Marketing Activation Management
รู ปแบบกิจกรรมทางการตลาด วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การ
จัดกิจกรรม การใช้สถานที่ และการประเมินผลกิจกรรม
Models of marketing activities; activity analysis; creative thinking processes; event
management, venue usage and event evaluation
84-814-207

การจัดการภาวะวิกฤติและประเด็นข่ าว
3(3-0-6)
Crisis Management and News Issue Management
แนวคิดการจัดการภาวะวิกฤติ การวางแผนแก้ไขภาวะวิกฤตรู ปแบบต่างๆ กลยุทธ์และ
กลวิธีการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง เทคนิคการจัดการประเด็นข่าวในสถานการณ์ต่างๆ
Concepts of crisis management; planning for solving various crisis; strategies and tactics
for solving conflicts; news issues management techniques
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84-814-208

การสื่ อสารเพือ่ การโน้ มน้ าว
3(3-0-6)
Persuasive Communication
แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาการสื่ อสาร กระบวนการสร้างสาร และการใช้สื่อเพื่อโน้มน้าวใจ
กลุ่มผูร้ ับสารเป้ าหมาย
Concepts, theories; communication psychology; media creation process; media use to
persuade target audiences
84-814-209

การบริ หารโครงการการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications Project Management
รู ปแบบการบริ หารโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การบริ หารเวลา และการประยุกต์แนวคิด
การบริ หารโครงการในงานการสื่ อสารการตลาด
Project management models; resources allocation; time management; application of
project management concepts in marketing communication
84-814-210

การบริ หารสื่ อและเนือ้ หาเชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Media and Content Management
การวางแผนสื่ อดั้งเดิม สื่ อใหม่ และการจัดการเนื้อหาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่ อ
Traditional and new media planning; content management in accordance with media

characteristics
84-812-201

วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
ศึกษา วิจยั จัดทา และนาเสนองานวิจยั เกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด
Studying, researching, writing and presentation of research involving marketing

communication
84-813-202

การค้ นคว้าอิสระ
6(0-0-18)
Independent Study
ศึกษา วิจยั จัดทา และนาเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด
Studying, researching, writing and presentation of independent study involving
marketing communication

19
84-800-101

หลักการสื่ อสารเชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Principles of Integrated Communications
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสาคัญ ประเภทของการสื่ อสาร ทฤษฎีการสื่ อสาร และการ
บูรณาการการสื่ อสารเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ อิทธิ พลและผลกระทบของการสื่ อสาร แนวคิดการสื่ อสาร
การตลาด รวมถึงการสื่ อสารในอาเซียนและนานาชาติ
Definitions, objectives, significance and types of communication; communication
theories and integrated marketing communication for component analysis; influence and impacts of
communication; concepts of marketing communication including communication in ASEAN and
international level
84-800-102

หลักการตลาดเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Principles of Strategic Marketing
กระบวนการการตลาดเชิ งกลยุทธ์ ระบบข้อมู ลการตลาด การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม
การตลาดทั้งภายนอกและภายในองค์การ การวิเคราะห์การแข่งขันและพฤติกรรมลูกค้า การกาหนดพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ทางการตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมายและตาแหน่งทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์
ส่ วนประสมทางการตลาด และกิ จกรรมการตลาดต่ างๆ การปฏิ บ ัติ ตามแผน การติ ดตามควบคุ ม และ
ประเมินผลทางการตลาด และกรณี ศึกษากลยุทธ์การตลาดอาเซียน และนานาชาติ
Strategic marketing process, marketing information system; internal and external
marketing environment analysis; competition and customer behavior analysis; mission and objective
formulation; target market and market positioning; strategic planning; marketing mix and market
activities; implementation of plan, controlling, and marketing assessment; case studies of ASEAN and
international marketing strategy
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
ที่ เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
1
2

นางวิมลพรรณ อาภาเวท
3570100911960
นายสุคี ศิริวงศ์พากร
3779800047920

รศ.
ผศ.

3

นายไกรพุฒิ กีรกะจินดา
3120100865911

อาจารย์

4

นายดลพิวฒั น์ ปรี ดาวิภาต
3101202252226

อาจารย์

5

นายบัญชา วงศ์เลิศคุณากร
3101403526064

อาจารย์

ว.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก
สื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารมวลชน
นิ เทศศาสตร์ ธุรกิจ
พลศึกษา

จากสถาบันการศึกษา

Human Resources Management
Management and Organization
Marketing
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
บธ.บ. การตลาด
บธ.ด. บริ หารธุรกิจ
M.Eng. Master of Telecommunications
Engineering

ม.ธรรมศาสตร์ , 2540
ม.เชี ยงใหม่, 2529
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2539
ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2522
Newport University, U.S.A., 2548
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2541
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2535
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547
ม.กรุ งเทพ, 2543
ม.นเรศวร, 2556
University of Melbourne,
Australia, 2546

วศ.บ.

ม.ธรรมศาสตร์, 2543

D.B.A.
M.B.A.
B.B.A.
บธ.ด.

ไฟฟ้ าสื่ อสารโทรคมนาคม

ภาระการสอนต่ อสั ปดาห์
แต่ ละปี การศึกษา
2558 2559 2560 2561
18 18 18 18
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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3.2.2. อาจารย์ประจา
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
ที่ เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
1

2

3

นางวิชชพร เทียบจัตุรัส

นางสาวฉันทนา ปาปัดถา

นางอัญชุลี วงษ์บุญงาม
3300200198990

อาจารย์

อาจารย์

ผศ.

Ph.D.
MS

สาขาวิชา/วิชาเอก

ค.อ.ม.

Education
Management Information
Systems and Education
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ศศ.บ.
ค.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.

วารสารศาสตร์สื่อประสม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
สื่ อสารมวลชน
นิเทศศาสตร์

วท.บ.
ปร.ด.

จากสถาบันการศึกษา
Massey University, 2557
Utah State University, 2539

ภาระการสอนต่ อสั ปดาห์
แต่ ละปี การศึกษา
2558 2559 2560 2561
9 9 9 9

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2557
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2549
ม.รามคาแหง, 2556
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2547
ม.กรุ งเทพ, 2543
สถาบันราชภัฎนครราชสี มา, 2541

9

9

9

9

9

9

9

9

3.2.3. อาจารย์ พเิ ศษ
ลาดับ
ที่
1

2

3
4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางพรทิพย์ พิมลสิ นธุ์
3101900546357

นายกฤชณัท แสนทวี
3160100058071

นางสาวจุฑารัตน์ วิบูลสมัย
3102001120455
นางสาวชุติมา วิริยะมหากุล
3709800205100

ตาแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

รศ.

Ph.D.

Mass Communication

M.A.

Communication

นศ.บ.

สื่ อสารมวลชน

อาจารย์

นศ.ด.

นิเทศศาสตร์

อาจารย์

ว.ม.
นศ.บ.
ว.ม.
ว.บ.
บธ.ม.

สื่ อสารมวลชน
การประชาสัมพันธ์
การบริ หารสื่ อสารมวลชน
การโฆษณา
การตลาดและการเงิน

บธ.บ.

การตลาด

อาจารย์

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
Northern Illinois
University, 2523
Eastern New Mexico
University, 2518
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2512
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2555
ม.ธรรมศาสตร์ , 2551
ม.นเรศวร, 2542
ม.ธรรมศาสตร์ , 2545
ม.ธรรมศาสตร์ , 2532
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543
ม.เกษตรศาสตร์ , 2539

ภาระการสอนต่ อสั ปดาห์
แต่ ละปี การศึกษา
2558 2559 2560 2561
9 9 9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

22
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรื องานวิจยั ในรู ปแบบของวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็ น
หัวข้อที่เกี่ ยวกับสาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด โดยคาดว่าจะสามารถนาไปใช้เพื่อเป็ นประโยชน์ หรื อเพื่อ
พัฒ นางานด้า นการสื่ อสารการตลาดหรื อสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยมี จ านวนผู ้ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การค้นคว้าอิสระ 1 คนต่อ 1 หัวข้อ และต้องนาส่ งในรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนดอย่างเคร่ งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิท ยานิ พ นธ์หรื อการค้นคว้าอิส ระที่ นักศึ กษาสนใจ สามารถอธิ บายทฤษฎี แนวคิ ดที่ น ามาใช้ใน
การทาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ประโยชน์ที่ได้รับ และมีขอบเขตที่สามารถดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ น
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถจัดทาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระที่สามารถสร้างองค์ความรู้เป็ นต้นแบบใน
การพัฒนาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 – 2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดเวลาในการให้คาปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อข้อแนะนาทางวิชาการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระตามระยะเวลาที่กาหนด โดยการจัดการสอบและนาเสนอที่มี
คณะกรรมการสอบไม่ต่ากว่า 3 คน

23
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านการวางแผนและการวิเคราะห์

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การศึกษาในแต่ละรายวิชา กาหนดให้นกั ศึกษาวางแผนและ
วิเคราะห์ ประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นการพัฒนาให้นักศึกษามี
คุ ณ สมบัติ และบุ ค ลิ ก ภาพเป็ นนั ก คิ ด นั ก วิ เคราะห์ แ ละ
วางแผน สามารถติดต่อสื่ อสารและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

ด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการและผลกระทบจากงาน
ด้า นการสื่ อสารการตลาดที่ มี ต่ อ สั ง คมโดยรวม รวมถึ ง
กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องด้วย

ด้านภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ

- การทารายงานและโครงการมีส่วนช่วยให้นกั ศึกษามีภาวะ
ความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในเวลาเดียวกัน
- การกาหนดภาระงาน เช่น โครงการต่างๆ การศึกษาเฉพาะ
บุ ค คล การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ฯลฯ และให้ ส่ ง ตามก าหนด
ช่ ว งเวลา เป็ นการฝึ กให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิด ชอบและ
มีวนิ ยั ในตนเอง
- การฝึ กทัก ษะการเป็ นผูน้ าผ่านกระบวนการท างานกลุ่ ม
และฝึ กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรี ยน เป็ นการส่ งเสริ ม
ความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกของนักศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาปรับพื้นฐาน
นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม ได้
อย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม นอกจากนั้น อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรก
ประเด็น ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมไปพร้อมกับเนื้อหาความรู ้ต่างๆ
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม อย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม การเสี ยสละและความซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นหมู่คณะ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในภาวะ
ขัดแย้งต่างๆ ได้
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้น การเข้า
ชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ ของการเป็ น
ผูน้ ากลุ่มและการเป็ นสมาชิ กกลุ่ ม มีความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริ ตในการสอบ หรื อลอกผลงาน
ของผูอ้ ื่น เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมี ก ารจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เช่ น กิ จกรรมยกย่องนัก ศึ ก ษาที่ ท าดี ท าประโยชน์ แก่
ส่ วนรวม มีความเสี ยสละ ฯลฯ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
- ปริ มาณการกระทาทุจริ ตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาปรับพื้นฐาน
นัก ศึ ก ษาต้องมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ วิช าการสื่ อสารการตลาด มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และความรู ้ เกี่ ย วกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
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(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่สาคัญในเนื้ อหาของวิชาใน
สาขาการสื่ อสารการตลาด
(2) สามารถอธิ บ ายและวิเคราะห์ ก รณี ศึก ษา ปั ญ หาต่างๆ เกี่ ย วกับ วิชาในสาขาการสื่ อสาร
การตลาดอย่างเข้าใจและเหมาะสม
(3) มี ค วามรู ้ และความเข้าใจเกี่ ย วกับ สภาพการณ์ และประโยชน์ ข องงานด้านการสื่ อ สาร
การตลาด ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
(4) สร้ างประสบการณ์ ในการพัฒนาชิ้ นงานและวางแผนงานเพื่อพัฒนางานด้านการสื่ อสาร
การตลาด
(5) สามารถบู รณาการความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับ การสื่ อสารการตลาดให้เข้ากับอาชี พ
การงานหรื อโครงการต่างๆ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนหลากหลายรู ปแบบ เน้นหลักการทางแนวคิ ดและทฤษฎี ให้สอดคล้องกับ
วิวฒั นาการของเทคโนโลยี จากการเรี ยนรู้ในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผสู ้ อนถ่ายทอดเนื้ อหาต่างๆ โดยใช้การสอน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาจากกรณี ศึกษา และการทารายงานหรื อโครงการต่างๆ นอกจากนี้ ยงั มีการ
เรี ยนรู้ จากสถานการณ์ จริ งโดยการปฏิ บ ตั ิจริ ง และเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีประสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่ อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบปลายภาคเรี ยน
(3) รายงานและการนาเสนอรายงาน
(4) แผนงานหรื อโครงการที่นาเสนอ
(5) ชิ้นงาน
การทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรี ยน
รวมถึงพิจารณาจากคุณภาพของชิ้นงาน ตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาปรับพื้นฐาน
นักศึกษาต้องสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการเรี ยนไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง ใน
สาขาวิชาชี พ ดังนั้น นักศึ กษาจาเป็ นต้องได้รับ การพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้ อมกับคุ ณธรรม อาจารย์
ผูส้ อนต้องมุ่งเน้นให้นกั ศึกษารู ้ จกั คิดวิเคราะห์ในเชิ งเหตุผล ตระหนักถึ งที่มาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ โดยนักศึกษาสามารถคิดได้อย่างเป็ นระบบและชัดเจน ดังนั้นมาตรฐานด้านทักษะ ทางปั ญญาต้อง
ครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
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(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและคิดอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินผล เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหา รวมถึงความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่องานด้านการสื่ อสารการตลาดได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ทกั ษะทางปัญญา
(1) ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนางานด้านการสื่ อสารการตลาด
(2) ใช้การวางแผนและพัฒนางานด้านการสื่ อสารการตลาด
(3) ใช้การประเมินผลโครงการ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานและโครงการในชั้นเรี ยน เป็ นต้น
การวัดมาตรฐานในข้อนี้ สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา อธิ บาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์จากความรู้ที่เรี ยนมา
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาปรับพื้นฐาน
นักศึ กษาเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในงานด้านการสื่ อสารการตลาด กระบวนการทางานจาเป็ นต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายในองค์กรแต่ละแห่ ง นักศึกษาจาเป็ นต้องมีความรับผิดชอบในการทางานทั้งในฐานะ
ผูน้ าและผูต้ าม รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและสร้างความสาเร็ จให้เกิดขึ้น
แก่โครงการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจารย์ตอ้ งสอดแทรกความสาคัญในเรื่ องของความสัมพันธ์และคุณสมบัติดา้ นทักษะ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถวัดได้จากการทางานโครงการต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้นมาตรฐานด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) สามารถให้ความช่ วยเหลื อและอานวยความสะดวกในการแก้ปั ญหาสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งใน
ลักษณะบทบาทของผูน้ าและผูต้ าม
(2) สามารถใช้ความรู ้ดา้ นสื่ อสารมวลชนมาประยุกต์ใช้ในประเด็นทางสังคมอย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน
(5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ก ารสอนที่ มี ก ารกาหนดให้จดั ท ารายงาน โครงการและกิ จกรรมเป็ นรายบุ ค คล และเป็ นกลุ่ ม
มีการค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผูม้ ีประสบการณ์
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และโครงการต่างๆ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความครบถ้วน ความชัดเจนของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาปรับพื้นฐาน
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นต่อการทางานด้านการวิเคราะห์ตวั เลขและสถิติต่างๆ
ในข้อมูล
(2) รวบรวมประเด็นในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ โดยการใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสถิ ติ
ในการแก้ไขปั ญหา
(3) สามารถสื่ อสารได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ปากเปล่ าและการเขี ย น พร้ อมทั้งเลื อ กใช้
รู ปแบบของสื่ อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่ อสารอย่างเหมาะสม
การวัด มาตรฐานนี้ อาจท าได้ ใ นระหว่ า งการสอน โดยให้ นั ก ศึ ก ษาแก้ปั ญ หา วิ เคราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี แ ก้ปั ญ หา และให้ น าเสนอแนวคิ ด ของการแก้ปั ญ หา ผลการวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต่อนักศึกษาในชั้นเรี ยน รวมทั้งมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.2 กลยุท ธ์ก ารสอนที่ ใช้พ ฒ
ั นาการเรี ย นรู้ ทกั ษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาต่างๆ ให้นกั ศึ กษาได้วิเคราะห์ สถานการณ์ จาลอง
และ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์ใช้ตวั เลข การสื่ อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2.5.3 กลยุท ธ์การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการสื่ อสาร
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บายถึงข้อ จากัด เหตุผลในการเลื อกใช้เครื่ องมื อต่างๆ
การอภิปรายกรณี ศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอในชั้นเรี ยน
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงถึ งแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้ ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)
โดยระบุ ว่า เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบหลัก หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบรอง ซึ่ งบางรายวิ ช าอาจไม่ น าสู่ ผ ลการเรี ย นรู ้
บางเรื่ องก็ได้ ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
วิชาบังคับ วิชาพืน้ ฐาน และวิชาปรับพืน้ ฐาน
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม การเสี ยสละและความซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นหมู่คณะ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในภาวะขัดแย้ง
ต่างๆ ได้
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
ความรู้
(1) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้าใจเกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลัก การที่ ส าคัญ ในเนื้ อ หาวิช าการสื่ อ สาร
การตลาด
(2) สามารถอธิ บายและวิเคราะห์ กรณี ศึกษา ปั ญหาต่างๆ เกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดอย่างเข้าใจและ
เหมาะสม
(3) มี ค วามรู้ แ ละความเข้า ใจเกี่ ย วกับ สภาพการณ์ แ ละประโยชน์ ข องงานด้า นการสื่ อ สารการตลาด
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
(4) สร้างประสบการณ์ในการพัฒนาและวางแผนงานด้านการสื่ อสารการตลาด
(5) สามารถบูรณาการความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสื่ อสารการตลาดให้เข้ากับอาชี พการงานหรื อ
โครงการต่างๆ
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินผล เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่องานด้านการสื่ อสารการตลาดได้อย่างเหมาะสม
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถให้ความช่ วยเหลื อและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญ หาสถานการณ์ ต่างๆ
ทั้งในลักษณะบทบาทของผูน้ าและผูต้ าม
(2) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้ในประเด็นทางสังคม
อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นต่อการทางานด้านการวิเคราะห์ตวั เลขและสถิติต่างๆ ในข้อมูล
(2) รวบรวมประเด็นในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ โดยการใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสถิติ
ในการแก้ไขปั ญหา
(3) สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่ อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3

