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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) เป็น
หลักสูตร ระดับปริญญาโทที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้และ
ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือสอดคล้องนโยบายการด าเนินงานของ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล และ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่การเปิด
เศรษฐกิจเสรี ด้วยความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สูง
กว่าปริญญาตรีเป็นจ านวนมาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด
โครงสร้างหลักสูตร โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์ที่
มีคุณภาพก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และแบบที่ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานท าใน
สาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน พ.ศ. 2565 ให้ทันสมัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาภายในหลักสูตร 
อีกท้ังเป็นการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับประเทศต่อไป 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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หมวดที ่1   
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering Program in Engineering 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อปริญญา  (ภาษาไทย)              :     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) 
           (ภาษาอังกฤษ)          :     Master of Engineering  (Engineering)  
อักษรยํอปริญญา (ภาษาไทย)        :     วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 
                     (ภาษาอังกฤษ)    :     M.Eng. (Engineering) 

3.  วิชาเอก  
 ไมํมี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  แผน ก (แบบ ก 1 และแบบ ก 2) และแผน ข  ไมํน๎อยกวํา 36  
หนํวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก (แบบ ก 1 และแบบ ก 2) และแผน ข 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

2 

 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางประเทศ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เปิดหลักสูตรของสถาบันโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให๎ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2565   
6.2  คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2564 
6.3  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 3 เดือน ธันวาคม 2564 
6.4  สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 เดือน มกราคม 2565 ให๎หลักสูตร

น าเสนอตํอสภามหาวิทยาลัย 
6.5  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

ให๎หลักสูตรสํง อว. รับทราบ 
6.6  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได๎รับการเผยแพรํวําเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 วิศวกร  
8.2 นักวิจัย 
8.3 นักวิชาการ อาจารย์สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน 
8.4 ผู๎จัดการบริหารงานในหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
8.5 ประกอบธุรกิจสํวนตัว 
8.6 นักพัฒนาระบบในองค์กร 
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9.  ชื่อ  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/ 
สาขาวิชา 

สถาบันการศึกษา 
 

ปี พ.ศ. 

1 นายสราวุฒ ิ บุญเกิดรัมย ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 

ค.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 2548 

อส.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย์ 2535 

2 
 

นายกฤษฎา  พรหมพินิจ                
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

2563 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี  

2553 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2548 

3 
 

นายไวรุจน์  อิ่มโพ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2560 

ค.อ.ม.(วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล๎าธนบุร ี

2550 

อส.บ. (เทคโนโลยีการ
เช่ือม) 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล๎า
พระนครเหนือ 

2545 

หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ก) 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาประเทศท่ีส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ ท าให๎
บุคลากรในองค์กรจ าเป็นต๎องมีความรู๎และความสามารถในการบริหารจัดการในด๎านตําง ๆ ให๎ด าเนินไปได๎
อยํางเต็มประสิทธิภาพ โดยการศึกษาหาความรู๎และเพ่ิมพูนความสามารถในการท างาน รวมถึงการเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาเพ่ือความนําเชื่อถือขององค์กรและหนํวยงานตําง ๆ ให๎สามารถแขํงขันกับนานาชาติได๎ ยกระดับ
ความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิต บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได๎จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎
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มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน ในการบริหารจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
ทรัพยากรให๎มีประสิทธิภาพ และลดต๎นทุน ในหนํวยงานภาครัฐและเอกชน  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2560–2579 วําด๎วยการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  เพ่ือสร๎างขีดความ 
สามารถในการแขํงขันของประเทศ ถ๎าบุคลากรมีความรู๎ ความสามารถ รวมทั้งมีระบบการคิดแก๎ปัญหา 
รู๎จักใช๎หลักการและเหตุผล ในการบริหารจัดการและวางแผนการบริหารทรัพยากรให๎มีประสิทธิภาพ ยํอม
สํงผลให๎การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมด าเนินไปอยํางมีประสิทธิผล สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสูํระดับสากล ซึ่งจะสํง 
ผลตํอทัศนคติการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมดั่งเดิมชํวยอนุรักษ์และถํายทอดศิลปวัฒนธรรม สามารถน า 
ไปสูํการปฏิบัติไดด๎๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความส าคัญ ในการผลิตบุคลากรให๎มีความรู๎ 
ความสามารถทางด๎านวิศวกรรมศาสตร์  โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์  มุํงเน๎นที่จะผลิตมหาบัณฑิตให๎มีองค์ความรู๎ และสามารถที่จะพัฒนาความรู๎และ
ประยุกต์ใช๎ในงานวิศวกรรมให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งหนํวยงานภาครัฐและเอกชน  อีกทั้ง
ยังมุํงเน๎นพัฒนาศักยภาพในการเป็นวิศวกรระดับผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน์  สามารถตัดสินใจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี   
แตํการผลิตบุคลากรด๎านวิศวกรรมศาสตร์  ในระดับปริญญาโทยังมีจ านวนน๎อย ท าให๎ขาดแคลนบุคลากร
ด๎านนี้ เพ่ือรับใช๎สังคมและแก๎ปัญหาในสภาพการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหวํางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหวํางการเรียนรู๎
กับการท างาน  โดยความรํวมมือจากหนํวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  สร๎างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ และถํายทอดสูํการพัฒนาท๎องถิ่น  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  พัฒนาเครือขํายการเรียนรู๎   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
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มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  จึงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  สร๎างสรรค์งานวิจัย   
สามารถที่จะพัฒนาความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ ให๎เหมาะสมในงานวิศวกรรมในยุคปัจจุบัน สามารถ
ตัดสินใจได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือการพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน  และสร๎างโอกาสทาง
การศึกษา  

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมํมี 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

ไมํมี 

13.3  การบริหารจัดการ 

ไมํมี 
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     หมวดที่ 2 
    ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรจัดระบบการศึกษาสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ

การอุดมศึกษา ปรัชญามหาวิทยาลัยและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน๎นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู๎ความสามารถระดับสูง  ให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

2.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1  ปรัชญา 

 ผลิตมหาบัณฑิตให๎เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช๎หลักการวิจัย
และพัฒนางานวิศวกรรมอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดภายใต๎แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เพ่ือตอบสนองขีดความสามารถทางการแขํงขันทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ สูํมาตรฐานในระดับ
ท๎องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 

2.2  ความส าคัญ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มุํงสร๎างมหาบัณฑิตให๎มีความ
เป็นผู๎น าทางวิศวกรรม โดยจัดเนื้อหาหลักสูตรเป็นลักษณะสหวิทยาการผสมผสานศาสตร์จากหลากหลาย
องค์ความรู๎ อาทิ ความรู๎ด๎านงานวิศวกรรม ความรู๎ด๎านที่เกี่ยวข๎องกับองค์กร ความรู๎เฉพาะทาง เป็นต๎น 
นอกจากนั้นยังมีการใช๎บุคลากรผู๎สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าของคณะฯ และอาจารย์ประจ าจากคณะตําง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมารํวมบรรยาย เพ่ือให๎เนื้อหาได๎มีการผสมผสาน
ระหวํางความรู๎ภาคทฤษฎีพ้ืนฐาน และความรู๎เชิงประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์ให๎นักศึกษามีมุมมองแบบ
บูรณาการและมีการคิดอยํางเป็นระบบ สามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินการในองค์กรได๎
เป็นอยํางดมีีประสิทธิภาพ ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี   

2.3  วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะดังตํอไปนี้ 
2.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ความสามารถ ทั้ง

ทางด๎านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความช านาญในการวิจัยและพัฒนาทางด๎านวิศวกรรม โดยสามารถแสวงหา
ความรู๎ใหมํได๎อยํางมีอิสระ สร๎างสรรค์จรรโลงความก๎าวหน๎าทางวิชาการได๎อยํางตํอเนื่อง เชื่อมโยงและ
บูรณาการความรู๎เข๎ากับศาสตร์สาขาอ่ืนได๎  
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2.3.2  เพ่ือให๎มหาบัณฑิตมีคุณธรรม  มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่มีความส านึกตํอ
สังคมโดยรวม ตระหนักถึงคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งตระหนักถึงคุณคําของ
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

2.2.3  เพ่ือให๎มหาบัณฑิตพัฒนาองค์ความรู๎  ด๎านวิศวกรรมของประเทศไทยให๎มีความก๎าวหน๎า 
ตลอดจนมีการน าความรู๎ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับความต๎องการของประเทศ เพ่ือลดการน า เข๎า
และการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตํางประเทศ ซึ่งจะชํวยเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันทางด๎านเศรษฐกิจของ
ประเทศ  โดยสามารถถํายทอดองค์ความรู๎และงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติได๎ 

3.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. การบริหารหลกัสูตร 1. ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เกี่ยวกบัการบรหิารหลักสูตร 
3. พัฒนาหลักสูตร  ตามแผนบริหารหลกัสูตร  โดยมี
พื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล 
4. ติดตามและทบทวนจุดแข็งและจุดออํนหลักสูตรอยาํง
สม่ าเสมอตามแผนบริหารหลกัสูตร 
5. น าผลจากการติดตามและทบทวน  ไปปรับปรุงให๎
หลักสูตรมีความสมบูรณ์ และทันสมยั 

1. แผนบริหารหลักสูตร 
2. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการบริหาร   
หลักสูตร 
3. เอกสารการพัฒนาหลักสูตร 
4. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

2. กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน 
 

1. ก าหนดแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เกี่ยวกบักระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. ด าเนินการตามแผนการเรียนการสอน โดยยึดเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
4. การประเมินการเรียนการสอนตามกระบวนการประเมิน 
5. น าผลจากการประเมินการเรียนการสอน  ไปปรับปรุงให๎
มีความสมบูรณ์  สอดคล๎องตามยุคสมัยปัจจุบัน 

1. แผนการบริหารการสอน  ตามเกณฑ ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(มคอ. 3 และ มคอ. 5) 
2. ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การบริหารทรัพยากร 
การเรียนการสอน 

 

1. ก าหนดแผนการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
เกี่ยวกบัการบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 
3. สํงเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/สื่อประกอบการเรียนการ
สอน/บทความวจิัย   
4. จัดหาวัสด ุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ห๎องเรียน  หอ๎งปฏิบัติ  
การที่มีคุณภาพ  และมาตรฐาน 
5. ประเมินการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
6. น าผลจากการประเมินการบริหารทรัพยากรการเรียน 
การสอน  น าไปปรับปรุง  แก๎ไขให๎สมบรูณ์ตํอไป 

1. เอกสาร/ต ารา/สื่อประกอบการเรียนการสอน/
บทความวจิัยเพิ่มขึ้น 
2. สื่อวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ห๎องเรียน และ 
ห๎องปฏิบัติการ 

4. การบริหารบุคลากร  1. ก าหนดแผนการบริหารบุคลากร 1. โครงการพัฒนาทักษะการถาํยทอด ความรู๎  
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แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

 2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดการบรหิารบุคลากร 
3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรมีทักษะการสอนและ
ถํายทอดความรู ๎
4. สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรมีทักษะการท าผลงาน
วิชาการ 
5. สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรท างานวิจยั 
6. สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรเผยแพรํ และตีพิมพ์
ผลงานวิจัย  
7. ประเมินการบริหารบุคลากร 
8. น าผลจากการประเมินการบริหารบุคลากรไปปรับปรุงให๎
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การท าวจิัย  การน าเสนอผลงานวจิัย และการ 
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในระดับนานาชาต ิ
2. รายงานผลการเข๎ารวํมฝึกอบรม ประชุม  
สัมมนาวิชาการ 
3. รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์  ของ อาจารย ์
ในหลักสูตร 
4. ปริมาณผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน  วารสาร  
ระดับนานาชาติของอาจารย์ในหลักสูตร 

5. สนับสนุนและพัฒนา 
นักศึกษา 
 

1. ก าหนดแผนสนับสนุนและพัฒนานกัศึกษา 
2. สํงเสริมนักศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
3. สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาค๎นควา๎เอกสารอ๎างอิงและ
บทความวจิัยที่ทันสมัย 
4. พัฒนานักศึกษาให๎มีองค์ความรู๎  เพือ่ประยุกต์ใช๎กับ
งานวิจัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร 
5. ทบทวนและติดตามการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา  
ค๎นหาปัญหาที่เกิดขึ้น 
6. น าปัญหาที่ค๎นพบไปปรับปรุงให๎ดีขึ้น 

1. จ านวนทุนการศึกษาและทุนวจิัย 
2. เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน   
ต ารา บทความวิจยั  ทั้งระบบเอกสาร และ 
ออนไลน ์
3. รายงานการศึกษาค๎นคว๎า 
4. จ านวนบทความวจิัยที่ได๎ตีพิมพ์เผยแพรํ 

6. ความต๎องการของ 
ตลาดแรงงาน  สังคม   
และหรือความพึงพอใจ 
ของมหาบัณฑิตและผู๎ใช ๎
มหาบัณฑิต 

1. ส ารวจความตอ๎งการ  ของตลาดแรงงานและความพึง
พอใจของผู๎ใช๎มหาบัณฑิต 
2. จัดประชุมสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู๎รํวมกันระหวําง
มหาบัณฑิต  อาจารย์และผู๎ใช๎มหาบัณฑติ 
3. ประเมินผลความต๎องการแรงงานและผู๎ใช๎มหาบัณฑิต 
4. ปรับปรุงรายวิชาให๎สอดคล๎องกับผู๎ใช๎มหาบัณฑิต 

1. รายงานผลการส ารวจความต๎องการของ 
ตลาดแรงงานและความพึง พอใจของมหาบัณฑิต
และผู๎ใช๎มหาบัณฑิต 
2. สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงขอตลาดแรงงาน 
สังคมและผู๎ใช๎มหาบัณฑิต 
3. รายงานผลการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน 
เรียนรู๎รํวมกัน 
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หมวดที่ 3 
     ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ        
ซ่ึงการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร วําด๎วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ข) และเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ค) และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ง) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร๎อน (9 สัปดาห์)  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

มีการเทียบโอนหนํวยกิต 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคปกติ   วันจันทร์ – ศุกร์    เวลา  08.00 – 16.00 น. 

 ภาคพิเศษ  วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา  08.00 – 20.00 น. 
  ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 

  ภาคฤดูร๎อน (ภาคการศึกษาท่ี 3 : เฉพาะภาคพิเศษ) เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ผู๎มีสิทธิเข๎าศึกษาต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 และหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงแก๎ไข และเป็นผู๎มีคุณสมบัติอ่ืนที่
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล๎วเห็นสมควรให๎มีสิทธิ์สมัครเข๎าศึกษาได๎ดังตํอไปนี้   
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1)  ผู๎เข๎าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 จะต๎องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข๎อง หรือมีผลงานวิจัย
ที่โดดเดํน ทั้งนีอ้ยูํในดุลพินิจของผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู๎พิจารณา 

2) ผู๎เข๎าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  แผน ข  จะต๎องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชํางอุตสาหกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้อยูํใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู๎พิจารณา 

 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 2.3.1  ขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ  
 2.3.2  ขาดทักษะระเบียบวิธีการด าเนินวิจัย 
 2.3.3  ขาดทักษะการคิดอยํางเป็นระบบ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1  จัดอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฟัง พูด อําน และการเขียน   
 2.4.2  จัดการการเรียนการสอนเสริมให๎กับนักศึกษา   
 2.4.3  จัดสัมมนา ประชุมวิชาการ เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ  สํงเสริมการน าเสนอผลงานวิจัย

ทั้งในระดับนานาชาติและนานาชาติ และเพ่ิมทักษะการเขียนบทความวิจัย 
2.4.4  สนับสนุนนักศึกษาเข๎ารํวมงานประชุมวิชาการ และทัศนศึกษาจากสถานประกอบการจริง 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ 
แผน ก 
แบบ ก1 

ช้ันปีท่ี  1 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 
ช้ันปีท่ี  2 - - 5 5 5 5 5 5 5 10 

แผน ก 
แบบ ก2 

ช้ันปีท่ี  1 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 
ช้ันปีท่ี  2 - - 5 5 5 5 5 5 5 10 

แผน ข 
ช้ันปีท่ี  1 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 
ช้ันปีท่ี  2 - - 5 5 5 5 5 5 5 10 

รวม 30 60 60 75 90 

คาดวําจะส าเร็จ
การศึกษา 

- 30 30 30 45 
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2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1  อัตราคําบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจํายตํอภาคการศึกษาและตลอดหลักสูตรของนักศึกษา   

แผนการศึกษา นักศึกษา จ านวนภาคการศึกษา 
ค่าบ ารุงการศึกษา (หน่วย : บาท) 

ต่อภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา ตลอดหลักสูตร 

แผน ก  แบบ ก1 
ภาคปกต ิ 4 ภาคการศึกษา 13,000 26,000 52,000 

ภาคพิเศษ 5 ภาคการศึกษา 22,000 66,000 110,000 

แผน ก  แบบ ก2 
ภาคปกต ิ 4 ภาคการศึกษา 13,000 26,000 52,000 

ภาคพิเศษ 5 ภาคการศึกษา 22,000 66,000 110,000 

แผน ข 
ภาคปกต ิ 4 ภาคการศึกษา 13,000 26,000 52,000 

ภาคพิเศษ 5 ภาคการศึกษา 22,000 66,000 110,000 

หมายเหตุ :  1. คําใช๎จํายตํอหัวตํอปี (สูงสุด 66,000 บาท) ภาคพิเศษ 
  2. คําใช๎จํายตํอหัวตํอปี (สูงสุด 26,000 บาท) ภาคปกติ 

 
2.6.2  งบประมาณรายรับ (หนํวย : บาท) 

รายการ ร้อยละ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. คําบ ารุงการศึกษา (ทั้งหมด) 100 1,380,000 2,760,000 2,760,000 3,750,000 4,740,000 

2. งบประมาณที่จัดสรร  80 1,104,000 2,208,000 2,208,000 3,000,000 3,792,000 

3. คําบ ารุงการศึกษา  
(ที่ได๎รับการจัดสรร) 

72.5 
จากขอ๎ 2 

800,400 1,600,800 1,600,800 2,175,000 2,749,200 

รวมรายรบั (ที่ไดร้ับจดัสรร) 800,400 1,600,800 1,600,800 2,175,000 2,749,200 

2.6.3  งบประมาณรายจําย (หนํวย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ 
1. คําใช๎จํายบุคลากร 
2. คําใช๎สอย 
3. คําวัสดุ 

 
300,000 
300,400 
200,000 

 
500,000 
400,800 
400,000 

 
500,000 
400,800 
400,000 

 
700,000 
575,000 
500,000 

 
900,000 
649,200 
600,000 

ข. งบลงทุน 
   คําครุภัณฑ์ 

- 300,000 300,000 400,000 600,000 

รวมรายจา่ย 800,400 1,600,800 1,600,800 2,175,000 2,749,200 
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2.7  ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน  ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ค) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  

ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564 วําด๎วยเรื่องการเทียบโอนรายวิชา
สามารถเทียบโอนรายวิชาได๎ไมํเกิน 1 ใน 4 ของหนํวยกิตรวมของหลักสูตร และจะต๎องมีระยะเวลาใน
การศึกษาไมํน๎อยกวํา 1 ปีการศึกษา (ภาคผนวก ช)  

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จัดให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต โดยหลักสูตรจัดแผนการศึกษาเป็น 
3 แผน  ได๎แกํ แผน ก  แบบ ก 1, แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผน ก  แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคําเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต หลักสูตรได๎
ก าหนดให๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไมํนับหนํวยกิต และมีผลสัมฤทธิ์ตามข๎อก าหนดของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

แผน ก  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคําเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต ศึกษารายวิชาอีกไมํ
น๎อยกวํา 21 หนํวยกิต หลักสูตรได๎ก าหนดให๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไมํนับหนํวยกิต และมีผลสัมฤทธิ์
ตามข๎อก าหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

แผน ข เน๎นการศึกษางานรายวิชา โดยไมํต๎องท าวิทยานิพนธ์ มีการค๎นคว๎าอิสระ 6 หนํวยกิต 
ศึกษารายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต หลักสูตรได๎ก าหนดให๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไมํนับหนํวยกิต 
และมีผลสัมฤทธิ์ตามข๎อก าหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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3.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แบํงเป็น 3 แผนการศึกษา 
คือ แผน ก แบบ ก 1, แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข มีโครงสร๎างหลักสูตรที่สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ 
หลักสูตรใหม ่ 2565 

แผน ก 
แผน ข แบบ ก 1 แบบ ก 2 

1 รายวิชา (ไมํน๎อยกวํา) 
1.1 หมวดวิชาบังคับ 
1.2 หมวดวิชาเลือก 

- 
- 
- 

21 
9 
12 

30 
9 
21 

2 วิทยานิพนธ์ (ไมํน๎อยกวํา) 36 15 - 

3 การค๎นคว๎าอิสระ - - 6 

4 วิชาเสริม (ไมํนับหนํวยกติ) - - - 

หน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า) 36 36 36 

รายวิชาของหมวดวิชาในโครงสร๎างหลักสูตรมีดังนี้ 

3.2.1  รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ  (ก าหนดให้เรียน 9  หน่วยกิต) 
66001901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 3 (3-0-6)      

(Research Methodology in Engineering) 
66001902 สัมมนาทางวิศวกรรม 1 3 (2-2-5)      
 (Engineering Seminar 1) 
66001903 สัมมนาทางวิศวกรรม 2 3 (2-2-5)      
 (Engineering Seminar 2) 

หมวดวิชาเลือก   
ก าหนดให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ก าหนดให๎เรียนไมํ

น๎อยกวํา 21  หนํวยกิต โดยเลือกเรียนไดต๎ามความเชี่ยวชาญจากกลุํมวิชา 3 กลุํมรายวิชาตํอไปนี้  
66001101 การเรียนรู๎ด๎านวิศวกรรมแบบบูรณาการกับการท างาน 6 (540) 
               (Integrated Engineering Learning with Work) 
66001904 วิศวกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม     3 (3-0-6)            

(Engineering and Holistic Economic Development) 
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66011501 การจัดการวิศวกรรมสมัยใหมํ 3 (3-0-6) 
 (Modern Engineering Management) 
66011601 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3 (3-0-6) 
 (Technology Management and Innovation) 
66011602 คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบและการผลิตขั้นสูง 3 (3-0-6)  
 (Advanced Computer Aided Design and Manufacturing) 
66011603 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
 และอุตสาหการ 3 (3-0-6)  
 (Design and Analysis of Experiments For Mechanical and Industrial 
 Engineering) 
66011604 วิศวกรรมการจัดการพลังงานส าหรับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 (Energy Management Engineering for Industries) 
66011901 หัวข๎อพิเศษทางด๎านวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 3 (3-0-6)  
              (Special topics in Mechanical and Industrial Engineering) 
66021201 นวัตกรรมการออกแบบอาคารและโครงสร๎างพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)  
               (Innovation of Building and Infrastructure Design) 
 66021301 การบริหารงานกํอสร๎างและโครงสร๎างพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)  
               (Construction and Infrastructure Management) 
66021501 การจัดการสาธารณูปโภคและสภาพแวดล๎อมชุมชน 3 (3-0-6) 
               (Public Utilities Management and Urban Environmental) 
66022401 ข๎อบังคับและมาตรฐานการออกแบบอาคาร 3 (3-0-6)  
               (Codes and Standards for Building Design) 
66022402 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร           3 (3-0-6)  

                         (Building Information Modeling, BIM) 
66022403 หัวข๎อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการงานกํอสร๎างและโครงสร๎างพ้ืนฐาน    3 (3-0-6)  
              (Special topics in Constructions Management and Infrastructure 
 Engineering) 
66031301 เทคโนโลยีเซนเซอร์  3 (3-0-6)  

               (Sensor Technology) 
66031401 ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 

  (Artificial Intelligence and Smart Technologies) 
 

https://www.vrdigital.co.th/2017th/archives/4405
https://www.vrdigital.co.th/2017th/archives/4405
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66031501 ความคิดสร๎างสรรค์กับนวัตกรรมด๎านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3 (3-0-6)   
               (Creative and Innovation Electrical and Electronics) 

66031502 อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง  3 (3-0-6) 
               (Internet of Things) 

66031503 หัวข๎อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     3 (3-0-6)  
              (Special topics in Electrical and Electronics Engineering) 
66032501 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3 (3-0-6) 

     (Power Generation from Renewable Energy) 
66001112 การประยุกต์ใช๎วิธีการทางสถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 (Application of Statics Methodology in Engineering) 
66001113 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการงานวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 (Information Systems and Computer for Engineering  
 Management) 
66001114 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง 3 (3-0-6) 
 (Advanced Engineering Economics)  

การเลือกศึกษาเพ่ือเชี่ยวชาญหมวดรายวิชาเฉพาะทางให๎ เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3.2.2 วิทยานิพนธ์ 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์แผน ก  แบบ ก 1 36  หน่วยกิต 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 36  หนํวยกิต 

Thesis A 1 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์แผน ก  แบบ ก 2 15  หน่วยกิต 
6600902 วิทยานิพนธ์ ก 2 15  หนํวยกิต 

Thesis A 2 

หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระแผน ข  6  หน่วยกิต 
6600903  ศึกษาค๎นคว๎าอิสระ  6  หนํวยกิต 
 Independent Study 
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รายวิชาเสริม         (ไม่นับหน่วยกิต) 
71505401 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (ไมํนับหนํวยกิต) 
 English For Graduate Studies 
74005402 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา (ไมํนับหนํวยกิต) 
 Computer For Graduate Studies      

3.3  แสดงแผนการศึกษา 

3.3.1 แผนการศึกษาภาคปกติตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา 

ปีที่ 1/ภาคการศึกษาท่ี 1 (1st Year/1st Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา (Subject) 
หน่วยกิต (Credits) 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 

71505401 
ภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา (ไมํนับหนํวยกิต) 
English For Graduate Studies 

2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 

74005402 
คอมพิวเตอรส์ าหรับบณัฑติศึกษา (ไมํนับหนํวยกิต) 
Computer For Graduate Studies 

2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 

66001901 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรม  - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 1 Selective 1 - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 2 Selective 2 - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 Thesis A 1 9  - - 

รวม 9 9 9 
 

ปีที่ 1/ภาคการศึกษาท่ี 2 (1st Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา (Subject) 
หน่วยกิต (Credits) 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 
xxxxxxxx วิชาเลือก 3 Selective 3 - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 4 Selective 4 - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 5 Selective 5 - - 3 (3-0-6) 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 Thesis A 1 9  - - 
6600902 วิทยานิพนธ์ ก 2 Thesis A 2 - 3  - 

รวม 9 9 9 
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ปีที่ 2/ภาคการศึกษาท่ี 1 (2nd Year/1st Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา (Subject) 
หน่วยกิต (Credits) 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 
66001902 สัมมนาทางวิศวกรรม 1 Engineering Seminar 1 - 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 6 Selective 6 - - 3 (3-0-6) 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 Thesis A 1 9  - - 
6600902 วิทยานิพนธ์ ก 2 Thesis A 2 - 6  - 
6600903 ศึกษาค๎นคว๎าอิสระ Independent Study - - 3  

รวม 9 9 9 
 

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาท่ี 2 (2nd Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา (Subject) 
หน่วยกิต (Credits) 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 
66001903 สัมมนาทางวิศวกรรม 2 Engineering Seminar 2 - 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 7 Selective 7 - - 3 (3-0-6) 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 Thesis A 1 9  - - 
6600902 วิทยานิพนธ์ ก 2 Thesis A 2 - 6  - 
6600903 ศึกษาค๎นคว๎าอิสระ Independent Study - - 3  

รวม 9 9 9  

3.3.2 แผนการศึกษาภาคพิเศษตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 5 ภาคการศึกษา 
ภาคพิเศษปีที่ 1/ภาคการศึกษาท่ี 1 (1st Year/1st Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา (Subject) 
หน่วยกิต (Credits) 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 

71505401 
ภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา (ไมํนับหนํวยกิต) 

English For Graduate Studies 
2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 

74005402 
คอมพิวเตอรส์ าหรับบณัฑติศึกษา (ไมํนับหนํวยกิต) 

Computer For Graduate Studies 
2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 

66001901 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรม  - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 1 Selective 1 - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 2 Selective 2 - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 Thesis A 1 9  - - 

รวม 9 9 9 
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ภาคพิเศษปีที่ 1/ภาคการศึกษาท่ี 2 (1st Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา (Subject) 
หน่วยกิต (Credits) 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 
xxxxxxxx วิชาเลือก 3 Selective 3 - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 4 Selective 4 - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 5 Selective 5 - - 3 (3-0-6) 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 Thesis A 1 9  - - 
6600902 วิทยานิพนธ์ ก 2 Thesis A 2 - 3  - 

รวม 9 9 9 
 

ภาคพิเศษปีที่ 1/ภาคการศึกษาท่ี 3 (1st  Year/3rd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา (Subject) 
หน่วยกิต (Credits) 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 
66001902 สัมมนาทางวิศวกรรม 1 Engineering Seminar 1 - 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 6 Selective 6 - - 3 (3-0-6) 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 Thesis A 1 9  - - 
6600902 วิทยานิพนธ์ ก 2 Thesis A 2 - 6  - 

รวม 9 9 6 
 

ภาคพิเศษปีที่ 2/ภาคการศึกษาท่ี 1 (2nd Year/1st Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา (Subject) 
หน่วยกิต (Credits) 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 
66001903 สัมมนาทางวิศวกรรม 2 Engineering Seminar 2 - 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
xxxxxxxx วิชาเลือก 7 Selective 7 - - 3 (3-0-6) 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 Thesis A 1 6 - - 
6600902 วิทยานิพนธ์ ก 2 Thesis A 2 - 3  - 
6600903 ศึกษาค๎นคว๎าอิสระ Independent Study - - 3  

รวม 6 6 9  
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ภาคพิเศษปีที่ 2/ภาคการศึกษาท่ี 2 (2nd Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา (Subject) 
หน่วยกิต (Credits) 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 
6600901 วิทยานิพนธ์ ก 1 Thesis A 1 3  - - 
6600902 วิทยานิพนธ์ ก 2 Thesis A 2 - 3  - 
6600903 ศึกษาค๎นคว๎าอิสระ Independent Study - - 3  

รวม 3 3 3 

 
3.4  ค าอธิบายรายวิชา 

3.4.1  หมวดวิชาบังคับ 

66001901  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม          3 (3-0-6) 
 Research Methodology in Engineering  

 การวางแผนงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย วิธีการและเทคนิคในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล เทคนิคและวิธีการทบทวนวรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมอยํางเป็นระบบ เทคนิคการเขียน
วิทยานิพนธ์และบทความวิจัย เทคนิคการน าเสนอ การวิเคราะห์ข๎อมูล การแปลผลข๎อมูลและสรุปผล 

 Research planning, research design, methods and techniques for data 
collection, methods and techniques for literature review, systematic literature review, 
techniques for thesis and article writing, presentation technique, data analysis, data 
interpretation and result conclusion. 