4

5

1

1

3

4

5

2

3

4

2

3

4

5

2

3

4

84-811-101 กลยุทธ์การตลาด



●

●

●

 ● ●   ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 

84-811-102 การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ



●

●

●

 ●  ●  ●  ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● 

ระเบียบวิธีวิจยั ทางการสื่ อสารการตลาด

●

●

●



 ●  ● ●  ● ● ●  ●   ● ●  ● ● ●

การจัดการการสื่ อสารการตลาด



●

●

●

 ● ● ●    ● ● ●   ● ● ●  ● ● ●

สัมมนาการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ



●

●

●

 ● ●   ●  ● ● ●  ●  ● ●  ● ● ●



●

●

●

 ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●   ● ● ●

●

●

●



 ●  ●  ●  ● ●  ●   ● ●  ● ● ●

●

●

●



 ● ●  ●   ● ● ●  ●  ● ●  ● ● ●

30

2

การรณรงค์การสื่ อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ
84-814-102 กฎหมาย และจริ ยธรรม ด้านการสื่ อ
สารการตลาด
84-814-103 การเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค

2

1

1

84-811-103
84-811-104
84-811-105
84-814-101

1

3 ทักษะทางปัญญา

4 ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5 ทักษะ การ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายวิชา

2. ความรู้

1

2

3

4

5

3 ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4 5

2

3

4

●

●

●

  ●

 ●  ● 

●

●

●

●

●

 ●



 ● ● 



●

●

●

 ●

 ●  ● 

●

●

●

●

●

 ●



 ● ● 



●

●

●

 ●

●

●

  

●

●

●

●

 ● ●



 ● ● 



●

●

 ● ●

●

●

  ●  ● ● ● ●  ●



 ● ● 

●

●

●

  ●

●

 ●  

●

●

●

 ● ● ●



 ● ● ●



●

●

 ● 

 ● ● ● 

●

●

●

●

●

●





 ● ● ●



●

●

 ● 

●

 ● ● 

●

●

●

●

●

 ●



 ● ● ●

●

●

●

  ●

●

●

  ●

 ● ●

 ● ● ●

●

● ●

●



●

●

●

  ●

●

●

  ●

 ● ●

 ● ● 

●

● ●

●





●

●

●

 ●

  ● ● 

●

●

●

 ● ● ●



● ●

●





●

●

●

 

 ● ● ● 

●

●

●

 ● ● ●



● ●

●
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84-814-104 การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงองค์กร
84-814-205 การจัดการความผูกพันตราสินค้า และลูกค้า
84-814-206 การจัดการการตลาดเชิงกิจกรรม
84-814-207 การจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นข่าว
84-814-208 การสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าว
84-814-209 การบริ หารโครงการการสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ
84-814-210 การบริ หารสื่ อ และเนื้อหาเชิงบูรณาการ
84-812-201 วิทยานิพนธ์
84-813-202 การค้นคว้าอิสระ
84-800-101 หลักการสื่ อสารเชิงบูรณาการ
84-800-102 หลักการตลาดเชิงกลยุทธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

4 ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษา เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ที่ จ ะต้อ งท าความเข้าใจตรงกัน ทั้ง สถาบัน และน าไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับ รายวิช า ควรให้ นัก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดับ รายวิช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ หลังจากนักศึ กษาส าเร็ จการศึ กษาต้อง
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ควรเน้นการทาวิจยั สัมฤทธิ์ ผลของการประกอบอาชี พของบัณฑิต ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการฯลฯ พร้ อมทั้งน าผลการวิจยั มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ งกระบวนการเรี ย นการสอน
และบูรณาการหลักสู ตรแบบครบวงจร
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึ กษาที่ จะส าเร็ จการศึ กษาต้องเรี ยนครบหน่ วยกิ ต และรายวิชาตามที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตร และ
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556

33
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เทศแนะน าแนวการเป็ นครู แ ก่ อ าจารย์ใ หม่ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนหลักสู ตรที่สอน
1.2 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่ อง โดยผ่านการท าวิจยั สายตรงในสาขาวิชาเป็ นอันดับ แรก การสนับสนุ นด้านการศึ กษาต่ อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่างๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ และสร้างเสริ มประสบการณ์วิชาชี พทางด้านสื่ อสาร
การตลาดกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งในระดับนานาชาติ
2.1.2 จัดอบรมและสัมมนาวิชาการทางด้านสื่ อสารมวลชนทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งส่ งเสริ ม
ให้อาจารย์สร้างเครื อข่ายองค์ความรู ้กบั องค์กรวิชาชีพต่างๆ
2.1.3 จัด ฝึ กอบรมและสั ม มนาวิ ช าชี พ ทางด้า นสื่ อ สารการตลาดให้ ก ับ อาจารย์เพื่ อ พัฒ นาขี ด
ความสามารถทางด้านวิชาการ
2.1.4 จัดทาแผนการประเมินอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 จัดโครงการบริ การสังคมเพื่อถ่ายทอดความรู ้ และทักษะวิชาชี พทางด้านสื่ อสารการตลาด
ให้กบั ชุมชนท้องถิ่น หรื อกลุ่มคนผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
2.2.2 หามาตรการและแรงจูงใจเพื่อให้อาจารย์ประจาทาผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจยั และผลิตตาราเรี ยน พร้อมทั้งมุ่งสร้างองค์ความรู ้
ทางด้านสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบต่างๆ
2.2.4 แสวงหาแหล่งทุนวิจยั จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2.5 โครงการผลิตตารา หนังสื อ เพื่อสร้างและรวบรวมเครื อข่ายองค์ความรู ้ทางด้านสื่ อสาร
การตลาดและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ ห ารหลัก สู ตร จะมี อาจารย์ป ระจาหลักสู ตร เพื่ อบริ ห ารและจัดการศึก ษาในหลักสู ตร
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่
1.1 จัดให้มีการทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา
1.2 จัดทาทาเนียบผูส้ อนทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
1.3 กากับและติดตามการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนการสอน
1.4 จัดให้มีการทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนิ นการ
ของหลักสู ตร (มคอ.7)
1.5 กากับและติดตามการนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรี ยนการสอน
1.6 พิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริ หารหลักสู ตร โดยเสนอต่อคณบดี
เป้าหมาย
1.พัฒนาหลักสู ตร
ให้มีความทันสมัย

1.
2.
3.
4.

การดาเนินการ
จัดทาหลักสู ตรการสื่ อสาร
การตลาด
จัดทาแผนการพัฒนาหลักสู ตร
ระยะสั้น-ระยะยาว
กาหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิ
อาจารย์ผสู้ อน
จัดอบรมและสัมมนาอาจารย์
ผูส้ อนให้มีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้น

การประเมินผล
1. คณะกรรมการหลักสู ตรร่ วมพิจารณาเนื้อหา
รายวิชาพร้อมกับเชิญผูท้ รงคุณวุฒิมาปรับปรุ ง
แก้ไข
2. จานวนวิชาเรี ยนที่ผา่ นกระบวนการปรับปรุ ง
หลักสู ตรมาอย่างต่อเนื่ อง
3. จานวนอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษที่ผา่ น
การประเมินจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
4. ระดับผลการเรี ยนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
5. สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
6. มีปริ มาณผลงานอาจารย์ที่เป็ นหนังสื อ ตารา
สื่ อการสอน ฯลฯ มากขึ้น
7. สรุ ปผลการดาเนินงานและผลงานวิจยั

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ใช้เงินงบประมาณประจาปี และเงินรายได้ เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารและจัดการหลักสู ตร เช่ น
ค่ าจัดซื้ อต าราเรี ย น สื่ อการสอน ค่ าจ้างบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น วัส ดุ และครุ ภ ัณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ ฯลฯ
รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรเดิ มจากสานักวิทยบริ การที่ให้บริ การห้องสมุด ซึ่ งมีตารา และฐานข้อมูล การสื บค้น
ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทนั สมัยไว้คอยให้บริ การแก่นกั ศึกษาอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
จัด ท าแผนการจัด ซื้ อจัด จ้า งครุ ภ ัณ ฑ์ แ ละวัส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอน ระบุ จ านวนและ
ความต้องการให้ชัดเจน เช่ น ระบุ รายชื่ อหนังสื อ ตารา และสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ก ับ ส านัก วิท ยบริ ก าร
เพื่ อดาเนิ นการจัดซื้ อและจัดจ้างด้วยเงิ นงบประมาณ นอกจากนี้ ยงั จัดให้มี ห้องสมุ ดคณะฯ เพื่ อรองรับ
ความต้องการหนังสื อหรื อตาราเรี ยน ที่มีลกั ษณะเฉพาะทางให้กบั นักศึกษา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะมีเจ้าหน้าที่ประจาคอยให้บริ การ พร้อมทั้งประสานงานและอานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษา
พร้ อมทั้งมี การสร้ างระบบจัดเก็บ ข้อมูลเกี่ ยวกับการให้บริ การต่างๆ แก่ นัก ศึ กษา รวมทั้งมี การประเมิ น
ความเสี่ ย งและส ารวจความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาอย่างต่ อ เนื่ อ ง ทั้งนี้ เพื่ อสนองตอบต่ อความต้อ งการ
ของนักศึกษา
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัด ให้ มี สื่ อ การ 1.จัดตั้งศูนย์มลั ติมีเดีย พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ 1.รวบรวมสถิติการให้บริ การเครื่ องมือ
เรี ยนการสอนที่ ดูแลและให้บริ การสื่ อการเรี ยนการสอน
และสื่ อการสอน
เพี ย งพอและมี 2.ปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานของการ
2.ตรวจสอบความพึงพอใจของ
ประสิ ทธิภาพ
สื่ อสารข้อมูลแบบไร้สายให้เพียงพอต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ
การใช้งาน
3.พิจารณาจากแนวโน้มจานวนนักศึกษา
3.จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์การเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
ระบุ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ต้ อ งการ พร้ อ มทั้ ง มี ก ารทดสอบความสามารถ โดยยึ ด กฎและระเบี ย บของ
มหาวิท ยาลัยในการบรรจุ ส อบอาจารย์ใหม่ เน้นผูจ้ บการศึก ษาระดับปริ ญญาเอก และสาขาที่ เกี่ ยวข้อง
หรื อมีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ข้ ึนไป
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
มีการประชุ มหารื อ ของอาจารย์และผูบ้ ริ หารหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง ทั้งที่ เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการเพื่อร่ วมวางแผนและปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร รวมถึงผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลต่อไป
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3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
แสวงหาผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อเชิญมาเป็ นอาจารย์พิเศษ ซึ่ งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทขึ้นไป รวมทั้งติดต่อผูม้ ีชื่อเสี ยงทางด้านการสื่ อสารการตลาด มาเป็ นวิทยากรรับเชิญบรรยาย
ความรู้ให้กบั นักศึกษา
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีความรู ้ ความสามารถเกี่ ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เป็ นอย่างน้อย และมีความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสื่ อสารเป็ นอย่างดี
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรควรมี ความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงสร้ างหลักสู ตรอย่างชัดเจน สามารถให้ขอ้ มูลแก่ ผมู ้ าใช้
บริ ก ารได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช้เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้อ ย่า ง
คล่องแคล่ว บุคลากรจาเป็ นต้องได้รับการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มความรู ้อย่างต่อเนื่อง
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
คณะมี ก ารแต่ ง ตั้ง อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และเจ้า หน้ า ที่ ง านบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาขึ้ นมาก ากั บ และดู แ ล
ความเรี ยบร้อยเกี่ยวกับการเรี ยน และผลประโยชน์ต่างๆ ที่นกั ศึกษาพึงจะได้รับ
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยืน่ เอกสารหรื อคาร้องเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา และเจ้าหน้าที่
งานบัณฑิตศึกษา
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ในส่ ว นของตลาดแรงงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน พบว่ า บัณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาในสาขาวิ ช า
การสื่ อสารการตลาดยังคงเป็ นที่ตอ้ งการ โดยเฉพาะการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จและ
สังคมอาเซี ยน (AEC) รวมทั้งการส่ งเสริ มให้ มีก ารแข่ งขัน ทางธุ รกิ จแบบเสรี ท าให้ส ถานประกอบการ
ร้านค้า ตลอดจนองค์กร จาเป็ นต้องใช้บณ
ั ฑิ ตในสาขานี้ มาเป็ นบุคลากรขององค์กรเพื่อสร้างจุดแข็งในเชิ ง
ธุ รกิจ ที่นบั วันจะมีการแข่งขันกันเป็ นอย่างมาก ดังนั้นบัณฑิต ที่สาเร็ จการศึกษาทางด้านสื่ อสารการตลาด
จึงมีแนวโน้มการมีงานทากันค่อนข้างสู ง อีกทั้งยังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานด้านสื่ อสารการตลาดซึ่ ง
ปั จจุบนั ได้กระจายตัวไปตามภาคส่ วนต่างๆ ของสังคม
ขณะเดียวกันทางคณะก็มีแผนงานเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ ตลอดจน
เจ้าของธุ รกิจเพื่อสารวจความพึงพอใจที่ได้รับจากบัณฑิ ต ทั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุ เป้ าหมายตัวบ่งชี้ ท้ งั หมด ในเบื้ องต้นได้กาหนดให้มีการติดตาม
ผลการดาเนินการตามแนวคิดของ TQF โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่านไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วดั
ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ป ระจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มี ส่ วนร่ วมในการ
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการดาเนินงานหลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาในแต่ละภาคให้ครบ
ทุกวิชา
(5)จัดท ารายงานผลการดาเนิ น งานของหลัก สู ตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปี ที่ผา่ นมา
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรื อคาแนะนา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
x
x
x
x
คุณภาพของหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่ มีต่อบัณฑิ ตใหม่ เฉลี่ ยไม่ x
x
x
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ

x มีการดาเนินกิจกรรม
- ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
จัดให้มีการประชุ ม อาจารย์ก่ อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่อกาหนดกลยุทธ์และแนวทางในการสอน
มีการตรวจสอบและพิจารณาโครงการสอนโดยเทียบเคียงกับโครงการสอนของสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับ
เดี ย วกัน พร้ อ มทั้ง เชิ ญ ผู ้เชี่ ย วชาญด้า นหลัก สู ต รมาช่ ว ยชี้ แนะและปรั บ ปรุ ง พร้ อ มกับ วิ เคราะห์ แ ละ
ประเมินผลการสอนหลังเสร็ จสิ้ นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาได้โดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- ใช้การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบ/ประธานหลักสู ตร
- การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยมีการเทียบเคียงกับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม ทาได้โดยการสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษา
- ผูว้ า่ จ้างหรื อสถานประกอบการ
- ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด และในระบบการจัดการเรี ยนการสอนต้องเป็ นไป
ตามหลักสู ตร ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินในระดับต่างๆ
- วิเคราะห์หลักสู ตรตามแนวทาง SWOT โดยผูบ้ ริ หารและประธานหลักสู ตร
- เสนอแผนการปรับปรุ งแก้ไข
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ข
ตารางสรุ ปการปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ภาคผนวก ง
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
------------------------------------------เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็ นไปอย่างถู กต้องตามมาตรฐานวิชาการ
มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และเรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุ มครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่
จัดการศึกษาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผูอ้ านวยการวิทยาลัย หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จดั การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“หลักสู ตร” หมายความว่า หลักสู ตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความเห็นชอบ
“คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตร” หมายความว่า ผูท้ ี่ ไ ด้รับ แต่ งตั้ง มาจาก อาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบ
หลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษาของคณะ หรื อผูอ้ ื่นที่ มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรใน
ระดับสู งสุ ดของคณะที่เปิ ดทาการสอน
“อาจารย์บณ
ั ฑิ ตศึกษา” หมายความว่า ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้มีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
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“นักศึกษา” หมายความว่า ผูเ้ ข้ารับการศึกษาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ให้อธิ การบดี รักษาการตามข้อบังคับ นี้ และให้มีอานาจในการออกระเบี ยบ ประกาศหรื อ
หลักเกณฑ์เพื่อปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
การดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา ซึ่ งมิได้กาหนดไว้หรื อไม่เป็ นไปตาม
ข้อบังคับนี้ ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็ นกรณี ๆไป โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวดที่ 1
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ข้อ 5 ให้อธิ การบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาเพื่อบริ หาร และจัดการศึกษา
ในหลักสู ตรต่างๆ ของคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้จดั การศึกษาเป็ น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การศึ ก ษาภาคปกติ ให้ จ ัด การศึ ก ษาเป็ นแบบระบบทวิภ าค ปี การศึ ก ษาหนึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหนึ่ งมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดสอนภาค
การศึกษาฤดูร้อนได้ ซึ่ งมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 สัปดาห์ โดยมีชวั่ โมงการเรี ยนในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาค
การศึกษาปกติ ในกรณี ที่มีการเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของปี การศึกษาเดียวกัน
6.2 การศึ ก ษาภาคสมทบ เป็ นการจัด การศึ ก ษาในช่ ว งเวลาวัน หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ หรื อ
นอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ
6.3 การศึกษาภาคพิเศษ เป็ นการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรื อรู ปแบบใดรู ปแบบ
หนึ่งหรื อแบบผสมผสาน ดังนี้
6.3.1 การศึกษาเฉพาะช่วงเวลาของปี จัดเฉพาะช่ วงของภาคการศึกษาหรื อจัดเฉพาะ
ในภาคฤดูร้อน
6.3.2 การศึ ก ษาแบบนานาชาติ เป็ นการจั ด การศึ ก ษาโดยความร่ วมมื อ ของ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ หรื อเป็ นหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเดียวกัน
กับหลักสู ตรนานาชาติ โดยอาจจัดในระยะเวลาที่สอดคล้องกับช่วงเวลาในต่างประเทศตามโครงการความ
ร่ วมมือทางวิชาการ
การจัดการเรี ยนการสอนแต่ละรู ปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสู ตร
ทั้งนี้ ตอ้ งจัดให้ได้เนื้ อหาโดยรวมที่มีน้ าหนักสมดุลกับจานวนหน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ตรโดยการคิดเทียบ
น้ าหนักหน่วยกิต ตามข้อ 7
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ข้อ 7 การศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป็ นการศึ ก ษาแบบสะสมหน่ วยกิ ต การก าหนดหน่ ว ย
กิตแต่ละรายวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิ ปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.2 ร าย วิ ช าภ าค ป ฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เว ล าฝึ ก ห รื อ ท ด ล อ งไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 30 ชั่ ว โ ม งต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.3 ก ารฝึ ก งาน ห รื อ ก ารฝึ ก ภ าค ส น าม ที่ ใช้ เ วล าฝึ ก ไม่ น้ อ ยก ว่ า 45 ชั่ ว โม งต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.4 วิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
หมวดที่ 3
หลักสู ตรการศึกษา
ข้อ 8 หลักสู ตรที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
8.1 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่ สร้างเสริ มความเชี่ ยวชาญ
หรื อประสิ ทธิ ภาพในทางวิชาชีพและเป็ นหลักสู ตรที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ามาแล้ว
8.2 หลักสู ตรปริ ญญาโท เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่ ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการหรื อ
วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าขั้นปริ ญญาตรี
8.3 หลัก สู ต รประกาศนี ย บัตรบัณ ฑิ ตชั้น สู ง เป็ นหลัก สู ตรการศึ ก ษาที่ ส ร้ างเสริ ม ความ
เชี่ยวชาญหรื อประสิ ทธิ ภาพในทางวิชาชีพและเป็ นหลักสู ตรที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง สาหรับผูส้ าเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่ามาแล้ว
8.4 หลักสู ตรปริ ญญาเอก เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าปริ ญญาโท
ข้อ 9 โครงสร้างหลักสู ตร
9.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
9.2 หลัก สู ตรปริ ญญาโท ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลัก สู ตร ไม่ น้ อ ยกว่ า 36
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แผน ดังนี้
9.2.1 แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
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(1) แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิท ยานิ พ นธ์ ซ่ ึ งมี ค่ าเที ยบได้ไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต
หลักสู ตรอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิ จกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นบั หน่ วยกิ ต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่หลักสู ตรกาหนด
(2) แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
9.2.2 แผน ข เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ ต้ อ งท า
วิทยานิ พนธ์ แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิ ต และไม่เกิ น 6 หน่ วยกิ ต หลักสู ตรใดที่เปิ ด
สอนหลักสู ตรแผน ก ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดสอนหลักสู ตรแผน ข แต่ถา้ เปิ ดสอนหลักสู ตรแผน ข จะต้องเปิ ด
สอนหลักสู ตรแผน ก ด้วย
9.3 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง ประกอบด้วยรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
9.4 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสู ง คือ
9.4.1 แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ที่ก่อให้เกิ ด
ความรู ้ใหม่ หลักสู ตรอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิ จกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดย
ไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่หลักสู ตรกาหนด ดังนี้
(1) แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่นอ้ ยกว่า
72 หน่วยกิต
(2) แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิตทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
9.4.2 แบบ 2 เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การวิ จ ัย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี
คุณภาพสู งและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 10 ระยะเวลาการศึกษา
10.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้ระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสู ตรไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
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10.2 หลักสู ตรปริ ญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
10.3 หลักสู ตรปริ ญญาเอก ผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี ให้ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิ น 8 ปี
การศึกษา ส่ วนผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
10.4 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสู ตร โดยที่มีสภาพการเป็ นนักศึกษาตามข้อ 14.3.1 และ 14.3.2
หมวดที่ 4
การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา
ข้อ 11 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
11.1 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต และปริ ญญาโท ผูเ้ ข้าศึก ษาต้องสาเร็ จการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
11.2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ผูเ้ ข้าศึกษาต้องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
โทหรื อเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
11.3 หลักสู ตรปริ ญญาเอก ผูเ้ ข้าศึกษาต้องสาเร็ จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
11.3.1 ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อเที ย บเท่ าในสาขาวิช าเดี ยวกัน หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั กับหลักสู ตรที่เข้าศึกษาโดยมีผลการเรี ยนดี มาก หรื อสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
โทหรื อเทียบเท่า
11.3.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
11.3.3 ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษา เนื่ องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผา่ น
ตามข้อ 34 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสู ตรเดิมที่จะเข้าศึกษา
ข้อ 12 การรับเข้าศึกษา
12.1 วิธีการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใช้วธิ ี การตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.2 ในกรณี ที่ ผูส้ มัค รก าลังรอผลการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาขั้น ใดขั้นหนึ่ งอยู่ก ารรั บ เข้า
ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผูส้ มัครได้แสดงหลักฐานว่าสาเร็ จการศึกษาแล้วก่อนวันรายงานตัวเป็ นนักศึกษา
ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.3 คณะอาจพิ จารณาอนุ มตั ิให้รับนักศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษาจากมหาวิทยาลัยหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และ
ปฏิบตั ิตามระเบียบ หรื อประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
12.4 คณะอาจพิจารณาอนุ มตั ิให้รับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้า
เป็ นนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ตามข้อ 11

48
ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
13.1 ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษา จะมีสภาพเป็ นนักศึกษาต่อเมื่อได้ข้ ึนทะเบียน
เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว
13.2 ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษา ต้องขึ้นทะเบี ยนนักศึกษาด้วยตนเองโดยนา
หลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดมารายงานตัว พร้อมทั้งชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
13.3 ผูท้ ี่ ไ ด้รับ การคัดเลื อกเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ อาจมาขึ้ น ทะเบี ย น ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่ ม หาวิท ยาลัย ก าหนดจะหมดสิ ท ธิ ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษา เว้น แต่ จะได้แจ้ง เหตุ ข ัด ข้อ งให้
มหาวิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในวันที่กาหนดให้มารายงานตัว และเมื่อได้รับอนุ มตั ิแล้วต้อง
มารายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวันสุ ดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มารายงานตัว
13.4 ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลื อกให้เข้าเป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาของมหาวิทยาลัยจะขึ้น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
ข้อ 14 ประเภทนัก ศึ ก ษา สภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษา และการเปลี่ ย นประเภทและสภาพการเป็ น
นักศึกษา
14.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ดังนี้
14.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่นกั ศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามข้อ 6.1
14.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามข้อ 6.2
14.1.3 นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่นกั ศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามข้อ 6.3
14.2 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
14.2.1 ในกรณี ที่มี เหตุ ผ ลและความจาเป็ นอย่างยิ่ง คณะอาจอนุ มตั ิให้นักศึ กษา
ภาคปกติ เปลี่ยนประเภทเป็ นนักศึกษาภาคสมทบหรื อนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อ บัง คับ และระเบี ย บต่ า งๆ รวมทั้ง ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษหรื อ
ภาคสมทบตามจานวนที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสู ตรนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้เปลี่ยนประเภท
14.2.2 นั ก ศึ ก ษาภาคสมทบหรื อนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษจะเปลี่ ย นประเภทเป็ น
นักศึกษาภาคปกติไม่ได้
14.2.3 นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเป็ นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ได้
14.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเป็ นนักศึกษา ดังนี้
14.3.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูท้ ี่คณะรับเข้าเป็ นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ เพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ง
14.3.2 นักศึกษาทดลองเรี ยน หมายถึง ผูท้ ี่คณะรับเข้าเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน
ในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนด ยกเว้นหลักสู ตรปริ ญญาโท แบบ ก 1 และหลักสู ตรปริ ญญาเอก
แบบ 1 มิให้มีนกั ศึกษาทดลองเรี ยน
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นักศึกษาทดลองเรี ยนที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรี ยนวิชาใน
ระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษาตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด และสอบได้ค ะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่า 3.00 ให้เปลี่ ย นสภาพเป็ น
นักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
14.3.3 นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท้ ี่คณะรับเข้าร่ วมศึกษาและหรื อทาการวิจยั โดย
ไม่ขอรับปริ ญญาของมหาวิทยาลัย คณะอาจพิจารณารับบุคคลเข้าเป็ นนักศึกษาพิเศษได้ โดยอยูใ่ นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีให้เข้าศึกษาและหรื อทาการวิจยั ได้ โดยต้อง
ชาระเงินตามระเบียบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
หมวด 5
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 15 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
15.1 อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการหรื อผูท้ ี่
มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจยั และปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิ ดสอน
15.2 อาจารย์ประจาหลักสู ตร หมายถึ ง อาจารย์ประจาที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสู ตร โดยทาหน้าที่อาจารย์ผสู้ อน และ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หรื อการค้น คว้าอิ ส ระตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึ ก ษาหลัก สู ตรนั้น โดยอาจารย์ป ระจาแต่ ล ะคนจะเป็ น
อาจารย์ประจาหลักสู ตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหนึ่งหลักสู ตรเท่านั้น
15.3 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ได้รับมอบหมายให้
มีภาระหน้าที่ในการบริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตร การติดตามประเมินผล
หลัก สู ตรและหน้า ที่ อื่ นที่ เกี่ ย วข้อง ทั้งนี้ อาจารย์ผูร้ ับ ผิดชอบหลัก สู ตรต้องท าหน้าที่ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์และ/หรื ออาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรนั้นด้วย
15.4 อาจารย์ผูส้ อน หมายถึ ง อาจารย์ป ระจ าหรื อ อาจารย์บ ัณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ เศษ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายหรื อแต่งตั้งให้ทาหน้าที่สอนในรายวิชาหรื อบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
15.5 อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาทั่ว ไป หมายถึ ง อาจารย์ป ระจ าที่ ค ณะแต่ ง ตั้ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ ห้
คาปรึ กษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรี ยนของนักศึกษา
15.6 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักหรื อการค้นคว้าอิสระหลัก หมายถึง อาจารย์ประจา
ที่คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการให้คาแนะนา ควบคุมดูแลการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คาแนะนาและควบคุมดูแล การประเมินความก้าวหน้า
และการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
15.7 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วมหรื อการค้นคว้าอิสระร่ วม หมายถึง อาจารย์ประจา
หรื ออาจารย์บณั ฑิตศึกษาพิเศษที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ทาหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักหรื อ
การค้นคว้าอิสระหลัก
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15.8 อาจารย์บณั ฑิตศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท้ ี่คณะแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
15.8.1 ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ หมายถึ ง บุ ค คลภายนอกมหาวิท ยาลัย ที่ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง จนเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
15.8.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่เปิ ดสอนเป็ นอย่างดี ซึ่ งอาจเป็ นบุ คลากรในมหาวิทยาลัยที่ ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรื อเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ตอ้ งพิจารณาด้านคุ ณวุฒิและตาแหน่ งทางวิชาการ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักหรื อการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็ นบุคลากรประจาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ส่ วนผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะที่ จ ะเป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ร่วมหรื อ การค้น คว้าอิ ส ระร่ วม อาจเป็ น
บุ คลากรประจาในมหาวิท ยาลัยหรื อผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิท ยาลัย ที่ มี ความรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชี พ
ด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าตาแหน่ งระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนกาหนด
ข้อ 16 จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นอาจารย์
ประจา มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
ข้อ 17 คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
17.1 หลักสู ตรปริ ญญาโท หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตร
ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้ นสู ง ต้อ งเป็ นอาจารย์ป ระจ าหรื อ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย มี คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ในสาขาวิ ช าที่ เปิ ดสอนหรื อ สาขาวิช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน และต้อ งมี ป ระสบการณ์ ด้าน
การสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
17.2 หลักสู ตรปริ ญญาเอก ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
มี คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อเที ย บเท่ า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใ น
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้อ 18 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักหรื อการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็ นอาจารย์
ประจามีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้อ 19 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ร่วมหรื อการค้นคว้าอิสระร่ วม ต้องเป็ นอาจารย์
ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ ง
ทางวิช าการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิช าที่ เปิ ดสอนหรื อสาขาวิช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
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ข้อ 20 อาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิ และเป็ นผูม้ ี
คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผูด้ ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ า กว่า รองศาสตราจารย์ใ น
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนหรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้อ 21 ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
21.1 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสู ตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยูใ่ นดุลพินิจของมหาวิทยาลัยแต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน 10 คน
21.2 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริ ญญา
โทได้ไม่เกิ น 15 คนหากเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่ วนจานวน
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จานวนนักศึกษาที่คน้ คว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นบั รวมนักศึกษา
ที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวดที่ 6
การจัดการศึกษา
ข้อ 22 แผนการเรี ยน หมายถึง รายวิชา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่นกั ศึกษา
จะต้องเรี ยนหรื อดาเนินการให้แล้วเสร็ จและครบตามหลักสู ตรของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 23 การลงทะเบียนเรี ยน
23.1 ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่
เกิน 15 หน่วยกิต
23.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
23.4 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ต่างๆ ต่ากว่า 6 หน่วยกิตไม่ได้ มิฉะนั้น จะถือว่าพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
23.5 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพื่อเข้าร่ วมฟังการบรรยาย
23.5.1 การลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช าเพื่ อ เข้ า ร่ วมฟั งการบรรยาย หมายถึ ง
การลงทะเบี ยนรายวิช าเป็ นพิ เศษโดยไม่ นับ หน่ วยกิ ตรวมเข้าในจานวนหน่ วยกิ ตในภาคการศึ ก ษาและ
จานวนหน่วยกิตตามหลักสู ตร
23.5.2 ให้บนั ทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเป็ น AU เฉพาะผูท้ ี่มีเวลา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของรายวิชานั้น
23.6 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาไม่นบั หน่วยกิต โดย “รายวิชาไม่นบั หน่วยกิต” หมายถึง
รายวิชาที่กาหนดในหลักสู ตร หรื อรายวิชาที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนด ให้ศึกษาเพิ่มเติมโดย
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านได้ระดับคะแนนเป็ น S โดยไม่นามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