66001902   สัมมนาทางวิศวกรรม 1 3 (2-2-5) 
 Engineering Seminar 1 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี 
ศึกษางานวิจัยด๎านวิศวกรรมที่อยูํในกระแสปัจจุบันจากวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติภายใต๎การแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ในสาขา และน าเสนอและอภิปรายแบบ
ปากเปลําแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

Study current engineering research from national or international 
journals under the guidance of an advisor or professor in the field and oral present and 
discuss in Thai and English language. 
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66001903  สัมมนาทางวิศวกรรม 2 3 (2-2-5) 
              Engineering Seminar 2 

เงื่อนไขของรายวิชา : ต๎องเรียนรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรม 1 กํอน 
น าเสนอและอภิปรายแบบปากเปลําในงานวิจัยสํวนใดสํวนหนึ่งหรือเกี่ยวข๎องกับ

หัวข๎อ วิทยานิพนธ์ภายใต๎การแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
Oral presentations and discussions in any part of the research or the 

related topic of the thesis topic under the guidance of a doctoral advisor. 
 

3.4.2  หมวดวิชาเลือก  

66001101 การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมแบบบูรณาการกับการท างาน 6 (540) 
                Integrated Engineering Learning with Work 

นักศึกษาเรียนรู๎และประยุกต์ความรู๎ทางด๎านวิศวกรรมเพ่ือจัดท าโครงการพิเศษที่
เกี่ยวข๎องกับการท างาน ในสถานประกอบการ หนํวยงาน หรือองค์กรที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยูํ โดยต๎อง
ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร โดยให๎มีการประเมินการผลจัดท าโครงการพิเศษจาก
อาจารย์ผู๎ควบคุมรายวิชา 

 Students learn and apply engineering knowledge to create a special 
projects related to works in their workplaces, agencies or organizations where students 
work. This must be approved by the curriculum committee. The results of a special 
project must be assessed by the subject instructor. 

66001112 การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 Application of Statics Methodology in Engineering 
 ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรม การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ครอบคลุม

ทั้งการน าเสนอโครงรํางการวิจัย การก าหนดปัญหา การเก็บข๎อมูล การประมวลผล วิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจัย การประยุกต์ใช๎สถิติเบื้องต๎นและสถิติประยุกต์ การสร๎างแบบการทดลองและการออกแบบการ
ทดลองประมวลผลด๎วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เน๎นการศึกษาในปัญหาที่เป็นหลายระดับปัญหา 

 A study of engineering research methodology; Quantitative and 
qualitative research; It covers both the presentation of the research project; Problem 
determination; Collecting data; Processing; Analyzing and summarizing research results; 
Application of basic statistics and applied statistics; Formulate and design experimental 
model to solve problems with statistical software packages; Emphasis is given on multi- 
leveled problems. 
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66001113 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม 3 (3-0-6)
 Information Systems and Computer for Engineering  

 Management 
 แนวคิดและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสานสนเทศในองค์กร การ

จัดการระบบฐานข๎อมูล อีคอมเมิร์ซ การประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศในการจัดการงานวิศวกรรม การใช๎
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตํอองค์กรและสังคม มีกรณีสังคม 

 Concepts and management of information technology; Information 
technology in organizations; Database management system. E-Commerce; Applications in 
engineering management; Information system for decision support system; Impacts of 
information technology on organizations and society; Case studies included.  

66001114  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Engineering Economics 
 หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ทบทวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช๎ในการ

ประเมินโครงการ การค านวณหาอัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์ผลประโยชน์ตํอเงินลงทุน การเสื่อมราคา
และการวิเคราะห์หลังการหักภาษี การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุน เทคนิคในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรณีศึกษา
และตัวอยาํงแผนการลงทุนตําง ๆ 

 Principles of engineering economics; Review the economic tools used 
in project assessment; Calculation of the rate of return; Benefit per Investment Analysis; 
Depreciation and after-tax analysis; Break-even point analysis; Decision making 
techniques in business; Case studies and examples of investment plans. 

66001904  วิศวกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม                   3 (3-0-6) 
 Engineering and Holistic Economic Development  
 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และวาระพิเศษ นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรม เทคโนโลยีพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 National strategy, government policy and special agenda, nano-
science and nanotechnology, materials technology and engineering, energy technology, 
electronics and information technology, biological sciences and biotechnology. 
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66011501  การจัดการวิศวกรรมสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
 Modern Engineering Management 
 วิวัฒนาการและแนวคิดทฤษฎีทางการจัดการ การจัดการธุรกิจสมัยใหมํ  บทบาท

ผู๎บริหารและภาวะผู๎น าสมัยใหมํ สภาพการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรสมัยใหมํ เทคนิคการจูงใจ
สมัยใหมํและการท างานเป็นทีม เทคนิคเครื่องมือการจัดการองค์กรสมัยใหมํ เทคนิคการประเมินผลการ
ด าเนินงานสมัยใหมํ การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ กรณีศึกษาเทคนิ คการจัดการ
สมัยใหมํ  

 Evolution and management theory, modern business management, 
modern executive role and leadership,  conditions of change and development of 
modern organizations, modern motivation and teamwork techniques, Technical tools for 
modern organization management,  modern performance appraisal techniques, business 
ethics management and responsibilities and case studies of modern management 
techniques. 

66011601  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3 (3-0-6) 
 Technology Management and Innovation 
 กระบวนการนวัตกรรม การวางแผนและการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยําง

เป็นระบบทั้งด๎านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาการทางด๎านเทคโนโลยี การหาพันธมิตรทางด๎านเทคโนโลยี 
การจัดองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด๎านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความต๎องการทางด๎าน
เทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ การก าหนดยุทธศาสตร์ในการสร๎างสมรรถนะทางเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการวิจัยและการลงทุนทางเทคโนโลยี 

 Innovation procedures, planning and managing innovation and 
technology systematically in research and development, technology development, 
finding partners in technology, organization building and developing technological 
human resources, analyzing of technology needs, strategic technology management, 
determining strategy to build capability of technology, and analyzing the suitability of 
research projects and technology investment. 
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66011602  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Computer Aided Design and Manufacturing 
 กระบวนการออกแบบและการผลิต ซอฟต์แวร์ชํวยการออกแบบ การวิเคราะห์

ความซับซ๎อนของต๎นแบบ การสร๎างต๎นแบบอยํางรวดเร็ว การจ าลองผลเชิงตัวเลขเพ่ือประเมินคุณภาพทาง
วิศวกรรม การวางแผนการด าเนินงานและการควบคุมโดยใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย 

Designing and manufacturing processes, software-aided designs, 
analysis of prototype complexities, rapid prototyping, numerical simulation for 
engineering quality evaluation, operation planning and control by using computer. 

66011603  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล       3 (3-0-6)          
               และอุตสาหการ  
 Design and Analysis of Experiments For Mechanical                       

 and Industrial Engineering 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดและหลักการขั้นพ้ืนฐานของการออกแบบการทดลอง 

การน าการออกแบบการทดลองไปใช๎กับปัญหาทางวิศวกรรม โดยมุํงเน๎นกลวิธีการออกแบบการทดลอง 
เชํน แบบแฟคทอเรียล แบบแฟคทอเรียลบางสํวน การออกแบบตามล าดับชั้น ฯลฯ การรวบรวมข๎อมูล 
การวิเคราะห์ข๎อมูล และการแปรความหมายข๎อมูล 

 Study about the basic concepts and principles of experimental 
design, applying experimental designs to engineering problems by focusing on 
experimental design strategies such as factorial, partial factorial and hierarchical design, 
etc. including data collection, data analysis and data interpretation. 

66011604  วิศวกรรมการจัดการพลังงานส าหรับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 Energy Management Engineering for Industries 
 ความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับพลังงานและการท าสมดุลพลังงาน กฎหมายและข๎อก าหนด

ด๎านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน เทคนิคการวัดและการวิเคราะห์ การประเมินศักยภาพใน
การอนุรักษ์พลังงานและการประเมินคําทางเศรษฐกิจ การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานใน
กระบวนการอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ตําง ๆ เชํน ระบบการใช๎ไอน้ าและน้ าควบแนํน กระบวนการเผาไหม๎ 
เตาเผา เครื่องอบแห๎ง ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ ระบบการอัดอากาศ ปั๊มและมอเตอร์ เป็นต๎น 

 Fundamental knowledge of energy and energy balancing, energy 
conservation and energy management laws and requirements, measurement techniques 
and analysis, energy conservation potential assessment and economic valuation, energy 
management and energy conservation in industrial processes and equipment such as 
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steam and condensation systems, combustion process, furnace, dryer, refrigerating and 
air conditioning systems, air compressor system, pump and motor, etc. 

66011901  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 3 (3-0-6) 
               Special topics in Mechanical and Industrial Engineering 

 หัวข๎อที่นําสนใจหรือหัวข๎อชั้นสูงที่จะเป็นประโยชน์ตํอการวิจัยและการประกอบ
วิชาชีพด๎านวิศวกรรมการวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 

 Interesting or advanced topics that are beneficial to research and 
professional practice in Mechanical and Industrial Engineering. 

66021201  นวัตกรรมการออกแบบอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน          3 (3-0-6) 
            Innovation of Building and Infrastructure Design 

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีส าหรับงานการออกแบบและเขียนแบบ นวัตกรรมงาน

อาคาร นวัตกรรมสมัยใหมํส าหรับงานโครงสร๎างพ้ืนฐาน ฝึกปฏิบัติใช๎โปรแกรมออกแบบโครงสร๎างสามมิติ 

โปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ และถอดปริมาณงานกํอสร๎าง เทคโนโลยี BIM  

 Evolution of technology for design and drawing, building Innovation, 

modern innovations for infrastructure, practice using a three-dimensional structure design 

program, design and drawing program, and take-off quantity program for construction 

work, BIM technology. 

66021301  การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน           3 (3-0-6) 
            Construction and Infrastructure Management 

การวางแผนและติดตามงานกํอสร๎างและโครงสร๎างพ้ืนฐาน การบริหารต๎นทุน
โครงการ การวางแผนด๎านการเงินของโครงการ การจัดการองค์กรในงานกํอสร๎าง การประยุกต์ใช๎
เครื่องมือและหลักการขั้นสูงในการบริหารงานกํอสร๎าง การศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการและการฝึก
ปฏิบัติการ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน 

Planning and monitoring of constructions and infrastructures, project 
cost management, project financial planning, organizational management in construction, 
application of advanced tools and advanced principles in construction management, 
project feasibility study and practice, infrastructure development and management. 
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66021501  การจัดการสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมชุมชน          3 (3-0-6) 
            Public Utilities Management and Urban Environmental 

       ข๎อมูลด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท๎องถิ่น แนวความคิดของระบบการ
จัดการสาธารณูปโภคท๎องถิ่น ซึ่งประกอบด๎วย การวางแผน การส ารวจ ออกแบบ กํอสร๎าง และซํอม
บ ารุงรักษา วิธีการจัดล าดับความส าคัญ แบบจ าลองการเสื่อมสภาพ การท านายอายุการใช๎งานตามมูลคํา
การลงทุน และการน าเทคโนโลยีใหมํมาใช๎ในการจัดการสาธารณูปโภคท๎องถิ่น  วิ เคราะห์บริบท  
กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ของโครงสร๎างพ้ืนฐานชุมชน ได๎แกํ การใช๎ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค 
สาธารณูประการตําง ๆ ฝึกทักษะพ้ืนฐานในการวางผัง การจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพของชุมชม 
รวมถึงการออกแบบภูมิทัศน์ และเรียนรู๎แนวคิด ทฤษฎีตําง ๆ รวมทั้งประยุกต์ใช๎อุปกรณ์เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข๎องกับการวางผังชุมชน 

 Infrastructure and local utilities information, concept of local public 
utility management system which includes planning, surveying, design, construction and 
maintenance, method to prioritize, deterioration model, life utilization expectancy based 
on investment value, introduction of new technologies to manage local utilities, 
contextual analysis, the process of managing the relationship of community 
infrastructure such as land use and various public utilities, practicing basic layout 
planning skills, organizing the physical environment of the community including 
landscape design, learning about various concepts and theories including apply 
technological equipment related to community layout planning. 

66022401  ข้อบังคับและมาตรฐานการออกแบบอาคาร              3 (3-0-6)  
            Codes and Standards for Building Design 

 ความหมายและความแตกตํางของข๎อบังคับและมาตรฐานส าหรับงานออกแบบ

อาคาร ข๎อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานออกแบบอาคารและโครงสร๎างพ้ืนฐาน  พรบ.ควบคุม

อาคาร มาตรฐาน วสท. มาตรฐาน มยผ. และ มาตรฐาน ACI  

 Meaning and differences of building code and standards for building 

design, regulations and laws related to building and infrastructure design, building control 

Act, EIT standard, Department of Public Works and Town & Country Planning standard, 

and ACI standard  

 

https://www.vrdigital.co.th/2017th/archives/4405
https://www.vrdigital.co.th/2017th/archives/4405
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66022402  แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร           3 (3-0-6) 
           Building Information Modeling, BIM 

แนวทางการใช๎งานแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในประเทศไทย มาตรฐานการใช๎

แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร กระบวนการท างานรํวมกัน การสํงถํายข๎อมูลระหวํางกัน ขั้นตอนการด าเนิน

โครงการ ระเบียบวิธีการสร๎างแบบจ าลอง การสํงมอบโครงการ  ฝึกปฏิบัติการใช๎งานแบบจ าลอง

สารสนเทศอาคาร 

BIM guideline in Thailand, building information modeling standard, 

collaborative process, information transmission, project operation process, modeling  

methodology, project delivery, practicing the use of building information modeling. 

66022403  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 3 (3-0-6)  
 Special topics in Constructions Management and Infrastructure  
 Engineering 

หัวข๎อที่นําสนใจหรือหัวข๎อชั้นสูงที่จะเป็นประโยชน์ตํอการวิจัยและการประกอบ

วิชาชีพด๎านวิศวกรรมการจัดการงานกํอสร๎างและโครงสร๎างพื้นฐาน 

 Interesting or advanced topics that are beneficial to research and 
professional practice in Construction Management and Infrastructure Engineering. 

66031301  เทคโนโลยีเซนเซอร์                      3 (3-0-6) 
 Sensor Technology 
 อุปกรณ์การรับรู๎เบื้องต๎น หลักการ องค์ประกอบและทฤษฎีอุปกรณ์รับรู๎ อุปกรณ์

รับรู๎ความร๎อน อุปกรณ์รับรู๎แก๏ส อุปกรณ์รับรู๎ทางชีววิทยา อุปกรณ์รับรู๎ทางสิ่งแวดล๎อม อุปกรณ์รับรู๎ทาง
สุขภาพ การขยายและกรองสัญญาณจากอุปกรณ์รับรู๎ การประมาณการจากการวัดของอุปกรณ์รับรู๎ 
เทคโนโลยีการสํงสัญญาณและประมวลผลจากอุปกรณ์รับรู๎ การประยุกต์ใช๎งานอุปกรณ์รับรู๎ 

 Basic sensor devices, principles, components and theory of sensor, 
thermal sensor, gas sensor, biological sensor, environmental sensor, health sensor, 
amplifying and signal filtering from sensing, estimation based on measurements of 
sensing, signal transmission and processing technology from the sensing devices, 
applications sensing devices. 

 
 

https://www.vrdigital.co.th/2017th/archives/4405
https://www.vrdigital.co.th/2017th/archives/4405
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66031401  ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ                      3 (3-0-6) 
 Artificial Intelligence and Smart Technologies 
 หลักการและการประยุกต์ใช๎ปัญญาประดิษฐ์กับเทคโนโลยีอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ 

เกษตรกรรมอัจฉริยะ การท าฟาร์มอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ บริการอัจฉริยะ การทํองเที่ยวอัจฉริยะ          
โลจิสติกส์อัจฉริยะ เทคโนโลยีอัจฉริยะที่นําสนใจและสาขาการวิจัยระบบอัตโนมัติ แอพพลิเคชั่น
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู๎ของเครื่อง แอพพลิเคชั่น AI หลากหลายสาขาการวิจัย AI การประยุกต์ใช๎
การจ าลอง การเพ่ิมประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

 Principle and application of artificial intelligence to the smart 
technologies; Smart factory; Smart agriculture; Smart farming; Smart city; Smart services; 
Smart tourisms; Smart logistics; Interesting intelligent technologies and automatic system 
research fields; Emerging artificial intelligence and machine learning applications; Various 
AI applications an AI research field; Applications of simulation; Optimization and useful 
for artificial intelligence and smart technologies. 

66031501  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์          3 (3-0-6) 
 Creative and Innovation Electrical and Electronics 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม

ด๎านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่
ส าคัญของโลก 

 Study of concepts, theories and factors, methodology to create and 
develop innovation in electrical and electronics, copyright law and intellectual property, 
case studies of the development of important innovations in the world. 

66031502  อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง             3 (3-0-6) 
 Internet of Things 
 เทคโนโลยีของ IoT สถาปัตยกรรม มาตรฐาน การพัฒนา IoT เทคโนโลยีและแอป

พลิเคชัน การสื่อสารผํานอินเทอร์เน็ต เซนเซอร์ การระบุต าแหนํงที่ตั้ง การสื่อสารแบบไร๎สาย การจ าลอง
แบบอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง การสื่อสารระหวํางอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่งกับโครงขํายแบบ
กลุมํเมฆ การจัดเก็บข๎อมูลและความปลอดภัย  

 IoT technology, architecture, standards, IoT development technology  
and applications, internet communication, sensors, location identification, wireless 
communication, IoT simulation, communication between IoT and cloud network, data 
storage and security. 
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66031503  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์          3 (3-0-6) 
 Special topics in Electrical and Electronics Engineering 

 หัวข๎อที่นําสนใจหรือหัวข๎อชั้นสูงที่จะเป็นประโยชน์ตํอการวิจัยและการประกอบ
วิชาชีพด๎านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 Interesting or professional advanced topics in special topics in 
electrical and electronics. 

66032501  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน                     3 (3-0-6) 
 Power Generation from Renewable Energy 

 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระบบสมาร์ตกริด เงื่อนไขและ
อัลกอริทึมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ าและชีวมวล การเชื่อมตํอ
โครงขํายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ระบบจัดการการตอบสนองการใช๎พลังงานไฟฟ้าอยํางชาญฉลาด การ
ท านายสภาพภูมิอากาศเพ่ือจัดการการใช๎และสะสมพลังงานของแบตเตอรี่ ในระบบสมาร์ตกริด การผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบสมาร์ตกริด การวางแผนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในชุมชน 

 Renewable energy power generation technology in Smart Grid system, 
constraints and algorithms of the power production from solar energy, wind energy, 
hydro energy and biomass, grid interconnection from renewable energy, intelligent 
demand response (DR) for energy management system (EMS), weather forecasting for 
energy usage management and energy storage of battery in smart grid system, 
photovoltaic power generation in smart grid system, renewable energy power generation 
planning for communities. 

3.4.3  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ 

6600901   วิทยานิพนธ์ ก 1 36 หน่วยกิต 
Thesis A 1 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี 
เสนอเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  ท าการวิจัย รายงานความก๎าวหน๎า และเขียนรายงาน

ฉบับสมบูรณ์  ในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  โดยอยูํในความดูแลและการแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแบบ ก 1  สอบปากเปลํา  และเผยแพรํและตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

Propose a thesis proposal, conduct research, present progress report, 
write a complete report in specific problems in the field of engineering under the 
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supervision and guidance of Thesis A1 advisor, oral examinations, publish research 
articles and present in national or international conferences. 

6600902   วิทยานิพนธ์ ก 2 15 หน่วยกิต 
Thesis A 2 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี 
เสนอเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  ท าการวิจัย รายงานความก๎าวหน๎า และเขียนรายงาน

ฉบับสมบูรณ์  ในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยอยูํในความดูแลและการแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแบบ ก 2  สอบปากเปลํา  และเผยแพรํและตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

Propose a thesis proposal, conduct research, present progress report, 
write a complete report in specific problems in the field of engineering under the 
supervision and guidance of Thesis A2 advisor, oral examinations, publish research 
articles and present in national or international conferences. 

6600903    ศึกษาค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
Independent Study  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี 
เสนอเค๎าโครงการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ  ท าการค๎นคว๎า  รายงานความก๎าวหน๎า  และ

เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  โดยอยูํในความดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  สอบปากเปลํา  
และเผยแพรํผลการค๎นคว๎า 

Propose an independent study proposal, conduct research, present 
progress report, write a complete report under the supervision and guidance of an 
advisor, oral examinations, and publish the finding results. 
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3.5 ชื่อสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/ 
สาขาวิชา 

สถาบันการศึกษา 
 

ปี พ.ศ. 

1 นายสราวุฒ ิ บุญเกิดรัมย ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 

ค.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร 

2548 

อส.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย์ 2535 

2 
 

นายกฤษฎา  พรหมพินิจ                
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

2563 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี  

2553 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2548 

3 
 

นายไวรุจน์  อิ่มโพ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2560 

ค.อ.ม.(วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล๎าธนบุร ี

2550 

อส.บ. (เทคโนโลยีการ
เช่ือม) 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล๎า
พระนครเหนือ 

2545 

หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ก) 
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3.5.2 อาจารยผ์ู้สอน 

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก 
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 

รอง 
ศาสตราจารย ์

นายสราวุฒ ิ 
บุญเกิดรัมย ์

ปร.ด. 
ค.ม. 

อส.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้าและ 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

12 12 12 12 12 

2 
รอง 

ศาสตราจารย ์
นายวาสนา  
เกษมสินธ ์

กศ.ม. 
วท.บ. 

อุตสาหกรรมศึกษา 
เทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์ 

12 12 12 12 12 

3 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นายกฤษฎา  
พรหมพินิจ 

วศ.ด. 
วศ.ม. 

 วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

12 12 12 12 12 

4 

ผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย ์

นายกิตตวิัฒน์  
จีบแกว๎ 

ปร.ด. 
 

ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 
ไฟฟ้าควบคุม 
วิศวกรรมไฟฟ้า-ฟ้าก าลัง 

12 12 12 12 12 

5 

ผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย ์

นางกัลยา  
กิตติเลิศไพศาล 

ปร.ด. 
M.Eng.Sc. 

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
Development 
Technologies วิศวกรรม
อุตสาหการ 

12 12 12 12 12 

6 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นายชาญวิทย ์
พฤกษชาต ิ

ปร.ด. 
ค.อ.ม. 
วศ.บ. 

สารสนเทศศึกษา 
ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

12 12 12 12 12 

7 

ผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย ์

นายรชต  
บุณยะยุต 

ปร.ด. 
กศ.ม. 
ค.อ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมศึกษา 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม 

12 12 12 12 12 

8 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นายไวรุจน์  
อิ่มโพ 

ปร.ด. 
ค.อ.ม. 
อส.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
เทคโนโลยีการเชื่อม 

12 12 12 12 12 

9 

ผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย ์

นายอภิชาติ   
วงศ์อนันต์ 

ปร.ด. 
ค.อ.ม. 
คบ. 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
สถาปัตยกรรม 
อุตสาหกรรมศิลป ์
(กํอสร๎าง) 

12 12 12 12 12 

10 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นายกอ๎งภพ  
ชาอามาตย ์

ค.อ.ม. 
วศ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

12 12 12 12 12 

11 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นางกัญญาภัค  
จอดนอก 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

12 12 12 12 12 

12 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นายจตุรงค์  
ศรีทอง 

กศ.ม. 
ค.บ. 

อุตสาหกรรมศึกษา 
อุตสาหกรรมศิลป-์

12 12 12 12 12 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

32 

 

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก 
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
 กํอสร๎าง 

13 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นายทรงศักดิ์  
อินทรสิทธิ์ 

ค.อ.ม. 
อส.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

12 12 12 12 12 

14 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นายธฏษธรรมช์  
ลาโสภา 

ค.อ.ม. 
วท.บ. 

เครื่องกล 
เทคโนโลยีการผลิต 

12 12 12 12 12 

15 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นายสิทธินัน  
บุญเลิศ 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

12 12 12 12 12 

16 
ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
นายสุวพิงษ์  
เหมะธุลิน 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องจักรกล 

12 12 12 12 12 

17 

 
อาจารย ์

นายโชคชัย 
คหัฏฐา 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

นาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 
ฟิสิกส์ประยกุต์  
ฟิสิกส์ประยกุต์  

12 12 12 12 12 

18 อาจารย ์
นายทรงฤทธิ ์
พุทธลา 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

12 12 12 12 12 

19 

อาจารย ์ นายพสธุา  
โกมลมาลย ์
 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
วท.บ. 

สังคมวิทยา  
การพัฒนาสังคม 
สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

12 12 12 12 12 

20 อาจารย ์
นายภาคิณ   
ลอยเจริญ 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

12 12 12 12 12 

21 
อาจารย ์ นายวิทวัส   

พลหาญ 
ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส์ประยกุต ์  
ฟิสิกส์ประยกุต ์  

ฟิสิกส์ 
12 12 12 12 12 

22 
อาจารย ์ นายสาคร  

อินทะชัย 
ปร.ด.  
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

12 12 12 12 12 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู๎ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ไมํมี 

4.2  ชํวงเวลา 
- 
 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

33 

 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
-  

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ และศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ข๎อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษาค๎นคว๎าอิสระ ต๎องเป็นหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และมีการอ๎างอิงที่ทันสมัย  เมื่อท าวิทยานิพนธ์และศึกษาค๎นคว๎าอิสระส าเร็จต๎องน า 
เสนอและเผยแพรํ  โดยองค์ความรู๎ที่ได๎จากวิทยานิพนธ์จะต๎องตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติที่อยูํในฐานข๎อมูลคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา (ก.พ.อ.) 
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

แผน ก  วิชาวิทยานิพนธ์มุํงเน๎นการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและกํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการหรือตํอยอดทางวิชาการและวิชาชีพ  

แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต๎องได๎ระดับคะแนนไมํต่ ากวํา 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา และสอบผํานประมวลความรู๎ (Comprehensive 
Examination) ด๎วยข๎อเขียนและ/หรือปากเปลําในสาขาวิชานั้นพร๎อมทั้งเสนอรายงานการค๎นคว๎าอิสระ
และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแตํงตั้ง เป็นระบบเปิดให๎
ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ และรายงานการค๎นคว๎าอิสระหรือสํวนหนึ่งของรายงานการค๎นคว๎าอิสระ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

แผน ก  นักศึกษามีความรู๎และประสบการณ์การท างานวิจัยเพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎ใหมํ  และมี
บทความวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการโดยการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่อยูํใน
ฐานข๎อมูลคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ ไมํน๎อยกวํา 1 ฉบับ (แบบ ก 1) หรือบทความ
วิจัยฉบับเต็มที่ได๎รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) ที่มีการประเมินจากผู๎ประเมินอิสระ ไมํ
น๎อยกวํา 1 เรื่อง หรือสิ่งประดิษฐ์ไมํน๎อยกวํา 1 เรื่อง (แบบ ก 2) 

แผน ข  นักศึกษาได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการค๎นคว๎าอิสระ และรายงานการค๎นคว๎า
อิสระหรือสํวนหนึ่งของรายงานการค๎นคว๎าอิสระต๎องได๎รับการเผยแพรํในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค๎น
ได ๎สามารถประยุกต์ใช๎กับผู๎ประกอบการภายในหรือภายนอกสถาบันได๎ 
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5.3  ช่วงเวลา 

แผน ก 1 และแผน ก 2 จะต๎องมีระยะเวลาศึกษาแล๎วไมํน๎อยกวํา 3 ภาคการศึกษา และเรียน
รายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร  จึงจะมีสิทธิเสนอเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  ท าวิทยานิพนธ์  เผยแพรํ
ผลงานวิจัย และสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย  

แผน ข  จะต๎องมีระยะเวลาศึกษาแล๎วไมํน๎อยกวํา 3 ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาบังคับ
ครบตามหลักสูตร  จึงจะมีสิทธิเสนอเค๎าโครงการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ  ท าการค๎นคว๎าอิสระ  เผยแพรํ
ผลงาน และสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายได ๎ 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 ท าวิทยานิพนธ์ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต และแบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไมํ
น๎อยกวํา 12 หนวํยกิต และศึกษารายวิชาไมํน๎อยกวํา 24 หนํวยกิต 

แผน ข ศึกษาค๎นคว๎าอิสระไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต และศึกษารายวิชาไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