52
23.6.1 นักศึ กษาหลัก สู ตรปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนัก ศึก ษาหลักสู ตร
ปริ ญญาเอก แบบ 1 หลักสู ตรอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาไม่นบั หน่วยกิต
23.6.2 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท ที่ไม่มีพ้ืนฐานพอเพียงสาหรับการศึกษาใน
หลักสู ตรที่เข้าศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชานอกเหนื อจากหลักสู ตร
เพื่อเป็ นพื้นฐานและจะต้องสอบผ่านโดยได้รับผลการประเมินระดับคะแนนเป็ น S
23.6.3 ให้บนั ทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเป็ น S หรื อ U
23.7 นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนภายใน 15 วันหลังจากวันเปิ ดภาคการศึกษา จะพ้นสภาพ
การเป็ นนักศึกษา
23.8 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา
23.8.1 นัก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นและเรี ย นครบตามแผนการเรี ย นแล้ว แต่ ย งั ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ชาระค่าธรรมเนี ยมรักษาสภาพ
ค่าธรรมเนียม และค่าบารุ งตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็ จการศึกษา หรื อพ้น
สภาพการเป็ นนักศึกษา
23.8.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 30 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
23.9 ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควร คณะอาจประกาศงดการเรี ยนการสอนรายวิชาใด หรื อจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาใดก็ได้
ข้อ24 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชา
24.1 การขอเพิ่ ม รายวิช า จะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับ ตั้งแต่วนั เปิ ดภาคการศึ ก ษา
สาหรับ ภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อภายในสั ปดาห์ แรกนับ ตั้งแต่ วนั เปิ ดภาคการศึ กษาสาหรั บภาคการศึ กษา
ฤดูร้อน
24.2 การขอถอนรายวิชา
24.2.1 ในกรณี ที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษาใน
ภาคปกติ และสัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึ กษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียน
และให้ได้รับเงินลงค่าทะเบียนคืน
24.2.2 ในกรณี ที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ในภาคปกติ และหลังจากสัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บนั ทึกระดับคะแนน W ใน
รายวิชาที่ขอถอน และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
24.2.3 ในกรณี ที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค ให้ได้ระดับ
คะแนน F ในรายวิชาที่ถอน และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
24.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในข้อ 24.1 และข้อ 24.2 ต้องไม่ขดั ต่อการลงทะเบี ยน
เรี ยนในข้อ 23.2 ข้อ 23.3 และข้อ 23.4
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ข้อ 25 การลาพักการศึกษา หมายถึ ง การที่ นกั ศึกษายังเรี ยนไม่ครบตามแผนการเรี ยน แต่มีความ
ประสงค์ขอหยุดเรี ยนชัว่ คราว โดยขอรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาไว้เป็ นคราวๆ ไป
25.1 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ ลาพักการศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และได้รับอนุมตั ิจากคณบดี โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี้
25.1.1 ถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับรับราชการทหารกองประจาการ
25.1.2 ได้รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อการวิจยั ในหลักสู ตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.1.3 เจ็ บ ป่ วยต้อ งพัก รั ก ษาตัว เป็ นเวลานานเกิ น ร้ อ ยละ 20 ของเวลาเรี ย น
ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย์แสดง
25.1.4 มีความจาเป็ นส่ วนตัว ทั้งนี้ตอ้ งศึกษามาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา
25.2 การลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.1 ให้เป็ นไปตามความต้องการของราชการทหารและ
การลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.2 ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ การลาพักการศึกษาตามข้อ25.1.3
และข้อ 25.1.4 จะกระทาได้ครั้งละไม่เกิ น 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้ามีความจาเป็ นต้องลาพักการศึกษา
ต่ อ ไป อี ก ให้ ยื่ น ค าร้ อ งข อ ล าพั ก ก ารศึ ก ษ าได้ อี ก ไม่ เกิ น 1 ภ าค ก ารศึ ก ษ า ทั้ งนี้ ต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณบดี
25.3 ในกรณี ที่นักศึ กษาได้รับอนุ ญาตให้ลาพักการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ ลาพักอยู่ใน
ระยะเวลาของการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักตามข้อ 25.1.1
25.4 นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
โดยช าระค่ าธรรมเนี ย มรั ก ษาสภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนด และให้ นัก ศึ ก ษามา
ดาเนินการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วันนับแต่วนั ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 25.1.1
25.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุ ญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นคาร้องขอ
กลับเข้าศึกษาต่อที่คณะก่อนกาหนดการลงทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์
25.6 การลาพักการศึ ก ษาที่ ไม่ เป็ นไปตามข้อ 25.1.1 ถึ งข้อ 25.1.4 ให้อยู่ในดุ ล พิ นิจของ
อธิการบดี
25.7 การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา จะมีผลดังกรณี ต่อไปนี้
25.7.1 ถ้าวันที่ขอลาพักการศึกษาอยูใ่ นระหว่าง 2 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาการศึกษาในภาคปกติ และสัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่นกั ศึกษา
ลงทะเบียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏในระเบียน
25.7.2 ถ้าวันที่ ขอลาพักการศึกษา พ้นกาหนด 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาค
การศึ ก ษาในภาคปกติ และหลัง จากสั ป ดาห์ แรกนับ จากวัน เปิ ดภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อน ให้บ ัน ทึ ก ระดับ
คะแนน W ในระเบียนทุกรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
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ข้อ 26 การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ดงั ต่อไปนี้
26.1 ตาย
26.2 ลาออก
26.3 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใด ตามข้อ 11
26.4 ศึกษาครบถ้วนตามหลักสู ตร และได้รับอนุมตั ิให้สาเร็ จการศึกษา
26.5 คณบดีสั่งให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
26.5.1 ไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตาม ข้อ 10
26.5.2 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนและ/หรื อไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียน
เรี ยน หรื อค่าบารุ งการศึกษาในเวลาที่กาหนด
26.5.3 ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
26.5.4 ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 7
26.6 การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินยั
26.7 พ้นสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 27 การคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา
27.1 นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ถอนชื่ อ ออกเนื่ อ งจากไม่ ม าลงทะเบี ย น สามารถขอกลับ เข้าเป็ น
นักศึกษาได้หากมีเหตุอนั สมควร ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินกาหนด 1 ปี นับแต่วนั พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
27.2 การคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมตั ิ
จากอธิการบดี
27.3 นั ก ศึ ก ษาต้อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มการคื น สภาพการเป็ นนั ก ศึ ก ษา ค่ า บ ารุ ง และ
ค่าลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
27.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุ มตั ิให้คืนสภาพการเป็ นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็ นนักศึกษา
เช่นเดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามข้อ 10
ข้อ 28 การลาออก
นัก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์จะลาออกจากการเป็ นนัก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย ให้ ยื่นค าร้ องต่ อ
คณบดี ผา่ นอาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา
ได้รับอนุมตั ิให้ลาออก
ข้อ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชาและแผนการศึกษา
นักศึ กษาอาจขอเปลี่ ยนสาขาวิชา หรื อเปลี่ ยนแผนการศึ ก ษาในคณะเดี ยวกันได้เมื่ อได้
ศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
ข้อ 30 การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น
30.1 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และได้รับอนุ มตั ิจากคณบดี
โดยถือเกณฑ์ ดังนี้
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30.1.1 รายวิชาที่หลักสู ตรกาหนด มิได้เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้น
30.1.2 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นเปิ ดสอน ต้องมี เนื้ อหาที่
เทียบเคียงกันได้ หรื อมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาในหลักสู ตร
30.1.3 รายวิชาที่ เป็ นประโยชน์ต่อการศึ กษา การทาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษา
30.2 ให้ น าหน่ ว ยกิ ต และผลการศึ ก ษาของรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นไปประเมินผลการศึกษาตามหลักสู ตรที่นกั ศึกษากาลังศึกษาอยู่
30.3 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบค่ า ลงทะเบี ย น และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นกั ศึกษาไปเรี ยนนั้นกาหนด
หมวดที่ 7
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 31 การสอบรายวิ ช า เป็ นการสอบเพื่ อ วัด ว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ใ นวิ ช านั้ นๆ ซึ่ งอาจเป็ น
การสอบข้อเขี ยนหรื อการประเมิ นผลการศึ ก ษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ ต้องประกาศถึ งวิธีก ารสอบ และเกณฑ์
การพิ จารณาผลการสอบให้นัก ศึ ก ษาทราบล่ วงหน้าตั้งแต่ ต้นภาคการศึ ก ษา การวัดผลและประเมิ น ผล
รายวิชาให้คณบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
32.1 การสอบประมวลความรู้ ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโทแผน ข
32.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและหรื อการสอบปากเปล่า
การสอบข้อเขียน ให้ดาเนิ นการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพใน
การนาหลักวิชาการและประสบการณ์การเรี ยนไปประยุกต์ใช้
32.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรรับผิดชอบในการจัดสอบประมวลความรู ้ อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนกั ศึกษายืน่ คาร้องขอสอบ
32.4 นักศึกษาจะมี สิทธิ์ ขอสอบประมวลความรู ้ ได้ เมื่ อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
32.5 นัก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์จ ะขอสอบ ต้อ งยื่ น ค าร้ อ งขอสอบผ่า นอาจารย์ป รึ ก ษาคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรไปยังคณะ และชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
32.6 ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอรายชื่ อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
จ านวน 3-5 คนต่ อ คณบดี เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการสอบและให้รายงานผลการสอบต่อคณบดี โดยผ่าน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรภายใน 4 สัปดาห์หลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบ
32.7 ผูท้ ี่สอบไม่ผา่ น/ไม่เป็ นที่พอใจ (U) มีสิทธิ์ ขอสอบแก้ตวั ได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับ
จากการสอบครั้งแรก มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
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ข้อ 33 การสอบภาษาต่างประเทศ
33.1 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกทุกคน ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยูใ่ นดุลพินิจของ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรโดยความเห็นชอบ
ของคณบดี
33.2 วิ ธี ก ารและเกณฑ์ ก ารสอบภาษาต่ า งประเทศ ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 34 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
34.1 การสอบวัด คุ ณ สมบัติ เป็ นการสอบเพื่ อ ประเมิ น ความพร้ อ มส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
หลักสู ตรปริ ญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 เพื่อวัดว่านักศึกษามี
ความรู ้พ้นื ฐานและมีความพร้อมในการทาวิทยานิพนธ์ และเพื่อมีสิทธิ์ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
34.2 ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจัดสอบวัดคุ ณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง เมื่อมีนกั ศึกษายืน่ คาร้องขอสอบ ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
34.3 การสอบวัดคุ ณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนหรื อการสอบปากเปล่า หรื อทั้ง
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
34.4 ให้ค ณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เสนอรายชื่ อคณะกรรมการสอบวัดคุ ณ สมบัติ
จ านวน 3-5 คน ต่ อ คณบดี เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อคณบดี โดยผ่าน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบ
34.5 นักศึกษาจะมี สิทธิ์ สอบวัดคุ ณสมบัติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรว่ามีความรู ้พ้นื ฐานพร้อมที่จะสอบได้
34.6 นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขอสอบต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขอสอบผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ กษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรไปยังคณะ และชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
34.7 เมื่ อนักศึก ษาได้รับอนุ ม ตั ิให้ส อบในภาคการศึกษาใดๆ แล้ว ถ้าขาดสอบโดยไม่ มี
เหตุผลอันสมควร ถือว่าสอบไม่ผา่ นในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของประธานกรรมการสอบ
34.8 ผูท้ ี่สอบครั้งแรกไม่ผา่ น/ไม่เป็ นที่พอใจ มีสิทธิ์ สอบแก้ตวั ได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วันนับ จากวันสอบครั้ งแรก ผูท้ ี่ ส อบครั้ งที่ ส องไม่ ผ่าน/ไม่ เป็ นที่ พ อใจให้พ น้ สภาพการเป็ น
นักศึกษา
34.9 นักศึกษาต้องสอบวัดคุ ณสมบัติให้ผ่านโดยได้ผลการประเมิ นระดับคะแนนเป็ น S
ภายในระยะเวลาตามหลักสู ตรต่างๆ ต่อไปนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ เข้าศึกษา มิ ฉะนั้นจะพ้น
สภาพการเป็ นนักศึกษา
34.9.1 หลักสู ตรปริ ญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.2 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.3 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.4 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ
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34.9.5 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 35 การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผล
การประเมินเป็ นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็ น ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S