5.5  การเตรียมการ 

5.5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าหน๎าที่ควบคุมหัวข๎อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แผน ก  ท าการตรวจสอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ การน าเสนอเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  การท า
วิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  แผน ข ตรวจสอบการเขียนโครงการ การเสนอเค๎าโครงการ
ศึกษาค๎นคว๎าอิสระ  การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข๎อมูล  การ
เสนอรายงานผลการศึกษา การค๎นคว๎าหรือวิจัย 

5.5.2  หลักเกณฑ์ในการศึกษานักศึกษาต๎องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แผน ก นักศึกษา
เขียนเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  น าเสนอเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  ท าวิทยานิพนธ์  น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  
เขียนบทความวิจัย  ตีพิมพ์บทวามวิจัยในวารสาร และการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย แผน ข นักศึกษา
เขียนโครงการ เสนอโครงการ วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง เก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข๎อมูล เสนอ
รายงานผลการศึกษา ค๎นคว๎าหรือวิจัย 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

5.6.1  การประเมินผลการเรียน 
  การประเมินวิทยานิพนธ์ ประกอบด๎วยการประเมินเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  การสอบปาก

เปลําปกป้องวิทยานิพนธ์  และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ  มีการประเมินดังนี้ 
 
 
 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

35 

 

คะแนน คุณภาพวิทยานิพนธ์ ผลการประเมิน 
90-100 ผํานดีเยี่ยม Ex (Excellent) 
80-89 ดี G  (Good) 
70-79 ผําน P  (Pass) 

5.6.2  การสอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 
 ให๎นักศึกษาน าเสนอเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  หรือเค๎าโครงการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ ตํอ

คณะกรรมการสอบเค๎าโครงอยํางน๎อย 3 คน  ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยแตํงตั้งโดย
ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย (ประธาน) และประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน (กรรมการ) และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน (กรรมการ) (ถ๎ามี) ท าหน๎าที่พิจารณาเค๎าโครง  แนะน า และให๎
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษา 

5.6.3  การสอบปากเปลําวิทยานิพนธ์และการศึกษาค๎นคว๎าอิสระขั้นสุดท๎าย 
ให๎นักศึกษาน าเสนอวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค๎นคว๎าอิสระตํอคณะกรรมการสอบอยําง

น๎อย 3 คน  ซึ่งประกอบด๎วยประธานคณะกรรมการสอบจากผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน  
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 กรรมการจากประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 1 คน  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน (ถ๎ามี) และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน  จึงจะถือ
วําการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  ถ๎ากรรมการไมํครบก าหนดจ านวนดังกลําวข๎างต๎น  ให๎เลื่อนการสอบออกไป  
ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได๎โดยประธานหลักสูตร  เสนอให๎ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย
แตํงตั้ง  ทั้งนี้จะต๎องก าหนดวันสอบครั้งใหมํให๎พอสมควรแกํการที่แตํงตั้งกรรมการขึ้นใหมํจะมีเวลาตรวจ
วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ ให๎ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไป
ยังผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันสอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติ
ตํอไป 
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หมวดที่  4  
ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
1.     มีความใฝ่รู๎ในองค์ความรู๎ด๎านวิศวกรรมศาสตร์ทีม่ีการ

เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  และสามารถพัฒนาองค์ความรู๎
ทีม่ีอยูํให๎ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น   

-      - สนับสนุนและถํายทอดใหน๎ักศึกษาได๎ค๎นคว๎าน าองค์
ความรู๎มาพัฒนาตนเอง 

-      - สนับสนุนให๎นักศึกษาเข๎ารวํมประชุม  สมัมนาวิชาการ
ทั้งในและตํางประเทศเพื่อพัฒนาตนเอง 

2.    มีทักษะในการท าวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มี
จรรยาบรรณนักวิจัย  น าเสนอ  และเผยแพรํผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

-      - ก าหนดให๎นักศึกษาต๎องท าวิทยานิพนธ์เพื่อเสริมสร๎าง
ทักษะการท าวิจัย 

-      - ก าหนดกิจกรรมให๎นักศึกษาแสดงผลงาน  แสดงความ
คิดเห็น  โดยผํานทางวิชาสมัมนาและการเข๎ารํวมประชุม
น าเสนอผลงานวิจัย 

-     - สนับสนุนให๎นักศึกษาเข๎ารํวมเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมระดับตําง ๆ  มากข้ึนเพื่อการเรียนรู๎  

3.    มีทักษะในการถํายทอดความรู๎  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันกับชุมชนในท๎องถิ่น 

-     - ถํายทอดเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมเจตคติใน
การเป็นจิตอาสาให๎แกํนักศึกษา 

-      - ให๎นักศึกษาฝึกทักษะการถํายทอดองค์ความรู๎  
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับชุมชนในท๎องถิ่น เกี่ยวกับความรู๎
ทางวิศวกรรมที่จะน าไปเพื่อแก๎ปัญหารํวมกัน 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

   ผลการเรียนรู้   
ผลการเรียนรู๎มีความหมายดังนี้ 

2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

2.1.1  เข๎าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคําของคุณธรรม จริยธรรมการ
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

2.1.2  มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพในกฎและระเบียบและ
ข๎อบังคับตําง ๆ  ขององค์กรและสังคม 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

37 

 

2.1.3 มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

2.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช๎ความรู๎ด๎านวิศวกรรมศาสตร์ตํอบุคคล 
องค์กร  สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

2.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพ  
รวมถึงเข๎าใจถึงบริบททางสังคมของแตํละสาขาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.2  ความรู้ 

2.2.1 มีความรู๎และเข๎าใจด๎านวิศวกรรมศาสตร์ และการวิจัย เพ่ือการประยุกต์ใช๎กับสาขาวิชา
ที่เก่ียวข๎อง  

2.2.2 มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ  
2.2.3 สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์กับความรู๎ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง

ได๎ 
2.2.4 สามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหา ด๎วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช๎

เครื่องมือที่เหมาะสม เชํน ใช๎ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต๎น 
2.2.5 สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แก๎ปัญหาในสถานการณ์จริง

ได ๎

2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1  มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณท่ีดี 
2.3.2  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการ 
2.3.3  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการใช๎ข๎อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.3.4  มีจินตนาการและความยืดหยุํนในการปรับใช๎องค์ความรู๎ที่เกี่ยวกับข๎องอยํางเหมาะสมใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตํอยอดองค์ความรู๎เดิมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
2.3.5  สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎เพ่ิมเติมได๎ด๎วยตัวเอง เพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  

และทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุํมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 
ตํางประเทศอยํางมปีระสิทธิภาพ สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชามาสื่อสารตํอสังคมได๎ในประเด็นที่เหมาะสม 
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2.4.2  สามารถแสดงประเด็นในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์เชิงสร๎างสรรค์ทั้งสํวนตัวและ
สํวนรวมพร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม รวมทั้งให๎ความชํวยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ 

2.4.3  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู๎ทั้งของตนเอง และสอดคล๎องกับ
ทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 

2.4.4  รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย  ทั้งงานตัวเอง
และงานกลุํม  สามารถปรับตัวและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
สามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

2.4.5  มีจิตส านึกรับผิดชอบด๎านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล๎อมตํอ
สังคม 

2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานเก่ียวกับวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี 
2.5.2  มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ตํอ

การแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
2.5.3  สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
2.5.4  มีทักษะในการสื่อสารข๎อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช๎

สัญลักษณ ์
2.5.5  สามารถใช๎เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข๎องได๎ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร  และ

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

66001901  ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรม 

                         

66001101  การเรียนรู๎ด๎าน
วิศวกรรมแบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

                         

66001112 การประยุกต์ใช๎วิธีการ
ทางสถิติส าหรับงานวิศวกรรม 

                         

66001113 ระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงาน
วิศวกรรม 

                         

66001114  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ขั้นสูง 

                         

66001904  วิศวกรรมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม 

                         

66021501 การจัดการ
สาธารณูปโภคและสภาพแวดล๎อม
ชุมชน 

                         

66021301 การบริหารงานกํอสร๎าง                          
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร  และ

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

และโครงสร๎างพื้นฐาน 
66021201  นวัตกรรมการออกแบบ
อาคารและโครงสร๎างพื้นฐาน 

                         

66022401  ข๎อบังคับและมาตรฐาน
การออกแบบอาคาร 

                         

66022402 แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร           

                         

66022403 หัวข๎อพิเศษทางวิศวกรรม
การจัดการงานกํอสร๎างและโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

                         

66031501 ความคิดสร๎างสรรค์กับ
นวัตกรรมด๎านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

                         

66031301 เทคโนโลยีเซนเซอร์                          

66031502  อินเทอร์เน็ตส าหรับทุก
สรรพสิ่ง 

                         

66031401 ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

                         

66031503  หัวข๎อพิเศษทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

                         

66032501 การผลิตไฟฟ้าจาก                          
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร  และ

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

พลังงานหมุนเวียน 
66011901 หัวข๎อพิเศษทางด๎าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 

                         

66011501 การจัดการวิศวกรรม
สมัยใหมํ                          

66011601  การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม                          

66011602 คอมพิวเตอร์ชํวยในการ
ออกแบบและการผลิตขั้นสูง                          

66011603  การออกแบบและ
วิเคราะห์การทดลองส าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 

                         

66011604  วิศวกรรมการจัด
การพลังงานส าหรับอุตสาหกรรม 

                         

6600901  วิทยานิพนธ์ ก 1                          

6600902  วิทยานิพนธ์ ก 2                          

6600903  ศึกษาค๎นคว๎าอิสระ                          

66001902 สัมมนาทางวิศวกรรม 1                          

66001903 สัมมนาทางวิศวกรรม 2                          
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หมวดที่  5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 หมวดที่ 6 (ภาคผนวก ข) หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป็นคราวๆ  ไป 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือใช๎ในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู๎สอนโดยนักศึกษา 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ประเมินจากการได๎งานท าของบัณฑิต  
2.2.2 การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข๎าท างานในสถานประกอบการ 
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสํวนของความพร๎อมและความรู๎จาก

สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร 
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา จากแบบทดสอบ สัมภาษณ์ ข๎อสอบ ผํานระบบ

สารสนเทศ 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  การวัดผล 
ให๎เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2564 หมวดที่ 6 (ภาคผนวก ข) หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นคราวๆ  ไป 
3.2  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2564 หมวดที่ 12 สํวนที่ 1 (ภาคผนวก ข)  
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 3.2.1  แบบ ก 1 
3.2.1.1  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค 

หรือระบบอ่ืนที่เทียบเทํา แตํไมํเกิน 5 ปีการศึกษา 
3.2.1.2 สอบผํานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.1.3 สอบผํานคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.1.4 สอบผํานเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  ท าวิทยานิพนธ์  สอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย 

และสํงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยเปิดให๎
ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได ๎

3.2.1.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต๎องได๎รับการตีพิมพ์หรืออยํางน๎อยด าเนินการให๎
ผลงานหรือสํวนหนึ่งของผลงานได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ ไมํน๎อยกวํา 1 ฉบับ  

3.2.2  แบบ ก 2 
3.2.2.1  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค 

หรือระบบอ่ืนที่เทียบเทํา แตํไมํเกิน 5 ปีการศึกษา 
3.2.2.2 สอบได๎ในรายวิชาตํางๆ ครบตามหลักสูตร  
3.2.2.3 ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 3.00  
3.2.2.4 สอบผํานรายวิชาเสริมตามที่หลักสูตรก าหนด 
3.2.2.5 สอบผํานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.2.6 สอบผํานคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.2.7 สอบผํานเค๎าโครงวิทยานิพนธ์  ท าวิทยานิพนธ์  สอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย 

และสํงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยเปิดให๎
ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได ๎

3.2.2.8 รํวมประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ อยํางน๎อย 1 ครั้ง ที่ได๎รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) หรือ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต๎องได๎รับการ
ตีพิมพ์หรืออยํางน๎อยด าเนินการให๎ผลงานหรือสํวนหนึ่งของผลงานได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ ไมํน๎อยกวํา 1 ฉบับ  
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3.2.3 แผน ข 
3.2.3.1  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา 3 ภาคการศึกษา แตํไมํเกิน 5 ปี

การศึกษา 
3.2.3.2  สอบประมวลความรู๎ภาคข๎อเขียน ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ ภาคทฤษฎีและ

ภาคประยุกต์ครบตามหลักสูตร  
3.2.3.3 ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 3.00  
3.2.3.4 สอบผํานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.3.5 สอบผํานคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.3.6 สอบผํานเค๎าโครงการศึกษาอิสระ  ท าการค๎นคว๎าอิสระ สอบปากเปลําขั้น

สุดท๎ายและสํงรายงาน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับ
ฟังได ๎

3.2.3.7 รายงานการการค๎นคว๎าอิสระหรือสํวนหนึ่งของรายงานการค๎นคว๎าอิสระต๎อง
ได๎รับการเผยแพรํในลักษณะหนึ่งที่สืบค๎นได๎ 
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หมวดที่  6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหมํให๎มีความรู๎ และเข๎าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการใช๎และผลิตสื่อการสอนเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด๎าน
การสอนและการถํายทอดความรู๎ของอาจารย์ 

1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํให๎เข๎าใจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยจัดให๎มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือให๎ค าแนะน าตําง ๆ แกํอาจารย์ใหมํ 

1.3 ให๎อาจารย์ใหมํเข๎าใจการบริหารวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต๎องด าเนินการและสํวนที่อาจารย์ทุกคนต๎อง
ปฏิบัติ 

1.4 มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให๎เข๎าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่สอน  
พร๎อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข๎องให๎กับอาจารย์พิเศษ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกคณาจารย์ 

การด าเนินการเพือ่ชํวยให๎คณาจารย์ได๎พัฒนาความรู๎และทักษะในเชิงวิชาชีพดังนี้  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหมํ  โดยทุกคนต๎องผํานการอบรมสอง
หลักสูตร  คือ  หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไปและหลักสูตรการวัดและประเมินผล  ซึ่งอาจารย์ใหมํทุกคน
ต๎องผํานการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได๎รับการบรรจุและแตํงตั้ง 

2.1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 25 ต๎องผํานการอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการ
สอนแบบตําง ๆ การสร๎างแบบทดสอบตําง ๆ  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู๎ที่อ๎างอิงถึงพัฒนาการ
ของผู๎เรียน  การใช๎คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช๎และผลิตสื่อการสอนโดยผํานการอบรม
อยํางน๎อยปีละ 10  ชั่วโมง 

2.1.3 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย 
2.1.4 สํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข๎ารับการอบรมทั้งภาคบรรยายและ

ปฏิบัติเพื่อให๎ได๎รับองค์ความรู๎ใหมํ  สามารถน ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาในหลักสูตร 
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2.2  การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 สํงเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎มีการตีพิมพ์วิจัยในระดับนานาชาติ 
2.2.2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรท างานวิจัยรํวมกับสถาบันอ่ืนๆ ทั้งใน