ค่ าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

U

-

I

-

W

-

AU

-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
อ่อน (Very Poor)
ตก (Fail)
สอบผ่าน/เป็ นที่พอใจ
(Satisfactory)
สอบไม่ผา่ น/ไม่เป็ นที่พอใจ
(Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์
(Incomplete)
ขอถอนวิชาเรี ยนหลังกาหนด
(Withdrawal)
เข้าร่ วมฟังการบรรยาย

ข้อ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ
การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
36.1 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ ให้ผลการประเมินเป็ นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผา่ น/ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
36.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ผลการประเมินเป็ นระดับ
คะแนน ดังนี้
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ระดับคะแนน ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
ข้อ 37 การคานวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
37.1 การคานวณหน่ วยกิ ตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย ให้กระทาเมื่อสิ้ นแต่ละภาค
การศึกษา
37.2 หน่วยกิตสะสม คือจานวนหน่ วยกิ ตของรายวิชาในระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ลงทะเบียน
เรี ยนทั้งหมดที่ได้รับค่าระดับคะแนนตามข้อ 35
37.3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภทคือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ทาดังนี้
37.3.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลคูณของหน่ วยกิตกับค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่นกั ศึกษาได้รับรวมกันเป็ นตัวตั้ง หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษานั้นๆ
37.3.2 ค่ าระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสม ให้ค านวณจากผลการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษา
ตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุ ดท้าย โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้รับรวมกันเป็ นตัวตั้งหารด้วยหน่วยกิตสะสม
ข้อ 38 สภาพการเป็ นนักศึกษา และการเรี ยนซ้ า
38.1 นักศึกษาที่ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคต่ากว่า 2.50 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา
แรกที่ลงทะเบียนเรี ยน หรื อได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
38.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาใดๆ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้น
ไป แต่ต่ ากว่า 3.00 จะต้องทาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ 3.00 ภายในระยะเวลาที่กาหนดมิฉะนั้น
จะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ดังนี้
38.2.1 หนึ่ งภาคการศึ ก ษาถัด ไป ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
38.2.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโทและนักศึกษาปริ ญญาเอก
38.3 ในกรณี ที่นกั ศึกษาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป แต่ต่ากว่า 3.00
ให้มีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นให้นบั ทุกภาคการศึกษา
38.4 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนรายวิชาต่ากว่า C หรื อได้รับผลการประเมินการศึกษาเป็ น
ระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นซ้ า
38.5 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนรายวิชาต่ากว่า C หรื อได้รับผลการประเมินการศึกษา
เป็ นระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรี ยนวิชาอื่นแทน
ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
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38.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรี ยนไปแล้วมิได้ ยกเว้นการ
เรี ย นซ้ าตามความในข้อ 38.4 หรื อ ข้อ 38.5 และมิ ใ ห้ นั บ หน่ ว ยกิ ต และค่ า ระดับ คะแนนในรายวิ ช าที่
ลงทะเบียนเรี ยนซ้ าครั้งก่อนมารวมคานวณเป็ นหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของ
39.1 เที ยบโอนหน่ วยกิ ตที่ ได้จากรายวิชาในระดับบัณฑิ ตศึกษา ในขณะที่เป็ นนักศึกษา
สามัญ ของมหาวิท ยาลัย หรื อ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ ไ ด้ศึ ก ษามาแล้ว ไม่ เกิ น 5 ปี การศึ ก ษา นับ จากปี
การศึกษาที่ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้น กระทาได้โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และคณบดี โดยแต่ละรายวิชาที่ ขอเที ยบโอน ต้องได้แต้มระดับ คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.0 รายวิชาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหรื อต่างมหาวิทยาลัย เทียบโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด
ในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นบั รวมวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
39.2 รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสู ตรรับโอน โดยไม่นามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
39.3 หน่วยกิตที่ได้จากการเข้าร่ วมศึกษาขณะเป็ นนักศึกษาพิเศษ ไม่สามารถเทียบโอนได้
ข้อ 40 การลงโทษนัก ศึ ก ษาที่ ทุ จ ริ ต ในการสอบรายวิช าหรื อ การคั ด ลอกวิท ยานิ พ นธ์ /ผลงาน
การค้นคว้าอิสระของผูอ้ ื่น
40.1 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริ ตในการสอบรายวิชาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา
40.2 การลงโทษนักศึกษาที่คดั ลอกวิทยานิ พนธ์ /ผลงานการค้นคว้าอิสระของผูอ้ ื่นหรื อให้
ผูอ้ ื่นจัดทา ให้เป็ นหน้าที่ ของคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแก่กรณี ดงั ต่อไปนี้
40.2.1 กรณี ที่ ต รวจสอบพบในขณะที่ ย ัง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ ถื อ ว่ า เป็ น
การกระทาผิดวินยั นักศึกษา และมีโทษสู งสุ ดให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
40.2.2 กรณี ที่ตรวจสอบพบเมื่อได้มีการอนุ มตั ิปริ ญญาไปแล้ว ให้เสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรและคณบดี เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริ ญญา
หมวดที่ 8
การทาและการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 41 วิทยานิ พนธ์ หมายถึง เรื่ องที่ เขียนเรี ยบเรี ยงขึ้ นจากผลที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้า วิจยั หรื อ
ส ารวจอัน เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานที่ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ตรปริ ญ ญาโทแผน ก และนั ก ศึ ก ษาหลัก สู ตร
ปริ ญญาเอกต้องทาเพื่อสิ ทธิ ในการรับปริ ญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
ข้อ 42 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
42.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ในกรณี ที่
มีความจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก 1 คน
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42.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 2 คน
42.3 กรณี อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักเป็ นอาจารย์บณ
ั ฑิ ตศึกษาพิเศษ ให้มีอาจารย์
บัณฑิตศึกษาประจาเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมอย่างน้อย 1 คน
ข้อ 43 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาการ
สอบวิทยานิ พนธ์ โดยมีกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์มี
จานวนและองค์ประกอบดังนี้
43.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทให้มีคณะกรรมการสอบ จานวนไม่เกิ น 4 คน แต่ไม่ต่ า
กว่า 3 คนประกอบด้วย อาจารย์ป ระจา อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่ สัมพันธ์กนั อย่างน้อย 1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็ นกรรมการสอบ และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
หลักต้องไม่เป็ นประธานกรรมการสอบ
43.2 วิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอก ให้มีคณะกรรมการสอบ จานวน 5 คนประกอบด้วย
อาจารย์ประจา อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั อย่าง
น้อย 1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็ นกรรมการสอบในนามผูแ้ ทนคณะ และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้อง
ไม่เป็ นประธานกรรมการสอบ
ข้อ 44 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ได้ ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น และดาเนินการ ดังนี้
44.1 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโทแผน ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ตอ้ งสอบวัดคุณสมบัติ
ผ่าน/เป็ นที่พอใจแล้ว
44.2 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโทแผน ก 2 ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรี ยนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
44.3 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผา่ น/เป็ นที่พอใจแล้ว และต้อง
สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามประกาศคณะ
44.4 การพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนด
44.5 หัวข้อและเค้าโครงวิท ยานิ พ นธ์ที่ จะเสนอขออนุ มตั ิ ต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อพิจารณา และให้นา
ผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ
44.6 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ที่ได้รับอนุมตั ิแล้วหาก
เป็ นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรื อสาระสาคัญของวิทยานิพนธ์ ให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่
ลงทะเบี ยนผ่านมาทั้งหมดเป็ นระดับคะแนน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและยื่นขออนุ มตั ิหัวข้อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยให้นบั เวลาจากวันที่ได้รับอนุมตั ิหวั ข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครั้งสุ ดท้าย
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ข้อ 45 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
45.1 นักศึกษาปริ ญญาโท สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษา
ปริ ญญาเอก สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
45.2 นักศึกษาต้องยื่นคาร้ องพร้ อมหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิ พนธ์โดยย่อตามรู ปแบบที่
คณะกาหนดจานวน 5 ชุ ดต่อคณะก่อนวันสอบเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 วันทาการ และเมื่อได้รับอนุมตั ิให้มีการ
สอบ คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบโดยทัว่ กัน
45.3 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน30 วัน
นับ ตั้งแต่ วนั ที่ ยื่นค าร้ องขอสอบวิท ยานิ พ นธ์ และได้รับ อนุ ม ัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิ พ นธ์ ที่ เสนอ
มิฉะนั้นจะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่
45.4 หลังจากเสร็ จสิ้ น การสอบ ให้ประธานการสอบวิท ยานิ พ นธ์ รายงานผลการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะเพื่อประกาศผล ถ้าผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีการ
ปรับปรุ งแก้ไข ให้นกั ศึกษาดาเนิ นการแก้ไขแล้วเสนอเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก เพื่อรายงาน
คณะภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ประกาศผลสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์4
45.5 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการ
ทาวิทยานิ พนธ์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา อันจะส่ งผลให้นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จในการทา
วิทยานิ พ นธ์ มากขึ้ น นักศึ กษาต้องสอบความก้าวหน้าวิท ยานิ พนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์
นั ก ศึ ก ษาจะขอส อบความก้ า วห น้ า วิ ท ยานิ พน ธ์ ไ ด้ ต้ อ งลงท ะเบี ยนวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
กึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ในหลักสู ตรนั้น
45.6 ให้ ป ระธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานผลการสอบความก้ า วหน้ า
วิทยานิพนธ์ ไปยังคณะทันทีหลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบ
45.7 อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ต้อ งแจ้ง ผลการประเมิ น ความก้า วหน้ า ในการท า
วิทยานิพนธ์ไปยังคณะ ก่อนวันอนุมตั ิผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ข้อ 46 การสอบวิทยานิพนธ์
46.1 นักศึกษามี สิทธิ์ ขอสอบวิทยานิ พนธ์ได้ เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิ พนธ์เสร็ จเรี ยบร้อย
แล้วและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให้สอบและเป็ นไปตามข้อกาหนดดังนี้
46.1.1 ได้รับอนุมตั ิหวั ข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้วไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
46.1.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตรงตามข้อกาหนดในหลักสู ตร
46.1.3 ได้รับ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห ลัก ให้ขอสอบ
วิทยานิพนธ์ได้
46.2 การยืน่ คาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
46.2.1 หลักสู ตรปริ ญญาโท ให้นกั ศึกษายื่นคาร้องก่อนวันสอบเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
15 วันทาการ
46.2.2 หลักสู ตรปริ ญญาเอก ให้นกั ศึกษายื่นคาร้องก่อนวันสอบเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
30 วันทาการ
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46.2.3 การยื่น ค าร้ องขอสอบ ให้ ยื่น พร้ อ มส าเนาบทคัด ย่อ ตามรู ป แบบที่ ค ณะ
ก าหนด จ านวน 5 ชุ ด พร้ อ มทั้ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ สอบ จ านวนเท่ า กับ กรรมการสอบเพื่ อ คณะจะได้
ดาเนิ นการจัดส่ งให้กรรมการสอบ และอีก 1 เล่ม เพื่อให้คณะตรวจรู ปแบบ นักศึกษาต้องแก้ไขรู ปแบบให้
ถูกต้องตามที่คณะได้ตรวจสอบและเสนอแนะ
46.2.4 เมื่อได้รับอนุมตั ิให้สอบวิทยานิพนธ์ คณะจะประกาศกาหนดวัน เวลาและ
สถานที่สอบให้ทราบโดยทัว่ กันก่อนสอบ 7 วัน
46.3 การสอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ นการสอบแบบปากเปล่ าอย่างเปิ ดเผย นัก ศึ ก ษาและ
ผูส้ นใจอื่นๆ สามารถเข้าร่ วมรับฟั งได้ตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่คณะกาหนดในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ โดยผูเ้ ข้าร่ วมรั บ ฟั งไม่มีสิ ทธิ์ ในการสอบถามเว้นแต่ได้รับ อนุ ญาตจาก
คณะกรรมการสอบ
46.4 ในการสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้
46.4.1 ระดับปริ ญญาโท ให้ถือตามเกณฑ์ในข้อ 43.1
46.4.2 ระดับปริ ญญาเอก ให้ถือตามเกณฑ์ในข้อ 43.2
ข้อ 47 การตัดสิ นผลการสอบวิทยานิพนธ์
47.1 เมื่อการสอบวิทยานิ พนธ์เสร็ จสิ้ น ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสิ นผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ดงั นี้
47.1.1 “ผ่า น” หมายถึ ง การที่ นัก ศึ ก ษาแสดงผลงานวิท ยานิ พ นธ์ แ ละตอบข้อ
ซักถามได้เป็ นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ไม่ตอ้ งมีการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมสาระสาคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้ทนั ที
47.1.2 “ผ่านโดยมี เงื่อนไข” หมายถึ ง การที่ นักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงาน
วิท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ นที่ พ อใจของคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้อ ย่างสมบู รณ์ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์พิจารณาเห็ นสมควรให้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมสาระสาคัญ และ/หรื อเรี ยบเรี ยงวิทยานิ พนธ์ตามที่
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสนอแนะไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
กาหนดระยะเวลาที่นกั ศึกษาจะต้องดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งวิทยานิ พนธ์ ในระดับปริ ญญาโทต้องไม่เกิ น
60 วันและในระดับปริ ญญาเอกต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
47.1.3 “ไม่ผา่ น” หมายถึง การที่นกั ศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิ พนธ์ให้
เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และ/หรื อไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่ งแสดงว่านักศึกษาผูน้ ้ นั ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนได้
ทากรณี ที่นกั ศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผา่ น ให้นกั ศึกษายืน่ คาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
47.2 กรณี นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามการตัด สิ นผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ ไม่วา่ จะเป็ นกรณี สอบ “ ผ่านโดยมีเงื่อนไข ”
หรื อ สอบ “ไม่ ผ่าน” ผลการสอบจะถู ก ปรั บ เป็ นระดับ คะแนน F นัก ศึ ก ษาต้อ งด าเนิ น การลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธ์และจัดทาวิทยานิพนธ์ ภายใต้หวั ข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่ มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ท้ งั หมด
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47.3 ให้ ป ระธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานผลการสอบต่ อ คณะภายใน
1 สัปดาห์นบั จากวันสอบ
ข้อ 48 การเรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์
48.1 ภาษาที่ ใช้ในการเขี ยนวิทยานิ พ นธ์ ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในหลักสู ตร ในกรณี ที่
ไม่ได้กาหนดไว้ในหลักสู ตรให้นกั ศึกษาแจ้งความประสงค์เป็ นกรณี พิเศษต่อคณะ
48.2 รู ปแบบการจัดทารู ปเล่มให้เป็ นไปตามคู่มือการจัดทาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 49 นักศึ กษาต้องส่ งวิทยานิ พนธ์ ฉบับสมบู รณ์ ที่มีลายมื อชื่ อคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
ครบถ้วนทุกคนจานวน 5 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิ พนธ์และบทคัดย่อตามแบบที่กาหนดให้
คณะภายในวันอนุ มตั ิผลประจาภาคการศึกษา ในกรณี ที่นักศึ กษามี ขอ้ ผูกพันต้องมอบวิทยานิ พนธ์ ให้แก่
หน่วยงานใดให้นกั ศึกษาจัดส่ งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 50 การยกเลิ กผลการสอบวิทยานิ พนธ์ ในกรณี ที่คณะไม่ได้รับเล่ มวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้ อมแผ่นบันทึ กข้อมูลวิทยานิ พ นธ์ค รบถ้วนภายในกาหนดเวลา 60 วันสาหรับปริ ญญาโท และ 90 วัน
ส าหรั บ ปริ ญ ญาเอก หลัง จากวัน สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ผ่ า น คณะจะยกเลิ ก ผลการสอบและประเมิ น ผล
วิทยานิ พนธ์ที่ลงทะเบี ยนผ่านมาทั้งหมดเป็ นระดับคะแนน F หากนักศึกษายังต้องการรั บปริ ญญานั้นอี ก
นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่ มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ท้ งั หมด