และตํางประเทศ 
2.2.3 สนับสนุนให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรสร๎างผลงานทางวิชาการ  เพ่ือเข๎าสูํต าแหนํงทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.4 สนับสนุนให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากหนํวยงานทั้งภายใน

และภายนอก 
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หมวดที่  7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช๎และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังตํอไปนี้ 

1.1  การแตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร โดยแตํงตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีภาระ 
หน๎าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู๎รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต๎องมี
คุณสมบัติดังตํอไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําหรือมีต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ในสาขา 
วิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต๎องมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎
บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง  

1.2  การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีการวางแผน 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข๎อมูลที่ได๎ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อยํางน๎อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3  การด าเนินงานตามตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข๎อ 1 - 5 ดังนี้ 

1.3.1  ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติและหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3  มีรายละเอียดของรายวิชา และหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และหรือ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกวิชา 

1.3.4  มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและหรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และหรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

1.3.5  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

1.4  ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ให๎สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุไว๎
ในกรอบมาตรฐานดังกลําว 
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2.  บัณฑิต 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต๎องมีคุณลักษณะดังตํอไปนี้  
2.1  เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.2  มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ 
2.3  มีทักษะด๎านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด หรือประเมินคําอยําง

สร๎างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช๎ทักษะหรือความรู๎ความเข๎าใจทางวิชาการในการแก๎ปัญหาอยํางเป็น
ระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได๎รับการฝึกฝน 

2.4  มีทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได๎รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยํางเหมาะสมและปรับตัวท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 

2.5  มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
สื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู๎จักเลือกและใช๎รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม
ส าหรับปัญหาและกลุํมผู๎ฟังที่ตํางกัน สามารถใช๎เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติและใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค๎นข๎อมูล 

 

3.  นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา การให๎ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงอยูํ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนนักศึกษาดังตํอไปนี้ 

3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมและวางแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ผํานการ
ประชุมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา  

3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าแผนไปด าเนินการ ดังนี้ 
3.2.1 ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาระดับปริญญาโทผํานเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ สถานีวิทยุและ

เอกสารประชาสัมพันธ์  
3.2.2 มีการก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู๎สมัคร 
3.2.3 มีก าหนดการรับสมัครและระยะเวลาการสอบเข๎าศึกษาตํอชัดเจน 
3.2.4 มหาวิทยาลัยจัดท าข๎อมูลการรับสมัคร  
3.2.5 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามกระบวนการ 
3.2.6 มหาวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกระดับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีค าสั่งแตํงตั้งคณะ 

กรรมการออกข๎อสอบและคณะกรรมการคุมการสอบข๎อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
3.2.7 มหาวิทยาลัยประกาศผู๎มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด 
3.2.8 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู๎ผํานการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ส าหรับรายงานตัวที่

เว็บไซต์ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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3.2.9 นักศึกษาระดับปริญญาโทรายงานตัวตามวันเวลา สถานที่ ที่ระบุในเว็บไซต์ของส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมและวางแผนเรื่องการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา โดย

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทใหมํ ซึ่งจะให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์แกํนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียน 
การปฏิบัติตัว ระเบียบการแตํงกาย การติดตามผลการเรียน และการใช๎ทรัพยากรระบบสารสนเทศ 
นักศึกษาสามารถยื่นร๎องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตํอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
หาทางแก๎ไขรํวมกัน 

 

4. อาจารย ์

ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหมํ มีดังนี้  
   1) คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมรํวมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ. นั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่คงอยูํ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออกเพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

   2) หากอัตราก าลังไมํเพียงพอ คณะเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมตํอมหาวิทยาลัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

   3) นอกจากนี้คณะยังได๎มอบหมายให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให๎
ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน 

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  
อาจารย์ผู๎รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และมีระบบ

สํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด๎านตําง ๆ ดังนี้  
      1) สํงอาจารย์เข๎าอบรมส าหรับอาจารย์ใหมํ เพ่ือให๎มีความรู๎ในด๎านเทคนิควิธีการสอน การวัดและ

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง  
      2) สํงอาจารย์เข๎าอบรมด๎านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

ประจ าให๎เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเพ่ือคุณภาพของหลักสูตร 
      3) ก าหนดให๎อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองทางด๎านผลงานวิชาการ การวิจัย และ

ควบคุมก ากับให๎อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว๎ให๎เป็นไปตามที่ก าหนด 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด๎วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจ
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ความพึงพอใจของศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบันตํอหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช๎ในการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนการจัดท ารายวิชาให๎มีความทันสมัย  

การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให๎การด าเนินงานด๎านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแตํละแผนของแตํละชั้นปี เพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน เวลาสอบ และ
ผู๎สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได๎ให๎นักศึกษาเป็นผู๎เสนอ
ให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล๎ว  
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนจะประชุมรํวมกันเพ่ือก าหนดผู๎สอนในแตํละรายวิชา  โดย
การจัดผู๎สอนในแตํละภาคการศึกษานั้นได๎พิจารณาทั้งจากความรู๎ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือวํามีความส าคัญเป็นอันดับต๎นๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียนเวลาสอบที่
ไมํซ้ าซ๎อนกับวิชาในสาขาอ่ืนๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตารางเวลาที่เหมาะสมท้ังกับผู๎เรียนและผู๎สอน   

การประเมินผู๎ เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู๎ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติโดยมีระบบขั้นตอนการประเมินผู๎เรียนซึ่งปรากฏอยูํในคูํมือแนวทางการประเมิน
ผู๎เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมีกลไก คือคูํมือแนวทางการประเมินผู๎เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน๎าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คณะฯ ได๎น าระบบกลไกไปสูํการปฏิบัติด าเนินงาน โดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว๎ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอยํางชัดเจน ภายใน 30 วัน 
กํอนเปิดภาคการศึกษา  

ในสํวนของผู๎สอนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ 
จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแตํละรายวิชาตามกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู๎ทั้ง 5 ด๎าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาแล๎ว ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชาจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใต๎การก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  อาคารสถานที่ 

 ส านักงานหลักสูตรตั้งอยูํที่อาคาร 14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 ห๎องเรียนแบบบรรยาย
ประกอบด๎วย อาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 1 สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ห๎อง 14115, ชั้นที่ 2 สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ ห๎อง 14220, ชั้นที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ห๎อง 14302 ห๎อง 
14306 และห๎อง 14308 ส าหรับห๎องปฏิบัติการวิจัย ได๎แกํ ห๎องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
ห๎องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโครงสร๎าง ห๎องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการ
ทดสอบวัสดุการทาง ห๎องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ ห๎องปฏิบัติการไฟฟ้าก าลัง
ห๎องปฏิบัติการติดตั้ งระบบไฟฟ้า ห๎องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห๎องปฏิบัติการเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ ห๎องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปและเครื่องมือวัด 
ห๎องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ห๎องปฏิบัติการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ห๎องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ห๎องวิจัยเครือขําย ห๎องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ห๎องปฏิบัติการโลหะวิทยา และห๎องปฏิบัติการ CAD/CAM/CAE 

6.2  อุปกรณ์การสอน 

วัสดุอุปกรณ์การสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยรายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
แสดงในภาคผนวก ฉ และเครื่องมือส าหรับท าวิจัยแสดงดังตารางด๎านลําง 

เครื่องมือส าหรับท าวิจัย 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
1 ชุดทดลอง  PLC ครุภัณฑ์ประยุกต์ใช๎งานพีแอลซีควบคุมระบบขับเคลื่อน 1 ชุด 
2 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1  ชุด 
3 ชุดหุํนยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) 1  ชุด 
4 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) 1  ชุด 
5 เครื่องให๎แรงอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)  1  ชุด 
6 เครื่องกดทดสอบคอนกรีต (Compression testing machine) 2  ชุด 
7 เครื่องทดสอบขนาดคละของมวลรวม 1  ชุด 
8 เครื่องทดสอบการสึกกรํอนของมวลรวมหยาบ (Los Angeles Machine) 1  ชุด 
9 ชุดทดสอบแรงดัดของคานและชุดทดสอบแรงอัด 1  ชุด 
10 ชุดทดสอบแรงบิด 1  ชุด 
11 ชุดเจาะส ารวจดินแบบสามขา 1  ชุด 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
12 เครื่องทดสอบหาคําก าลังต๎านทานของคอนกรีตแบบไมํท าลาย (Concrete test hammer)  5  ชุด 

13 ชุดทดสอบแรงอัด 3 ทิศทาง (Triaxial Test) 1  ชุด 
14 ชุดทดสอบหาคําแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression Test) 3  ชุด 
15 เครื่องตรวจหาต าแหนํงเหล็กเสริมในคอนกรีต 1  ชุด 
16 ชุดปฏิบัติการล าเลียงช้ินงานในงานอุตสาหกรรม 1  ชุด 
17 ชุดฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้าโปรํงใส 1 ชุด 
18 ชุดปฏิบัติการล าเลียงช้ินงาน 7 ชุด 
19 เครื่องเชื่อมโลหะ 5 ชุด 
20 ชุดฝึกส าหรับการเรียนรู๎ระบบไฮโดรลิกส์ 2 ชุด 
21 ชุดหุํนยนต์แขนกลอัตโนมัติ 5 ชุด 
23 เครื่องตัดพลาสมํา 1 ชุด 
24 เครื่องตัดซีเอ็นซี 1 ชุด 
25 เครื่องอัดระบบออโต๎ 1 ชุด 
26 เครื่องตัดเหล็ก/โลหะ 2 ชุด 
27 เครื่องวิเคราะห์ไอเสียรถยนต์ 1 ชุด 
28 เครื่องทดลองเกียร์รถยนต์ 1 ชุด 
29 เครื่องกลึงซีเอ็นซีขนาดเล็ก 1 ชุด 
30 เครื่องทดสอบแรงบิด 1 ชุด 
31 ชุดทดลองปั๊มน้ า 2 ชุด 
32 ชุดทดลองหาการสูญเสียของของไหล 1 ชุด 
33 ชุดทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันน้ าเพลตัน 1 ชุด 
34 ชุดทดลองการไหลของอากาศ 1 ชุด 
35 กล๎องจุลทรรศน์ 2 ชุด 
36 เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 1 ชุด 
37 เครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก 1 ชุด 
38 เครื่องตัดโลหะวิทยา 2 ชุด 
39 เครื่องขัดช้ินงานโลหะ 2 ชุด 
40 เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงแบบควบคุมอัตโนมัติ 1 ชุด 
41 เครื่องทดสอบแรงกดเอนกประสงค์ 1 ชุด 
42 เครื่องอัดความร๎อน 3 ชุด 
43 เครื่องถํวงยางล๎อรถยนต์ 1 ชุด 
44 เครื่องกลึงยันศูนย์ 5 ชุด 
45 เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ 1 ชุด 
46 เครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์ 1 ชุด 
47 อุปกรณ์วัดระยะชิ้นงาน (เวอร์เนียร์ ไฮเกจ) 5 ชุด 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
48 อุปกรณ์วัดความเรียบของผิววัตถุ (ไดอัลเกจ) 5 ชุด 
49 เครื่องคว๎านกระบอกสูบ 1 ชุด 
50 เครื่องตั้งศูนย์ล๎อแบบ 3 มิติ 1 ชุด 
51 เครื่องถอดยางรถยนต์ 1 ชุด 
52 ลิฟท์ยกรถยนต์แบบ 2 เสา 1 ชุด 
53 ลิฟท์ยกรถยนต์แบบ 4 เสา 1 ชุด 
54 เครื่องเจียร์จานเบรค 1 ชุด 
55 เครื่องบริการแอร์รถยนต์ 1 ชุด 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละ
ภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุก
รายวิชา  

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน    
มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว  

     

8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรียนการสอน  
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอป ี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

-     

12. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

- -    

 

8.  เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได๎มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ต๎องผํานเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัวบํงชี้บังคับ  (ตัว
บํงชี้ 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจ านวนตัวบํงชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ  80  ของตัวบํงชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบํงชี้บังคับและตัวบํงชี้รวมในแตํละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2565 ต๎องบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีบังคับตัวที่ 1 ถึง 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีรวม 10 ตัว 
2566 ต๎องบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีบังคับตัวที่ 1 ถึง 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีรวม 12 ตัว 
2567 ต๎องบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีบังคับตัวที่ 1 ถึง 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีรวม 12 ตัว 
2568 ต๎องบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีบังคับตัวที่ 1 ถึง 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีรวม 12 ตัว 
2569 ต๎องบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีบังคับตัวที่ 1 ถึง 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบํงช้ีรวม 12 ตัว 
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หมวดที่  8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตํละ
วิชา  โดยแสดงการได๎มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ตํางๆ  ในเชิงวิเคราะห์และเน๎นให๎เกิดการน าไปประยุกต์ใช๎
ในการท างาน  กระตุ๎นให๎เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล  อีกทั้งให๎ผู๎ เรียนได๎ท าการทดลอง
ปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช๎เครื่องมือด๎วยตนเอง  เพ่ือให๎เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียนใน
กระบวนการเรียนการสอนควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะความสามารถในการค๎นคว๎าด๎วยตนเองทั้งในและ
นอกห๎องเรียน  มีการมอบหมายงานเพ่ือให๎ผู๎ เรียนได๎มีการฝึกฝนทักษะด๎านตํางๆ  รู๎จักวิเคราะห์และ
แก๎ปัญหาด๎วยตนเอง มีการพัฒนาค๎นคว๎าหาความรู๎  แล๎วมาเสนอเพ่ือสร๎างทักษะในการอภิปราย  น าเสนอ  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน  นอกจากนี้ควรสอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านคุณธรรม  
จริยธรรม  ซึ่งเป็นผลให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎  ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก๎ปัญหามี
ความรู๎ในเรื่องที่ตนเองสนใจ  มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารกับผู๎อ่ืน  
ทักษะการใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนและเป็นผู๎มีคุณธรรม  
จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ให๎นักศึกษาได๎มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด๎านทั้งด๎านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงตํอเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลรายวิชา  
และการใช๎สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะส ารวจข๎อมูลจาก 
2.1  นักศึกษา  
2.2  ผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผู๎ประเมินภายนอก 
2.3  ผู๎ใช๎หรือนายจ๎างหรือผู๎บังคับบัญชามหาบัณฑิต  
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยการก าหนด 
ตัวบํงชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาวํา
บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามที่คาดหวังไว๎หรือไมํ  รวมทั้งให๎น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตํอไป 
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ภาคผนวก  ก 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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นายสราวุฒิ  บุญเกิดรัมย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา   
   ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559 
   ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2548  
   อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2535   
ความเชี่ยวชาญ 

1.    Smart Sensor and Sending Technology 
2.    Wireless Sensor Network 
3.    Internet of Things 
4.    Control Engineering 
5.    Instrumentation and Automation 

ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

1.  สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, ก๎องภพ ชาอามาตย์, สุพิชญา นิลจินดา, รุจิรา จงคล๎ายกลาง,  หรรษกร 
วรรธนะสาร และทศวรรษ สีตะวัน. (2563). คําพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่เป็นไปได๎ส าหรับการจ าแนกไวน์
หมากเมําโดยใช๎ตัวตรวจจับแบบอินเตอร์ดิจิทัลคาปาซิเตอร์ Electrical Parameters Possibilities for 
Classification of Mak Mao Wine by Interdigital Capacitor Sensor. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏวิชาการเลย ครั้งที่ 7. 25 กุมภาพันธ์ 2564. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ประเทศไทย. 

2.  สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ และ ณัฐวุฒิ ศรีวิบูล. (2563). การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของข๎าว
กล๎องงอกโดยใช๎การประมวลผลภาพ Physical Quality Investigation of Germinated Brown Rice 
by Using Image Processing. Journal of Information Science and Technology, 10(2),   
JUL – DEC 2020. 100-108. 

3.  สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ และถนอมศักด์ วงศ์มีแก๎ว. (2562). การพัฒนาเครื่องให๎อาหารปลาอัตโนมัติ 
Development of an Automatic Fish Feeding Machine. ใน การประชุมวิชาการ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 11 (11th ECTI-CARD). 4-7 
มิถุนายน 2562.  Ubon Ratchathani Rajabhat University. Thailand. 

4.  Kamolrat.K, Kuptabut.S, Charoenrat.W, Kasemsin.W, Boonkirdram.S, Wattanasarn.H, 
Sripasuda.L, Suwannee.S, Sriprom.M, Chaarmart.K, Prugsachat.C, Insin.N, Boonta.N, 
Niljinda.S, Songleknok.S, Thongsri.P, Ananpreechakorn.W, Jumpajan.J, Impho.W, 
Wongsangnoi.P, Mingmuang.C, Promnin.W, Yeemin.M, Kirdmalai.N, Chareoanrat.J, 
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Chongklaiklang.R, Vimolsophonkitti.P, Kongphima.J, Suwannathen.S, Thongpan.P. (2018). 
Research and Development of Technology and Innovation for Quality of Life 
Improvement in Sakon Nakhon Province Communities. (2018). SNRUJST, 10(3). 
September – December. 

5.  Wongmeekaew.T, Boonkirdram.S and Phimphisan.S (2019). Wireless Sensor 
Network for Monitoring of Water Quality for Pond Tilapia. In 12th International 
Conference on Ubi-Media Computing. Bali, Indonesia, Indonesia. 

6. Vora-ud.A, Chaarmart.K, Kasemsin.W, Boonkirdram.W, Seetawan.T. Physica B: 
Transparent thermoelectric properties of copper iodide thin films. Physics of 
Condensed Matter November 2021.  

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 - 

ภาระงานสอน 
1. สอนรายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 
2. สอนรายวิชา ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
3. สอนรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
4. สอนรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
5. สอนรายวิชา ปฏิบัติการไฟฟ้ากระแสตรง 
6. สอนรายวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
7. สอนรายวิชา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
8. สอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
9. สอนรายวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
  - 
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นายกฤษฎา  พรหมพินิจ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา  

  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2563 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2548 

ความเชี่ยวชาญ 
1.  ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
2.  การควบคุมก าลังไฟฟ้าในระบบเอซีไมโครกริด 
3.  ระบบไมโครกริด 
4.  ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 

ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

1.  Prompinit.K, Kasemsin.W, and Pairindra.W. (2021). Frequency Control in a Hybrid 
Microgrid Using Converter Controlled-based Resources. Solid State Technology (JSST), 
64(2), 7888-7899. 

2.  รณยุทธ์  นนท์พละ, กฤษฎา  พรหมพินิจ และอาจศึก มามีกุล. (2563). การศึกษาประสิทธิภาพ
เซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งแบบแกนตั้ง กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11. 17-18 กันยายน. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. ประเทศไทย. 

3.  กฤษฎา พรหมพินิจ และวาสนา เกษมสินธ์. (2020). การพัฒนาเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
โดยอาศัยพลังงานจากแรงกดของรถยนต์. Thai Science and Technology Journal (TSTJ), 
28(5), December. 885-900. 

4.  Prompinit.K and Kasemsin.W. (2019). The Study and Analysis of the Impact on 
the Power Distribution System of the Battery Charger Stations at Sakon Nakhon Rajabhat 
University. SNRU Journal of Science and Technology, 11(3). Saptember-Decemer, 105-
113. 

5.  กฤษฎา พรหมพินิจ และรุํงเพชร กํองนอก. (2562). การศึกษาความเร็วลมบนเกาะกลางถนน
สายหลักในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร เพ่ือออกแบบมุม Pitch ที่เหมาะสมของกังหันลม ส าหรับระบบผลิต
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กระแสไฟฟ้าด๎วยพลังงานลม.  งานประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  EENET2019, 
15-17 พฤษภาคม. โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ประเทศไทย. 

เอกสารประกอบการสอน  
กฤษฎา  พรหมพินิจ. (2561). ระบบควบคุม. เอกสารประกอบการสอน. สกลนคร : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร. (เดือนตุลาคม). 447 หน๎า. 

ภาระงานสอน 

1. สอนรายวิชา ระบบควบคุม 
2. สอนรายวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3. สอนรายวิชา วิทยาการหุํนยนต์ 
4. สอนรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร 
5. สอนรายวิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า 

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 - 
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นายไวรุจน์  อ่ิมโพ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์   
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา  
     ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560 
    ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี, 2550 
    อส.บ. (เทคโนโลยีงานเชื่อม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ, 2545 
 
ความเชี่ยวชาญ 

1. การออกแบบและเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 
2. เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 
3. กระบวนการผลิตและการจัดการด๎านอุตสาหกรรม 
4. การออกแบบสร๎างนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและท๎องถิ่น 

 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
 1. Impho.W, Wongsangnoi.P, Pannucharoenwong.N, Echaroj.S, Phongsawat.A, 
Thacheen.P and Pladsrichuay.S. (2563). Development and Knowledge Transfer of Bio-
Fertilizer Pelletizing Machine Innovation for Communities in Sakon Nakhon Province. In 
The 6Th Rajabhat University National and International Research and Academic 
Conference. 42-50. Chandrakasem Rajabhat University. Thailand. 

2. ไวรุจน์ อ่ิมโพ, ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย และสิทธินัน บุญเลิศ. (2562). การออกแบบและพัฒนา
เครื่องอัดถํานแทํง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่  5. 
23 กันยายน. 283-291. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี. 

3. ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย, ไวรุจน์ อ่ิมโพ และสิทธินัน บุญเลิศ. (2562). การออกแบบและพัฒนา
เครื่องผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม ครั้งที่ 5. 23 กันยายน. 63-71. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี. 

4. ไวรุจน์ อ่ิมโพ, สิทธินัน บุญเลิศ, ภวัต มิสดีย์ และศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์. (2561). การออกแบบ
และพัฒนาเครื่องผสมและอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ. ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ 
ครั้งที่ 4. 12 กรกฎาคม. 155-159. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

63 

 

5. ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย, สิทธินัน บุญเลิศ, ไวรุจน์ อ่ิมโพ และสมภาร ดอนจันดา. (2561). การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องฝานเอนกประสงค์.  ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4. 12 กรกฎาคม. (น. 177-182). มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. 
ประเทศไทย. 

ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน  
 ไวรุจน์ อ่ิมโพ. (2560). เขียนแบบวิศวกรรม. เอกสารประกอบการสอน. สกลนคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร.  
 ไวรุจน์ อิ่มโพ. (2560). การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม. ต ารา. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
  - 

ภาระงานสอน 
1. สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียน      
2. สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ชํวยในการผลิต   
3. สอนรายวิชา การเป็นผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม      
4. สอนรายวิชา การจัดการด๎านอุตสาหกรรมการผลิต     
5. สอนรายวิชา โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต  

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
- 
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ภาคผนวก  ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช๎ปัจจุบันให๎มีความเหมาะสมและมีการบริหารงานวิชาการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล๎องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้ งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒ 
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน  เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๘  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  ไว๎ดังตํอไปนี้ 

 ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วย การจัดการศึกษา
ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎มีผลบังคับใช๎ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต๎นไป 
 ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิก ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วย การจัดการศึกษา                          

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบดี”    หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “คณะ”     หมายถึง คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 
   “คณบดี”    หมายถึง คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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   “ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

   “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

   “คณะกรรมการบริหารส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการบริหาร
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “ประธานหลักสูตร”  หมายถึง ประธานหลักสูตรในหลักสูตรที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในหลักสูตร
ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติ
ให๎เปิดสอน ได๎รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผํานการ
พิจารณารับทราบหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

   “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   “ต าแหนํงทางวิชาการ”  หมายถึง คุณสมบัติทางต าแหนํงวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู๎สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรกลุํมวิชาการ และหลักสูตรกลุํมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็น
ต าแหนํงทางวิชาการท่ีได๎รับการประเมินผลงานที่สอดคล๎องกับลักษณะของกลุํมหลักสูตรนั้น ๆ 

   “บุคลากรประเภทวิชาการ” หมายถึง อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู๎สอน ซึ่งเป็นข๎าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ๎างชั่วคราว แล๎วแตํกรณี 

   “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์                           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน๎าที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลา อาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยที่รับเข๎าใหมํต๎องมีคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษได๎ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ/หรือมหาวิทยาลัยประกาศ 

   “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน๎าที่สอนและค๎นคว๎าวิจัยในสาขาวิชาดังกลําว แตํต๎องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู๎นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน๎าที่สอนใน
หลักสูตรดังกลําว  ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได๎ในเวลาเดียวกัน 

   “อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีภาระหน๎าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่เปิดสอน ตั้งแตํการวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ  การติดตาม การประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎อง
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อยูํประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเกินกวํา ๑ 
หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมํได๎ ยกเว๎นหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให๎เป็นอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได๎ไมํเกิน ๒ คน  

   “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง ผู๎สอนที่ไมํใชํอาจารย์ประจ าและต๎องได๎รับการ
แตํงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

   “อาจารย์ผู๎สอน”  หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎ท าหน๎าที่
ผู๎สอนประจ าวิชาในแตํละภาคการศึกษา 

   “ผู๎ทรงคุณวุฒิ”  หมายถึง  ผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์จนเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ อาจเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได๎รับการ
แตํงตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

   “ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายถึง  ผู๎ที่มิได๎เป็นอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได๎รับการ
แตํงตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

   “นักศึกษา”    หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข๎าเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งประเภทสามัญและวิสามัญ โดยสมบูรณ์ในแตํละสาขาวิชาตั้งแตํระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

   “การค๎นคว๎าอิสระ”  หมายถึง  เอกสารที่เป็นผลมาจากกระบวนการค๎นคว๎าอิสระ
อยํางเป็นระบบ ระเบียบ ตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ภายใต๎การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

   “วิทยานิพนธ์”   หมายถึง  เอกสารที่เป็นผลมาจากกระบวนการวิจัยอยํางเป็น
ระบบ ระเบียบตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรปริญญาเอก ภายใต๎การควบคุมของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   “อาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระท า
หน๎าที่ในการให๎ค าปรึกษาการท าการค๎นคว๎าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

   “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท า
หน๎าที่ในการให๎ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก  และหลักสูตรปริญญาเอก  

   “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมท า
หน๎าที่ในการให๎ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรปริญญาเอก 

 ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดี เป็นผู๎รักษาการตามข๎อบังคับนี้ และมีอ านาจในการออกประกาศ ค าสั่ง
หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมํขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ 

   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ ให๎อธิการบดีมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัย และให๎ถือเป็นอันยุติ 
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หมวด ๑ 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ส่วนที่ ๑ 

การบริหารส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 ข๎อ ๖ การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ให๎มีคณะกรรมการด าเนินงานด๎านตําง ๆ เกี่ยวกับ
บัณฑิตวิทยาลัยดังตํอไปนี้ 

   (๑) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
   (๒) คณะกรรมการบริหารส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
   การประชุมคณะกรรมการตามข๎อนี้ให๎น าข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับใช๎โดยอนุโลม 
 ข๎อ ๗  ให๎มีส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทียบเทําสถาบัน  

ส านัก เป็นหนํวยงานด าเนินการด๎านบริหารงานทั่วไปและด๎านบริการการศึกษา เพื่อประสานงานในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

   ให๎สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยหนึ่งคนเป็นผู๎บังคับบัญชา 
หลักเกณฑ์ วิธีการได๎มาและคุณสมบัติของผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ให๎เป็นไปตาม
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู๎อ านวยการสถาบัน ส านัก 
หัวหน๎าสํวนราชการหรือหัวหน๎าสํวนงานภายใน ที่เรียกชื่ออยํางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทําคณะ (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือปัจจุบัน  โดยอนุโลมให๎อธิการบดีแตํงตั้งรองผู๎อ านวยการไมํเกิน ๔ คน เพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานตามที่ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย โดยค าแนะน าของผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  

 ข๎อ ๘  ให๎อธิการบดีแตํงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด๎วย 
    (๑)  อธิการบดี        เป็นประธานกรรมการ 
    (๒)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ 
    (๓)  คณบดีทุกคณะ     เป็นกรรมการ 
    (๔)  ประธานหลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตร              เป็นกรรมการ 
    (๕)  ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก  
       ผู๎แทนคณาจารย์ประจ าซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
    (๖)  ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา          เป็นกรรมการ 
    (๗)  ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน   เป็นกรรมการ 
    (๘)  ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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    (๙)  รองผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได๎รับมอบหมายจ านวนหนึ่งคน 
             เป็นกรรมการและ 
             ผู๎ชํวยเลขานุการ 
          กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)  มีวาระการด ารงต าแหนํงตามที่ตน

ครอง  
    กรรมการตาม (๘)  มีวาระการด ารงต าแหนํงคราวละ ๔ ปี กรรมการตาม (๙) พ๎น

วาระตาม (๘) คุณสมบัติการได๎มา การพ๎นจากต าแหนํงของผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ตาม (๗) ให๎จัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

         กรรมการที่พ๎นจากต าแหนํงกํอนครบวาระ และเมื่อได๎มีการด าเนินการให๎ผู๎ใดได๎รับ
การแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงแทนแล๎ว ให๎ผู๎นั้นอยูํในวาระเพียงเทํากับวาระที่เหลืออยูํของผู๎ซึ่งตนแทน  แตํ
ถ๎าวาระการด ารงต าแหนํงเหลืออยูํน๎อยกวําเก๎าสิบวัน จะไมํด าเนินการเพ่ือให๎มีผู๎ด ารงต าแหนํงแทนก็ได๎ให๎
คณะกรรมการประกอบด๎วย คณะกรรมการเทําที่มีอยูํ มีอ านาจและปฏิบัติหน๎าที่ตามข๎อบังคับนี้ได๎ 