ข้อ 51 ในกรณี ที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยงั ไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะภายใน
วันอนุมตั ิผลประจาภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผูน้ ้ นั ยังไม่สาเร็ จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา ทั้งนี้ตอ้ งไม่ขดั แย้งกับระยะเวลาในข้อ 50
ข้อ 52 วิท ยานิ พ นธ์ ที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติจากคณะ จึ ง จะถื อ ว่าเป็ นวิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ สมบู รณ์ และให้
นับเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาลิ ขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั รในวิทยานิ พนธ์เป็ นของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักเรื่ องนั้นๆ สามารถนาไปเผยแพร่ ในเชิ งวิชาการได้ แต่การ
นาเนื้ อหาหรื อผลการศึ กษาไปใช้เพื่อประโยชน์ อื่นให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ มหาวิท ยาลัย
กาหนด กรณี ที่การทาวิทยานิพนธ์ได้รับทุนวิจยั ที่มีขอ้ ผูกพันเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั รโดยได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
หมวดที่ 9
การทาและการสอบการค้ นคว้าอิสระ
ข้อ 53 การค้นคว้าอิ ส ระเป็ นการค้นคว้าอิ ส ระของนัก ศึ ก ษาภายใต้การกากับ ดู แลของอาจารย์ที่
ปรึ กษา การค้นคว้าอิสระอาจจะทาในรู ปของวิจยั การประยุกต์ทฤษฎี วิจยั ปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยนชุ ดการ
สอน ชุ ดฝึ กอบรม กรณี ศึกษา สิ่ งประดิษฐ์ การรวบรวมและวิเคราะห์งานวิชาการ หรื อการสร้างผลงาน
วิชาการในลักษณะอื่นๆ ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระหลักเห็นสมควร
ข้อ 54 อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาจานวน 1 หรื อ 2 คนที่
คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่แนะนาและควบคุมการทาการค้นคว้าอิสระ
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ข้อ 55 คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาการ
สอบการค้นคว้าอิส ระ จานวนไม่ เกิ น 4 คน แต่ ไม่ ต่ ากว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจา อาจารย์ที่
ปรึ กษาค้นคว้าอิสระ ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั อย่างน้อย 1 คน เพื่อทาหน้าที่
เป็ นกรรมการสอบ และอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องไม่เป็ นประธานกรรมการสอบ
ข้อ 56 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระได้ ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษานั้นและดาเนินการ ดังนี้
56.1 ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่ วยกิ ต และต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
56.2 การพิ จ ารณาหั ว ข้อ และเค้ า โครงการค้ น คว้า อิ ส ระ ให้ เป็ นไปตามขั้น ตอนที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนด
56.3 หัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ จะเสนอขออนุมตั ิตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อพิจารณา และให้นาผลการพิจารณาเสนอ
ต่อคณะ
56.4 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรื อสาระสาคัญของหัวข้อและเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ ให้การประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็ นระดับคะแนน U นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนและยื่นขออนุ มตั ิหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่ โดยให้นบั เวลาจากวันที่ได้รับ
อนุมตั ิหวั ข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระครั้งสุ ดท้าย
ข้อ 57 การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
57.1 การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ยนื่ คาร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และได้รับอนุมตั ิหวั ข้อและเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระที่เสนอ มิฉะนั้นต้องดาเนินการเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่
57.2 ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรหลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบ ถ้าผลการสอบผ่าน คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรจะดาเนิ นการอนุ ม ตั ิหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิ สระ แต่ถ้ามี การปรั บปรุ งแก้ไขให้นักศึ กษา
ดาเนินการแก้ไขแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วนั สอบ เมื่อดาเนินการเสร็ จสิ้ นแล้วให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแจ้งคณะ
ข้อ 58 การเรี ยบเรี ยงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นไปตามคู่มือการจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 59 การสอบการค้นคว้าอิสระ
59.1 นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ขอสอบการค้น คว้า อิ ส ระได้ เมื่ อ นัก ศึ ก ษาท าการค้น คว้าอิ ส ระ
เรี ยบร้อยแล้วและเป็ นไปตามข้อกาหนดดังนี้
59.1.1 ได้รับอนุมตั ิหวั ข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
59.1.2 มีคุณสมบัติครบตรงตามข้อกาหนดในหลักสู ตร
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59.1.3 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระให้ขอสอบการ
ค้นคว้าอิสระได้
59.2 การยื่นคาร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอสอบก่อนวันสอบเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ พร้อมสาเนาบทคัดย่อตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 5 ชุ ดเมื่อได้รับ
อนุมตั ิให้มีการสอบ คณะจะประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทัว่ กันก่อนสอบ 7 วัน
59.3 การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิ ดเผย ซึ่ งนักศึกษา
และผูส้ นใจอื่น ๆ สามารถเข้าร่ วมรับฟั งได้ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ คณะกาหนดในคาสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิ ส ระ โดยผูเ้ ข้าร่ วมรั บฟั งไม่มี สิท ธิ์ ในการสอบถามเว้นแต่ ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
ข้อ 60 การตัดสิ นผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
60.1 เมื่ อ การสอบการค้น คว้า อิ ส ระเสร็ จสิ้ น ให้ ค ณะกรรมการสอบการค้น คว้าอิ ส ระ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสิ นการสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ดงั นี้
60.1.1 “ผ่าน” หมายถึง การที่นกั ศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและตอบข้อ
ซั ก ถามได้เป็ นที่ น่ า พอใจของคณะกรรมการสอบการค้น คว้าอิ ส ระ ไม่ ต้อ งมี ก ารแก้ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม
สาระสาคัญนักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้
60.1.2 “ผ่านโดยมีเงื่อนไข ” หมายถึง การที่นกั ศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงาน
การค้นคว้าอิสระให้เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิ สระได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระพิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมสาระสาคัญ และ/หรื อเรี ยบเรี ยงการค้นคว้า
อิสระตามที่คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระเสนอแนะไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิ ส ระก าหนดระยะเวลาที่ นัก ศึ ก ษาจะต้องดาเนิ น การแก้ไขปรั บ ปรุ งการค้นคว้าอิ ส ระ
ซึ่ งต้องไม่เกิน45 วันนับจากวันสอบการค้นคว้าอิสระ
60.1.3 “ไม่ผา่ น” หมายถึง การที่นกั ศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและ/หรื อไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่ งแสดงว่านักศึกษาผูน้ ้ นั ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระ
ที่ตนได้ทากรณี ที่นกั ศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผา่ น ให้นกั ศึกษายืน่ คาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
60.2 กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามการตั ด สิ นผลการสอบการค้ น คว้า อิ ส ระของ
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไม่วา่ จะเป็ นการสอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข”
หรื อสอบ “ไม่ ผ่าน” ผลการสอบจะถู กปรั บเป็ นระดับคะแนน F นักศึ กษาต้องดาเนิ นการลงทะเบี ยนการ
ค้นคว้าอิสระและจัดทาการค้นคว้าอิสระภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่ มต้นขั้นตอนการทาการค้นคว้าอิสระ
ใหม่ท้ งั หมด
60.3 ให้ประธานการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 สัปดาห์
นับจากวันสอบ
ข้อ 61 นักศึกษาต้องส่ งผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระครบถ้วนทุกคนจานวน 5 เล่มพร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อตาม
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รู ปแบบที่กาหนดให้คณะภายในวันอนุ มตั ิผลประจาภาคการศึกษา ในกรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ ผูกพันต้องมอบ
รายงานการค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใด ให้นกั ศึกษาจัดส่ งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 62 การยกเลิ กผลการสอบการค้นคว้าอิ สระในกรณี ที่ คณะไม่ ได้รับ ผลงานการค้นคว้าอิส ระ
ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระครบถ้วนภายในกาหนดเวลา 60 วันหลังจากวันสอบ
การค้นคว้าอิ ส ระผ่าน คณะจะยกเลิ ก ผลการสอบและประเมิ นผลการค้นคว้าอิ ส ระที่ ลงทะเบี ยนผ่านมา
ทั้งหมดเป็ นระดับคะแนน F หากนักศึกษายังต้องการรับปริ ญญานั้นอีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่ ม
ขั้นตอนการทาการค้นคว้าอิสระใหม่ท้ งั หมด
ข้อ 63 นักศึกษาที่ สอบการค้นคว้าอิส ระแล้ว แต่ ยงั ไม่ส่งผลงานการค้นคว้าอิ สระฉบับสมบู รณ์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระครบถ้วนต่อคณะภายในวันอนุ มตั ิผลประจาภาคการศึกษาให้ถือว่า
นักศึกษาผูน้ ้ นั ยังไม่สาเร็ จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา ทั้งนี้ ตอ้ งไม่
ขัดแย้งกับระยะเวลาใน ข้อ 62
ข้อ 64 ผลงานการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะแล้ว จึงจะถือว่าเป็ นการค้นคว้าอิสระ
ฉบับสมบูรณ์และให้นบั เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อขอรับปริ ญญาลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั รในผลงานการ
ค้นคว้าอิสระเป็ นของคณะ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระหลักเรื่ องนั้นๆ สามารถนาไป
เผยแพร่ ใ นเชิ ง วิ ช าการได้ แต่ ก ารน าเนื้ อ หาหรื อ ผลการศึ ก ษาไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ อื่ น ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ มหาวิทยาลัยกาหนด กรณี ที่การท าการค้นคว้าอิสระได้รับทุ นวิจยั ที่ มีขอ้ ผูกพัน
เกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั รโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
หมวดที่ 10
การสาเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริ ญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ข้อ 65 การสาเร็ จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่จะสาเร็ จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติ
ทัว่ ไปและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
65.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่ กาหนดในหลักสู ตร และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดใน
หมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
65.2 สอบผ่านความรู ้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน ข้อ 33
65.3 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กาหนดตามหลักสู ตรระดับบัณฑิต ดังนี้
65.3.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต และประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู งต้องเรี ยนครบ
ตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรื อเทียบเท่า
65.3.2 ปริ ญญาโท
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการ
ให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรั บให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
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- แผน ก แบบ ก 2 ศึ กษารายวิชาครบถ้วนตามที่ ก าหนดในหลักสู ตร โดยจะต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรื อเที ยบเท่า พร้ อมทั้งเสนอวิทยานิ พนธ์ และ
สอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding)
- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ กาหนดในหลักสู ตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรื อปากเปล่าในสาขาวิชานั้น ต้องสอบการค้นคว้าอิสระ
ผ่าน/เป็ นที่พอใจ
65.3.3 ปริ ญญาเอก
- แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด สอบผ่ านการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ นผู้มี สิ ทธิ ข อท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของ ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรื ออย่าง
น้อยดาเนิ นการให้มีผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการตี พิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มี
กรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
- แบบ 2 ศึ กษารายวิชาครบถ้วนตามที่ กาหนดในหลักสู ตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย
1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ ม หาวิท ยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่ อเป็ นผูม้ ี สิ ทธิ ขอท าวิทยานิ พ นธ์ เสนอวิท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้น
สุ ดท้าย โดยคณะกรรมการ และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้
ผลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ งของผลงานได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ใ นวารสารหรื อ ส่ ง พิ ม พ์ท างวิ ช าการที่ มี
กรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
65.4 ส่ งรู ปเล่ มวิท ยานิ พนธ์ ฉบับสมบูรณ์ /การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่ จดั พิ มพ์ตาม
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
65.5 กรณี ที่เรี ยนรายวิชา หรื อทากิ จกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติ มโดยไม่นับหน่ วยกิ ต ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ ตามที่หลักสู ตรกาหนด
65.6 ศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่กาหนดในข้อ 10
65.7 ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
ข้อ 66 การขออนุมตั ิประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญา
66.1 นักศึกษาผูค้ าดว่าจะสาเร็ จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอส าเร็ จการศึ ก ษาต่ อคณะล่ วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่ อนวัน สิ้ น ภาคการศึ ก ษาที่ ค าดว่าจะส าเร็ จ
การศึกษานั้น
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66.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่ อขออนุ มตั ิประกาศนี ยบัตรหรื อปริ ญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
66.2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามข้อ 65
66.2.2 ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยครบถ้วน
66.2.3 ไม่คา้ งชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรื อมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
66.2.4 เป็ นผูไ้ ม่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการทางวินยั นักศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556
โดยที่เห็นสมควรแก้ไขแผนการศึกษาระดับปริ ญญาเอกให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2556 จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 9.4 ของข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“9.4 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสู ง คือ
9.4.1 แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู ้ใหม่ หลักสู ตรอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิม่ เติม หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึ้นก็ได้โดย
ไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่หลักสู ตรกาหนด ดังนี้
(1) แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วย
กิต
(2) แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วย
กิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
9.4.2 แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสู ง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
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(2) แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน 34.9 ของข้อ 34 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“34.9 นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผา่ นโดยได้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็ น S
ภายในระยะเวลาตามหลักสู ตรต่างๆ ต่อไปนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้น
สภาพการเป็ นนักศึกษา
34.9.1 หลักสู ตรปริ ญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.2 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.3 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.4 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
34.9.5 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ”
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

71

ภาคผนวก ข
ตารางสรุปการปรับปรุ งหลักสู ตร
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ตารางสรุ ปการปรับปรุ งหลักสู ตร
รายการ
1. วัตถุประสงค์
หลักสู ตร

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาและประยุกต์
วิ ธี การทางส าขาวิ ช าการสื่ อสาร
การตลาด ในการแก้ปัญหา
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ พั ฒ นาและประยุ ก ต์
วิธีก ารทางสาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด
ในการแก้ปัญหา ทั้งหน่ วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้ ส อดคล้อ งกับ การพัฒ นา
เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)

2. รายวิชาที่มีการ
ปรับปรุ ง

08-811-501 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategy
ศึกษากลยุทธ์การแบ่งส่ วนตลาด
การกาหนดตลาดเป้ าหมาย การกาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด
ตราสิ นค้า การแข่งขัน และเลือกใช้กล
ยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดใน
สภาวการณ์ต่างๆ
This course is designed to study the
strategies of market segmentation,
market target, product positioning,
product, price, distribution,
promotions, branding and competition.
It is also designed to study the option
of strategies that suitable for any
circumstance.

84-811-101 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategy
การแบ่งส่ วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้ าหมาย การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ตราสิ นค้า การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสม
กับตลาดในสภาวการณ์ต่างๆ
และการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดของ
ผูป้ ระกอบการในตลาดระดับอาเซียน
และระดับนานาชาติ รวมทั้งการใช้
การตลาดผ่านสื่ อใหม่ และสื่ อดิจิตอล
Market segmentation strategies, target
market setting, product positioning,
marketing mix (4 P’s) strategies,
branding; selection of suitable strategies
for diverse markets at any circumstances;
selection of marketing strategies of the
enterprises in the ASEAN market and
international market; the use of marketing
through new media and digital media

08-811-502 การสื่ อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการสื่ อสาร

84-811-102 การสื่ อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
แนวคิด ทฤษฎีการสื่ อสารการตลาด
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รายการ

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
การตลาดเชิงบูรณาการ
ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
การประยุกต์ใช้เครื่ องมือและวิธีการ
สื่ อสารการตลาด รวมถึงสื่ อใหม่ทาง
การตลาด
This course focuses on concepts
and theories of integrated marketing
communications, components of
marketing of communication,
application of tools and methods for
marketing communication, including
new media of marketing.

08-811-503 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
การสื่ อสารการตลาด
Marketing Communication Research
Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การวิจยั
ความหมายของการวิจยั ขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินการวิจยั ตลอดจน
นาเสนอแนวคิดที่สาคัญของการวิจยั
สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด กาหนด
ระเบียบวิธีวจิ ยั และออกแบบการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือการ
วิจยั การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
Students are exposed to and given all
of research paradigms. These are
included their meanings, stages and
methodologies. Moreover, students

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
เชิงบูรณาการ ส่ วนประสมการสื่ อสาร
การตลาด การประยุกต์ใช้เครื่ องมือ
และวิธีการสื่ อสารการตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาด
ระดับนานาชาติ รวมถึงการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่ อใหม่และสื่ อดิจิตอล
Integrated marketing communications;
concepts and theories of mixed marketing
communications; marketing
communication tool applications and
marketing communication methods for
local market, ASEAN market and
international market; marketing
communication through new media and
digital media
84-811-103 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
การสื่ อสารการตลาด
Marketing Communications Research
Methodology
กระบวนทัศน์การวิจยั ความหมายของ
การวิจยั ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจยั
ตลอดจนนาเสนอแนวคิดที่สาคัญของการ
วิจยั สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด กาหนด
ระเบียบวิธีวจิ ยั และออกแบบการวิจยั การ
เก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือการวิจยั การ
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์
ข้อมูล
Research paradigms; definitions and
research process; presentation of
significant marketing communications
research concepts; research design; data
collection; research instrument; sampling
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will be given all of significance
and data analysis
concepts of marketing communication
research, determination and design for
their research projects led to data
processing, research tools, sampling
and data analysis.
08-811-504 การจัดการการสื่ อสาร
การตลาด
Marketing Communication
Management
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ
การสื่ อสารการตลาด เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงาน
การจัดการด้านสาขาวิชาการสื่ อสาร
การตลาด และการบริ หารงานของ
องค์กรสื่ อ ความสัมพันธ์ของกลไกใน
การวางแผน การนานโยบายไปใช้ การ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสร้าง
ความสาเร็ จขององค์กรด้านสาขาวิชา
การสื่ อสารการตลาด
This course is designed to study
marketing communication
management. It draws knowledge and
understanding about marketing
communication process and
management. It includes media
organization administration,
relationship of planning mechanism,
application and evaluation for
development and achievement of
marketing communication
organization.

84-811-104 การจัดการการสื่ อสาร
การตลาด
Marketing Communications Management
การจัด การการสื่ อสารการตลาด การ
บริ หารงานขององค์กรสื่ อ ทั้งสื่ อแบบดั้งเดิม
และสื่ อใหม่ ตั้ งแต่ ก ารแสวงหาข้ อ มู ล
การวางแผน การจัด กิ จ กรรมการสื่ อ สาร
การตลาด และการประเมินผล
Marketing communication
management; media organization
administration for traditional media and
new media, searching of information,
planning, marketing communication
activities and evaluation
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08-811-505 สัมมนาการสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
Seminar
ศึกษาประเด็นปั ญหา แนวโน้ม
สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดเชิง
บูรณาการหรื อหัวข้อที่สัมพันธ์กบั งาน
การสื่ อสารเพื่อการตลาดที่น่าสนใจ
จากกรณี ศึกษา ใช้หลักวิชาการและ
กรอบความคิดที่ศึกษามาในหลักสู ตร
โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้ทุกกระบวนการ
This course emphasizes seminars
about problems, trends and topics of
crucial case studies, related to
integrated marketing communications.
Students will be encouraged to bring
academic concepts and paradigms
through their participation of all
learning.
08-813-501 การรณรงค์การสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
Campaign
ศึกษาแนวคิด การวางแผน
รณรงค์สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ การบูรณาการเครื่ องมือ
ทางการตลาดและการผลิตผลงานให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อนาไปสู่
การปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
This course is designed to study
concepts and campaign planning of
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84-811-105 สัมมนาการสื่ อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
Seminar
ประเด็นปั ญหา แนวโน้ม หรื อหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ การสื่ อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และระดับ
นานาชาติ
Problems, trends and related topics;
creating integrated marketing
communications knowledge in relation to
local, national, ASEAN economics
community, and international level

84-814-101 การรณรงค์การสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
Campaign
การจัดการการรณรงค์การสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ การใช้สื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาด
Integrated marketing communications
campaign management; appropriate media
selection for marketing situations
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integrated marketing communications,
integrated market tools and production
to appropriate any situation. All of
these lead to constantly efficient
operation.
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08-813-502 กฎหมาย และจริ ยธรรม
ด้านการสื่ อสารการตลาด
Laws and Ethics of Marketing
Communication
ศึกษากฎหมาย จริ ยธรรมด้าน
การสื่ อสารการตลาด วิเคราะห์กฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ
การสื่ อสารการตลาด โดยครอบคลุมสื่ อ
และกิจกรรมการสื่ อสารรู ปแบบใหม่
This course focuses on laws and
ethics of marketing communication.
Students will be able to analysis any
other law and legal effects involved in
marketing communication, that covers
new media and communication
activities.
08-813-503 การเข้าถึงความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
Consumer Insight
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และความ
ต้องการ ความคาดหวังในส่ วนลึกของ
จิตใจผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการนาข้อมูล
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ได้มาใช้
ในการวางแผนสื่ อสารการตลาด
Students will study consumer
behavior, needs and expectations of

84-814-102 กฎหมาย และจริ ยธรรม ด้าน
การสื่ อสารการตลาด
Laws and Ethics of Marketing
Communication
กฎหมาย จริ ยธรรมด้านการสื่ อสาร
การตลาดที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ
การสื่ อสารการตลาด
Marketing communications laws and
ethics; Impact of laws and ethics to
marketing communication

84-814-103 การเข้าถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
Consumer Insight
การเข้าถึงความต้องการในส่ วนลึกของ
จิตใจผูบ้ ริ โภค และการนาข้อมูลความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ได้มาใช้ใน
การสื่ อสารการตลาด
Methodology to reach consumer
insight utilization of consumer needs
information for marketing communication
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consumer’s mind. Students will also
utilize all information about consumer
needs through marketing
communication planning.
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08-813-504 การจัดการภาพลักษณ์
และชื่อเสี ยงองค์กร
Image and Reputation Management
ศึกษาแนวคิด ปั จจัยที่มีส่วน
กาหนดภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงองค์กร
การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสี ยง
องค์กร การวัดภาพลักษณ์และชื่อเสี ยง
องค์กร และการนาแนวคิดมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
This course is intended to provide
students with concepts and factors
emphasizing image and reputation of
any organization. It also includes
image and reputation management,
measurement and application properly.

84-814-104 การจัดการภาพลักษณ์และ
ชื่อเสี ยงองค์กร
Corporate Image and Reputation
Management
แนวคิด การจัดการ การประเมินผล
และการนาแนวคิดการจัดการภาพลักษณ์
และชื่อเสี ยงขององค์กรมาประยุกต์ใช้
Concepts, management, evaluation and
application of corporate image and
reputation management concepts;
application of image and reputation
management

08-813-505 การจัดการความผูกพันกับ
ลูกค้า
Customer Engagement Management
ศึกษาแนวคิด วิธีการ และ
กรณี ศึกษา ในการสร้างความผูกพันของ
ลูกค้ากับตราสิ นค้าและองค์กร เพื่อให้
เกิดสัมพันธภาพที่ดีและความเชื่อมัน่
ระหว่างลูกค้ากับองค์กร
This course covers concepts,
methods and case studies about

84-814-205 การจัดการความผูกพัน
ตราสิ นค้าและลูกค้า
Brand and Customer Engagement
Management
แนวคิด วิธีการ และกรณี ศึกษา
การสร้างความผูกพันกับตราสิ นค้าและ
ลูกค้า
Concepts, methods, and case studies
about brand and customer engagement
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customer engagement with brand and
organization, to make good
relationship and reliability between
customer and organization.
08-813-506 การจัดการการตลาดเชิง
กิจกรรม
Event Marketing Management
ศึกษาแนวคิด การวางแผน การ
จัดการกิจกรรมการตลาดรู ปแบบต่างๆ
การจัดและใช้สถานที่ การประเมินผล
กิจกรรม การวิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้า กระบวนการคิดสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองเป้ าหมายทางการตลาด
มาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
This course will explore concepts,
planning and management for event
marketing. It covers design and use of
event location, activity assessment,
consumer need analysis, creativity for
market target responsiveness and
standard of event marketing.
08-813-507 การจัดการประเด็นและ
ภาวะวิกฤติ
Issue and Crisis Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการ
ภาวะวิกฤติดา้ นการสื่ อสาร เทคนิคการ
วิจยั เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานและสาธารณชน การสร้าง
ทีมงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ การ
จัดการประเด็นทั้งภายในองค์กรและ
สาธารณะ การวางแผนเพื่อตั้งรับกับ
สถานการณ์ กลยุทธ์และกลวิธีการ
แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง และ
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84-814-206 การจัดการการตลาดเชิง
กิจกรรม
Marketing Activation Management
รู ปแบบกิจกรรมทางการตลาด วิเคราะห์
รู ปแบบกิจกรรม กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรม การใช้
สถานที่ และการประเมินผลกิจกรรม
Forms of marketing activities;
activities analysis; creative thinking
processes; event management, venue
usage and event evaluation

84-814-207 การจัดการภาวะวิกฤติและ
ประเด็นข่าว
Crisis Management and News Issue
Management
แนวคิด การจัดการภาวะวิกฤติ
การวางแผนแก้ไขวิกฤตรู ปแบบต่างๆ
กลยุทธ์และกลวิธีการแก้ไขสถานการณ์
ความขัดแย้ง และเทคนิคการจัดการ
ประเด็นข่าวในสถานการณ์ต่างๆ
Concepts; crisis management;
planning to solve crisis in various
situations; strategies and tactics for
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การจัดการประเด็นข่าวในสถานการณ์
ต่างๆ
The purpose of this course is to
provide students concepts theories and
concepts to manage communication
crisis. This course will prepare
research techniques to listen opinions
of officers and public, setting team for
problem solving, internal and public
issue management, planning for any
situation, It includes strategies and
tactics to solve conflicts and manage
news issue.
08-813-508 การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
Persuasive Communication
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รู ปแบบ และ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
สื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ผ่าน
กระบวนการสร้างสารเพื่อจูงใจกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย โดยใช้สื่อบุคคล
สื่ อสารมวลชน และสื่ ออื่นๆ เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด และ
การสื่ อสารการตลาด นอกจากนี้ยงั
ศึกษาถึงเทคนิคการวางแผน การนา
แผนไปปฏิบตั ิ และการประเมินผล
This course teaches students about
concepts, theories, forms and analysis
of all factors and influences toward
persuasive communication, through
message process to induce targets.
This course also teaches them about
personal media, mass media and other
media to attain market objectives; in
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solving conflicts; news issues
management techniques

84-814-208 การสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าว
Persuasive Communication
แนวคิ ด ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาการสื่ อสาร
กระบวนการสร้ า งสาร และการใช้ สื่ อ
เพื่อโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมาย
Concepts; theories; communication
psychology; message process creation and
media use to persuade target audiences

81
รายการ

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
addition to, they will study planning
techniques, and bringing plans to
practices and evaluation of persuasive
communication as well.
08-813-509 การบริ หารโครงการ
การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
Project Management
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จใน
การจัดการโครงการสาขาวิชาการ
สื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การ
จัดสรรทรัพยากรทางการบริ หาร วิธีการ
สร้างและการแบ่งโครงสร้างทีมงาน วิธี
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ การ
ประมาณระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็ จตาม
แผนงาน การใช้เครื่ องมือและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
สนับสนุนโครงการให้ประสบ
ความสาเร็ จ และการประยุกต์แนวคิด
วิธีการจัดการโครงการไปใช้ในการ
ทางานผ่านกรณี ศึกษาภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ
This course presents all of factors
affecting to achievement of integrated
marketing communications project
management. It also includes
management resource allocation,
teamwork formation, project
budgeting, time – span of discretion,
use of tools and computer and
application various concepts through
and case study under situations.
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84-814-209 การบริ หารโครงการ
การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
Project Management
รู ปแบบการบริ หารโครงการ การจัดสรร
ทรัพยากร การบริ หารเวลา และการ
ประยุกต์แนวคิดการบริ หารโครงการ
ในงานการสื่ อสารการตลาด
Project management models; resources
allocation; time management and
application of project management
concepts in marketing communication
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84-814-210 การบริ หารสื่ อและเนื้อหา
เชิงบูรณาการ
Integrated Media and Content
Management
การวางแผนสื่ อดั้งเดิม สื่ อใหม่ และการ
จัดการเนื้อหาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของสื่ อ
Traditional and new media planning;
content management complying with
media characteristics

84-812-201 วิทยานิพนธ์
Thesis
ศึกษา วิจยั จัดทา และนาเสนอ
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด
Studying, research, preparation and
independent study report involving
marketing communication
84-813-202 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
ศึ ก ษา วิจยั จัดท า และน าเสนอรายงาน
การค้ น คว้า อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การสื่ อสาร
การตลาด
Studying, research, preparation and
independent study report presentation
involving marketing communication
08-800-501 หลักการสื่ อสารเชิง
บูรณาการ
Principles of Integrated Communications
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์

84-800-101 หลักการสื่ อสารเชิงบูรณาการ
Principles of Integrated Communication
ความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ความส าคัญ
ประเภทของการสื่ อสาร ทฤษฎีการสื่ อสาร
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รายการ

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
ความสาคัญ ประเภทของการสื่ อสาร
ทฤษฎีการสื่ อสาร และการบูรณาการ
การสื่ อสารเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
อิทธิพลและผลกระทบของการสื่ อสาร
This course teaches students
about meanings, objectives,
importance and types of
communication, theories of
communication and integrated
communication . All of these kinds
support students to analyse in term of
components, influence and effects of
communication.

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
และการบูรณาการการสื่ อสารเพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบ อิทธิ พลและผลกระทบของ
การสื่ อสาร แนวคิดการสื่ อสารการตลาด
รว ม ถึ งก าร สื่ อ ส ารใน อ าเซี ย น แ ล ะ
นานาชาติ
Definitions, objectives, importance
and types of communications;
communication theories and integrated
communications for components analysis;
influence and impacts of communications;
concept of marketing communication
including communication in ASEAN and
international

08-800-502 การจัดการการตลาดเชิง
บูรณาการ
Integrated Marketing Management
ศึ ก ษากระบวนการการตลาดเชิ ง
บู รณาการ ระบบข้อมู ล การตลาด การ
วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อม การตลาดทั้ง
ภายน อกและภายใน องค์ ก าร การ
วิ เคราะห์ ก ารแข่ ง ขัน และพฤติ ก รรม
ลู ก ค้ า ก าร ก าห น ด พั น ธ กิ จ แ ล ะ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด การกาหนด
ตลาดเป้ าหมายและต าแหน่ ง ทางการ
ตลาด การวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด และกิ จกรรมการตลาด
ต่างๆ การปฏิ บ ตั ิ ตามแผน การติดตาม
ควบคุมและประเมินผลทางการตลาด
This course is intended to teach
students with integrated marketing
process, marketing information
system, internal and external

84-800-102 หลักการตลาดเชิงกลยุทธ์
Principles of Strategic Marketing
กระบวนการการตลาดเชิ งกลยุทธ์ ระบบ
ข้ อ มู ล ก า ร ต ล า ด ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อม การตลาดทั้งภายนอกและ
ภายในองค์ก าร การวิเคราะห์ ก ารแข่ ง ขัน
และพฤติ กรรมลู กค้า การกาหนดพันธกิ จ
และวัต ถุ ป ระส งค์ ท างการตลาด การ
ก าห นดตลาดเป้ าหมายและต าแหน่ ง
ทางการตลาด การวางแผนกลยุ ท ธ์ ส่ ว น
ป ระส ม ท างก ารตล าด แล ะกิ จก รรม
การตลาดต่ า งๆ การปฏิ บ ัติ ต ามแผน การ
ติ ด ตามควบคุ ม และประเมิ น ผลทางการ
ตลาด และกรณี ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
อาเซียน และนานาชาติ
Strategic marketing process,
marketing information system; internal
and external marketing environment
analysis; competition and customer
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รายการ

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
marketing environment analysis,
competition and customer behavior
analysis, mission and objective
focusing, target market and market
position focusing. It also includes
strategic planning, marketing mix,
market activities, practicing,
controlling and assessment in term of
marketing.

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
behavior analysis; mission and objective
focus; target market and market
positioning; strategic planning; marketing
mix and market activities; practicing,
controlling, and marketing assessment;
case studies of ASEAN and international
marketing strategy
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ภาคผนวก ค
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชื่อ-นามสกุล

นางวิมลพรรณ อาภาเวท

ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

การศึกษา

ปริ ญญาโท : ว.ม. (สื่ อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540
ปริ ญญาตรี : ศศ.บ. (การสื่ อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529

สังกัดหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร. 02-6653777 ต่อ 6850 โทรสาร. 02-6285204
มือถือ 084-8745438
E-mail: wimonphan.av@hotmail.com

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2551 – 30 ม.ค. 2558 : คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
: ผูอ้ านวยการสถานีวทิ ยุเพื่อการเรี ยนรู้ (มทร.พระนคร)

ผลงานทางวิชาการ

วิมลพรรณ อาภาเวท. 2558. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารกับ
พฤติกรรมจิตอาสาของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6
เดือนมิถุนายน 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ.
วิมลพรรณ อาภาเวท. 2556. การเปิ ดรับ ความตระหนัก ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนของประชาชนกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ปี ที่ 19 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2556.
วิมลพรรณ อาภาเวท. 2556. พฤติกรรมการสื่ อสารในเฟซบุค๊ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วารสารวิชาการและวิจยั
มทร.พระนคร ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 กันยายน 2556.
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วิมลพรรณ อาภาเวท. 2554. การศึกษาภาพลักษณ์ของคณะเทคโนโลยี
สื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในทัศนะ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในเขตกรุ งเทพมหานคร. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1
ในงานราชมงคลพระนครวิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 สิ งหาคม 2554.
รางวัลที่เคยได้รับ หรื อผลงานที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรื อนดีเด่น ประจาปี พุทธศักราช 2556
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชื่อ-นามสกุล

นายสุ คี ศิริวงศ์พากร

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

การศึกษา

ปริ ญญาโท : นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์, 2539
ปริ ญญาตรี : กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร,
2522.

สังกัดหน่วยงาน

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

ผลงานทางวิชาการ

สุ คี ศิริวงศ์พากร. 2555. รายงานวิจยั อิทธิ พลของสื่ อและปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออกกาลังกายของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
สุ คี ศิริวงศ์พากร. 2554. รายงานวิจยั การศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับรู ้
ทัศนคติกบั การเข้าร่ วมกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร.
สุ คี ศิริวงศ์พากร. 2549. รายงานวิจยั การปฏิบตั ิตนทางจริ ยธรรมตามการรับรู้
ของนักศึกษาสาขาบริ หารธุ รกิจในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พณิ ชยการพระนคร. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

90
ประวัติและผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชื่อ-นามสกุล

นายไกรพุฒิ กีรกะจินดา

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

การศึกษา

ปริ ญญาเอก : D.B.A. (Human Resources Management)
Newport University, U.S.A., 2548
ปริ ญญาโท : M.B.A. (Management and Organization)
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต, 2541
ปริ ญญาตรี : B.B.A. (Marketing) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2535

การฝึ กอบรม

1. Usage, Application and Management of New Media, Technique University
Llmenau Germany
2. 7 Step to be Effective Sales โดย มล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร
3. การบริ หารทีมงาน โดย ดร.โสภณ ภูเกาล้วน

สังกัดหน่วยงาน

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

ประวัติการทางาน

1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงาน วิทยาลัยเซนต์จอห์น
2. เจ้าหน้าที่อานวยการสิ นเชื่อ ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)
3. วิทยากร ด้านบริ หารจัดการ สถาบันวิชาการ ทีโอที บมจ.ทีโอที

ผลงานทางวิชาการ

ไกรพุฒิ กีรกะจินดา. 2554. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรื้ อปรับระบบและองค์การ
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรื้ อปรับระบบศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด [มหาชน] และพนักงานธนาคารกรุ งเทพ จากัด [มหาชน]
ในเขตกรุ งเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ศูนย์สนเทศและหอสมุด.
ไกรพุฒิ กีรกะจินดา. 2558. อิทธิพลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด และการรับรู้
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร.
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 35 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์.
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ไกรพุฒิ กีรกะจินดา. 2558. ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารภายในองค์กรของบริ ษทั
กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน). การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน
วิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 35 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชื่อ-นามสกุล

นายดลพิวฒั น์ ปรี ดาวิภาต

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

การศึกษา

ปริ ญญาเอก : บธ.ด. (การพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
(X-DBR)) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
ปริ ญญาโท : บธ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุ รกิจอุตสาหกรรม
(X-MHR)) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547
ปริ ญญาตรี : บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2543

การฝึ กอบรม

พ.ศ.2556 : REIC Real Estate Certification Program รุ่ นที่ 5
ผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ.2555 : New Energy Wave Leader นักจัดการพลังงานรุ่ นใหม่
(NSTDA สวทช)
: อบรมหลักสู ตร เตรี ยม "ผูน้ า" สู่ ยคุ 2015 ยุคแห่งการแข่งขันธุ รกิจ
ที่เข้มข้นและไร้รูปแบบ โครงการ Advanced Retail Management (ARM)
พ.ศ. 2554 : Finance for the Executives’ 33 การเงินสาหรับนักบริ หาร รุ่ นที่ 33
MPI (Management & Psychology Institue)
พ.ศ. 2553 : TLCA EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM
(The 5 th Session)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สถาบันวิทยาการตลาดทุน
พ.ศ. 2551 : DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM Class 100/2008
IOD (Thai Institute of Directors)
พ.ศ. 2544 : โครงการอบรม สุ ดยอดการประเมินผลการควบคุมพนักงาน
(บริ ษทั ศูนย์การศึกษาทางไทย (ประเทศไทย) จากัด)
พ.ศ. 2543 : โครงการอบรม ภาษาอังกฤษ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการอบรม สุ ดยอดผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย (บริ ษทั ศูนย์การศึกษาทาง
ไทย (ประเทศไทย) จากัด)

93
สังกัดหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6850 โทรสาร. 02-6285204
มือถือ 085-1247446
E-mail: -

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2545 – 2547 : ผูพ้ ิพากษาสมทบ รุ่ นที่ 21 ในศาลแรงงานกลาง
ฝ่ ายนายจ้าง
พ.ศ. 2544 – 2557 : อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
พ.ศ. 2542
: นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
พ.ศ. 2541
: พนักงานทัว่ ไปฝ่ ายขาย บริ ษทั จาลองรี จอยซ์

ผลงานทางวิชาการ

ดลพิวฒั น์ ปรี ดาวิภาต. 2557. กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพประเภทอาหารเสริ มของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย.
วารสารวิจยั และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคมสิ งหาคม 2557).
ดลพิวฒั น์ ปรี ดาวิภาต. 2557. วิวฒั นาการของการสร้างคุณค่าร่ วม. วารสาร
นักบริ หาร ปี ที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.
ดลพิวฒั น์ ปรี ดาวิภาต. 2556. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
พยาบาลไทย เพื่อรองรับการเป็ นศูนย์กลางการแพทย์ได้อย่างยัง่ ยืน.
Stamford Journal Vol. 5 No.1 January 2013-May 2013.
Donpiwat Preedawiphat. 2013. Guerrilla Marketing. Stamford Journal Vol. 5
No.1 January 2013-May 2013.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชื่อ-นามสกุล

นายบัญชา วงศ์เลิศคุณากร

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

การศึกษา

ปริ ญญาเอก : บธ.ด. (บริ หารธุ รกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
ปริ ญญาโท : Master of Telecommunications Engineering
University of Melbourne, Australia, 2546
ปริ ญญาตรี : วศ.บ. (ไฟฟ้ าสื่ อสารโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543

การฝึ กอบรม

พ.ศ. 2556 :
พ.ศ. 2549 :
:
:

สังกัดหน่วยงาน

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

ประวัติการทางาน

ตุลาคม 2556 – ปัจจุบนั : ผูท้ รงคุณวุฒิรับเชิญเพื่อร่ างหลักสู ตรปริ ญญาโท-เอก
และอาจารย์พิเศษ สาขาบริ หารธุ รกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตุลาคม 2555 – ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านการตลาด บริ ษทั ซาวด์มีเดีย
เทรดดิ้ง จากัด
ตุลาคม 2553 – ปัจจุบนั : ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั โฟร์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
จากัด
ตุลาคม 2551 – ปัจจุบนั : ที่ปรึ กษาอาวุโสด้านการตลาด
บริ ษทั เบนนิ ซิ ส จากัด

ประกาศนียบัตรด้านระบบความปลอดภัย Axis Academy
หลักสู ตร Project Management Professional (PMP)
ประกาศนียบัตร Cisco Certified Network Associate (CCNA)
ประกาศนียบัตร Cisco Sales Expert (CSE), 2549
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พฤศจิกายน 2546 – กันยายน 2551 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจประจาประเทศไทย
บริ ษทั ไดเมนชัน่ ดาต้า (ประเทศไทย) จากัด
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2546
: นักวิจยั ด้านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
บริ ษทั เทลสตาร์ จากัด, ออสเตรเลีย
ผลงานทางวิชาการ

บัญชา วงศ์เลิศคุณากร และวัฒนา สุ นทรธัย. 2558. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐาน
การสื บทอดธุ รกิจครอบครัวในประเทศไทยให้ยงั่ ยืน. วารสารเศรษฐศาสตร์
และบริ หารธุ รกิจปริ ทศั น์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2.
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ภาคผนวก ง
คณะกรรมการจัดทาหลักสู ตร
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คณะกรรมการจัดทาหลักสู ตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์สุภทั รา โกไศยกานนท์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เฟื่ องฟ้ า เมฆเกรี ยงไกร
3. ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
นายอรรถการ สัตยพาณิ ชย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. อาจารย์ณฤดี คริ สธานินทร์
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการสร้างแบรนด์ และการสื่ อสารการตลาด
บริ ษทั ยูเรก้า อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และ
อาจารย์พิเศษสอนหลักสู ตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายภูริ พิพิธผลารักษ์
ที่ปรึ กษาโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อิสระ
3. นายวิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั แอกเซส แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จากัด และ
ประธานกรรมการบริ ษทั ไวส์ คอน แบงค็อก จากัด บริ ษทั ที่ปรึ กษาการตลาดและสร้างแบรนด์
4. นางดวงตา พิริยานนท์
ผูท้ รงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นางวิชชพร
เทียบจัตุรัส
3. นางดารณี
ธัญญสิ ริ
4. นางสาวอภิญญ์พทั ร์ กุสิยารังสิ ทธิ์
5. นายธีรวัจน์
อุดมสิ นเจริ ญกิจ
6. นายเกรี ยงไกร
พัฒนกุลโกเมธ
7. นางสาวดุริยางค์
คมขา
8. นายเกษม
เขษมพุฒเรื องศรี
9. นางสาวรวีพร
จรู ญพันธ์เกษม
10. นางสาวกุลธิดา
สายพรหม
11. นางสุ รีย ์
เนียมสกุล
12. นางสาวสุ จิตรา
วรรณยศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจยั และบริ การวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ปฏิบตั ิราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานหลักสู ตร
หัวหน้างานบริ การวิชาการแก่สังคม
หัวหน้างานวิชาการ วิจยั และบริ การวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสู ตร

คณะกรรมการตรวจร่ างหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1. อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิ ชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2. ดร.วิชชพร
เทียบจัตุรัส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
3. ดร.ฉันทนา
ปาปัดถา
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
4. อาจารย์อภิญญ์พทั ร์ กุสิยารังสิ ทธิ์
ปฏิบตั ิราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด
5. อาจารย์รวีพร
จรู ญพันธ์เกษม
หัวหน้างานหลักสู ตร
6. อาจารย์เกษม
เขษมพุฒเรื องศรี
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
7. นางสุ รีย ์
เนียมสกุล
หัวหน้างานวิชาการ วิจยั และบริ การวิชาการ
8. นางสาวสุ จิตรา
วรรณยศ
เจ้าหน้าที่งานหลักสู ตร