   ข๎อ ๙ นอกจากการพ๎นจากต าแหนํงตามวาระในข๎อ ๘ วรรคสองแล๎ว คณะกรรมการพ๎น
จากต าแหนํงเมื่อ  

(1)   ตาย 
(2)   ลาออก 
(3)   ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการ 
(4)   ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุก 
(5)   เป็นบุคคลล๎มละลาย 
(6)   เป็นคนเสมือนไร๎ความสามารถ หรือไร๎ความสามารถ 

  ข๎อ ๑๐  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
     (๑)  วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
     (๒)  ก ากับ ดูแล ติดตาม มาตรฐานการศึกษาของแตํละหลักสูตรให๎เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     (๓)  สํงเสริมและก ากับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของแตํละคณะ และแตํ
ละสาขา วิชา ให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีก าหนด 
     (๔)  พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอตํอสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย  
     (๕)  ให๎ความเห็นชอบการรับนักศึกษาและการวัดผลการศึกษา 
     (๖)  อนุมัติการแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ ประเภทผู๎ทรงคุณวุฒิ 
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                 (๗)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
     (๘)  ออกข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารและการ
ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือเสนอตํอสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย 
     (๙)  อนุมัติรายชื่อผู๎ ส าเร็จการศึกษาเสนอตํอสภาวิชาการ  และสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 
     (๑๐)  ให๎ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบัณฑิตศึกษาตํอ
มหาวิทยาลัย 
     (๑๑)  อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข๎อ ๑๑  ให๎อธิการบดีแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกอบด๎วย 
     (๑)  ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธานกรรมการ 
     (๒)  รองผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
     (๓)  หัวหน๎าส านักงาน              เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     (๔)  หัวหน๎างาน    เป็นกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
    กรรมการตาม (๑) (๒)  มีวาระการด ารงต าแหนํงตามที่ตนครอง  
       กรรมการที่พ๎นจากต าแหนํงกํอนครบวาระ และเมื่อได๎มีการด าเนินการให๎ผู๎ใดได๎รับ

การแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงแทนแล๎ว ให๎ผู๎นั้นอยูํในวาระเพียงเทํากับวาระที่เหลืออยูํของผู๎ซึ่งตนแทน  แตํ
ถ๎าวาระการด ารงต าแหนํงเหลืออยูํน๎อยกวําเก๎าสิบวัน จะไมํด าเนินการเพ่ือให๎มีผู๎ด ารงต าแหนํงแทนก็ได๎  
ให๎คณะกรรมการประกอบด๎วยคณะกรรมการเทําที่มีอยูํ มีอ านาจและปฏิบัติหน๎าที่ตามข๎อบังคับนี้ได๎ 

 ข๎อ ๑๒ นอกจากการพ๎นจากต าแหนํงตามวาระในข๎อ ๑๑ วรรคสองแล๎ว คณะกรรมการพ๎น
จากต าแหนํงเมื่อ  

     (๑) ตาย 
     (๒)  ลาออก 
     (๓)  ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการ 
     (๔)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุก 
     (๕)  เป็นบุคคลล๎มละลาย 
     (๖)  เป็นคนเสมือนไร๎ความสามารถหรือไร๎ความสามารถ  
 ข๎อ ๑๓  คณะกรรมการบริหารส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
     (๑)  วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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     (๒) ประสานงาน อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม ดูแลและพัฒนาการ
จัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     (๓)  บริหารจัดการส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 
     (๔)  จัดท าแผนงานและงบประมาณรายได๎ ในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเสนอตํอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
     (๕)  จัดท าแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     (๖)  ก ากับ ควบคุมดูแลทรัพย์สิน การเงินและพัสดุของบัณฑิตวิทยาลัยให๎

เป็นไปตามข๎อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 
     (๗) ให๎ความเห็นชอบการแตํงตั้งอาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา อาจารย์พิเศษ 

ประเภทผู๎ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู๎สอน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ
ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ กรรมการสอบค๎นคว๎าอิสระแล๎วแตํกรณีและจัดท าระเบียนคณาจา รย์
บัณฑิตศึกษา 

     (๘)  ให๎ความรํวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบบัญชีและ            
การตรวจสอบอื่น ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก 

     (๙)  ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๒ 

จ านวน คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ และคณะกรรมการ 

 

 ข๎อ ๑๔  ให๎อธิการบดีแตํงตั้งบุคลากรประเภทวิชาการ เป็นอาจารย์ประจ าและแตํงตั้ง
ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ ประเภทผู๎ทรงคุณวุฒิได๎โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

   ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

     ๑๔.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทํา และ
มีผลงาน   ทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับ
การเผยแพรํ  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการ อยําง
น๎อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย  

     ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต๎องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  
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     ๑๔.๑.๒ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอยํางน๎อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการใน
รอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย  

     กรณีที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไมํสามารถสรรหาอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน๎อยกวํา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต๎องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให๎คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็น
รายกรณี  

     ๑๔.๑.๓ อาจารย์ผู๎สอน ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต๎องมีประสบการณ์ด๎านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎
บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง  

     ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได๎รับการยกเว๎นคุณวุฒิปริญญาโท แตํทั้งนี้ต๎องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเทํา และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาที่สอนมาแล๎วไมํ
น๎อยกวํา  ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู๎รับผิดชอบรายวิชานั้น 

     ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ อาจารย์ผู๎สอนต๎องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

    ๑๔.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแตํงตัง้ให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง โดยอยําง
น๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัยส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต๎องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

    ๑๔.๒.๒ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอยํางน๎อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทําหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่
ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตาม
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หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการ ต๎องเป็นผลงานวิจัย  

    กรณีที ่มีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับสาขาวิชาที ่ไมํสามารถสรรหา อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน๎อยกวํา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต๎องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให๎คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็น
รายกรณี  

    ๑๔.๒.๓ อาจารย์ผู๎สอน ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทําหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต๎องมีประสบการณ์ด๎านการสอน และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการ
เผยแพรํตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการ อยํางน๎อย ๑ 
รายการ ในรอบ  ๕ ปีย๎อนหลัง  

    ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได๎รับการยกเว๎นคุณวุฒิปริญญาเอก แตํทั้งนี้ต๎องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทํา และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาที่สอนมาแล๎วไมํ
น๎อยกวํา  ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู๎รับผิดชอบรายวิชานั้น 

    ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู๎สอนต๎องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

  ๑๔.๓ ปริญญาโท  

    ๑๔.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทํา และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการ
เผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการ อยํางน๎อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการ ต๎องเป็นผลงานวิจัย  

    ๑๔.๓.๒ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอยํางน๎อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์หรือเทียบเทํา และมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการ
เผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ 
รายการ  ในรอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการ ต๎องเป็นผลงานวิจัยกรณีที่มีความจ าเป็นอยําง
ยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไมํสามารถสรรหาอาจารย์ ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวน
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นักศึกษาน๎อยกวํา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต๎องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีนั้นให๎คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

    ๑๔.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ แบํงออกเป็น  ๒ 
ประเภท คือ  

       ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค๎นคว๎าอิสระ ต๎องเป็น
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอนโดยคุณวุฒินั้นต๎องเป็นคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทําหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์หรือเทียบเทํา และมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย  ๓ รายการ ในรอบ  ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยําง
น๎อย ๑ รายการ ต๎องเป็นผลงานวิจัย  

       ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (ถ๎ามี) ต๎องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้                     

       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมที่เป็นอาจารย์ประจ าต๎องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเชํนเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

       ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมที่เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และมีผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในวารสาร ที่มี
ชื่ออยูํในฐานข๎อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า
อิสระ ไมํน๎อยกวํา ๑๐ เรื่อง หรือวารสารระดับนานาชาติโดยเทียบเคียงผลงานนานาชาติ ๑ เรื่องเทํากับ
ผลงานระดับชาติ ๓ เรื่อง 

       กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมํมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่
ก าหนดข๎างต๎น ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ โดยผํานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและแจ๎งคณะ กรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ  

    ๑๔.๓.๔ อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ ต๎องประกอบด๎วย 
อาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมํน๎อยกวํา  ๓ คน  ทั้งนี้ประธาน
กรรมการสอบต๎องไมํเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม โดย
อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ ต๎องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

      ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์หรือเทียบเทํา และมีผลงานทางวิชาการที่
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ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

      ๒) กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารที่มีชื่ออยูํในฐานข๎อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ ไมํน๎อยกวํา ๑๐ เรื่อง หรือ
วารสารระดับนานาชาติ  โดยเทียบเคียงผลงานนานาชาติ ๑ เรื่องเทํากับผลงานระดับชาติ ๓ เรื่อง โดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกต๎องอยูํในฐานข๎อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนด 

      กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมํมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่
ก าหนดข๎างต๎น ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ โดยผํานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ๎งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

    ๑๔.๓.๕ อาจารย์ผู๎สอน ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต๎องมีประสบการณ์ด๎านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎
บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง  

    ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู๎รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ๑๔.๔ ปริญญาเอก  

    ๑๔.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคล ด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง โดยอยําง
น๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย  

    ๑๔.๔.๒ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอยํางน๎อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทําหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปี ย๎อนหลังโดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 
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    กรณีที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไมํสามารถสรรหาอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน๎อยกวํา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต๎องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให๎คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็น
รายกรณี  

    ๑๔.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบํงออกเป็น   ๒ ประเภท คือ  

       ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเทํา โดยคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํ
สํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี 
ย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

        ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก ต๎องมีผลงานที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ เป็นผลงานที่ชี้
ชัดวําสามารถที่จะสนับสนุนวิจัยของนักศึกษาได๎ และมีประสบการณ์ในการดูแลควบคุมวิทยานิพนธ์ไมํ
น๎อยกวํา ๒ ปี หรือเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาไมํน๎อยกวํา ๕ 
คน 

       ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (ถ๎ามี) ต๎องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

        อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมอยํางน๎อย ๑ คน ที่เป็นอาจารย์
ประจ าต๎องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเชํนเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

        ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมที่เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และมีผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารที่มี
ชื่ออยูํในฐานข๎อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์ ไมํน๎อยกวํา 
๕ เรื่อง  

        กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมํมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่
ก าหนดข๎างต๎น ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์โดยผํานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ๎ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ  

    ๑๔.๔.๔ อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ ต๎องประกอบด๎วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันไมํน๎อยกวํา ๑ คน รวมไมํน๎อยกวํา ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบ
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ต๎องเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ ต๎องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการ ดังนี้  

      ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์หรือเทียบเทํา และมีผลงานทางวิชาการที่
ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ในรอบ  ๕ ปี 
ย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย  

      ๒) กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารที่มีชื่ออยูํในฐานข๎อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์ ไมํน๎อยกวํา ๕ เรื่อง  

      กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมํมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่
ก าหนดข๎างต๎น ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์ โดยผํานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ๎ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ 

      เกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ ประกอบด๎วย องค์ความรู๎ใหมํที่เกิด
จากวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากข๎อความแหํงการริเริ่ม (Statement (s) of Originality) และความรู๎
ความเข๎าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

    ๑๔.๔.๕ อาจารย์ผู๎สอน ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทําหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์หรือเทียบเทํา 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต๎องมีประสบการณ์ด๎าน
การสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการ
อยํางน๎อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย๎อนหลัง 

    ในกรณีรายวิชาที่สอนไมํใชํวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให๎อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทําหรือมีต าแหนํงทางวิชาการต่ ากวํารองศาสตราจารย์ ท าหน๎าที่
อาจารย์ผู๎สอนได๎   

    ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู๎รับผิดชอบรายวิชานั้น  

 ข๎อ ๑๕ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ 
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   ๑๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้  

   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอก รวมได๎ไมํเกิน ๕ คน ตํอภาคการศึกษา  

   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทําและด ารงต าแหนํง
ระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก รวมได๎ไมํเกิน ๑๐ คน ตํอภาคการศึกษา  

   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และด ารงต าแหนํง 
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต๎องดูแลนักศึกษาเกินกวําจ านวนที่ก าหนดให๎เสนอตํอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แตํทั้งนี้ต๎องไมํเกิน ๑๕ คน ตํอภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต๎องดูแลนักศึกษามากกวํา ๑๕ 
คน ให๎ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรายกรณี  

   ๑๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได๎ไมํเกิน ๑๕ คน  

   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระให๎คิดสัดสํวน จ านวน
นักศึกษา ที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได๎กับจ านวนนักศึกษาที่ค๎นคว๎าอิสระ ๓ คน แตํทั้งนี้รวมแล๎วต๎อง
ไมํเกิน ๑๕ คน ตํอภาคการศึกษา  

   ๑๕.๓ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ต๎องท าหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรนั้นด๎วย  

   ทั้งนี้ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ ให๎นับรวมจ านวนนักศึกษา
เทําที่ยังไมํส าเร็จการศึกษา โดยเริ่มนับเมื่อหัวข๎อวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษาได๎รับ
อนุมัติให๎สอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ จากผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยแล๎วและสิ้นสุด
เมื่อนักศึกษาสอบปากเปลําป้องกันวิทยานิพนธ์ แล๎ว 

 ข๎อ ๑๖  ในการแตํงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให๎ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยแตํงตั้ง
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 ข๎อ ๑๗  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระหลัก มีหน๎าที่ดังนี้ 

   ๑๗.๑  รับผิดชอบการท าเค๎าโครงและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ
ของนักศึกษาให๎สอดคล๎องกับเค๎าโครงวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระที่สอบผําน 
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   ๑๗.๒  ให๎ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแกํนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด
และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

   ๑๗.๓  ให๎ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแกํนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และ              
การค๎นคว๎าอิสระและการใช๎ภาษา 

   ๑๗.๔  ติดตามการด าเนินงานวิจัยให๎ เป็นไปตามแผนงาน และเป็นกรรมการ
ประเมินผลความก๎าวหน๎าในการท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษา 

   ๑๗.๕  ให๎ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์และค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษา 

   ๑๗.๖  เป็นกรรมการสอบเค๎าโครงและสอบวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของ
นักศึกษาในความดูแล 

   ๑๗.๗  ให๎ค าแนะน าและค าปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิทยานิพนธ์และการ
ค๎นคว๎าอิสระ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

  ข๎อ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระรํวม (ถ๎ามี) มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

   ๑๘.๑  รํวมรับผิดชอบและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของ
นักศึกษาให๎สอดคล๎องกับเค๎าโครงที่สอบผํานแล๎ว 

   ๑๘.๒  รํวมให๎ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแกํนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
แนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

   ๑๘.๓  รํวมให๎ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแกํนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนและการใช๎
ภาษา 

   ๑๘.๔  รํวมติดตามการด าเนินงานวิจัยให๎เป็นไปตามแผนงานและเป็นกรรมการ
ประเมินผลความก๎าวหน๎าการท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ 

   ๑๘.๕  เสนอข๎อคิดเห็นหรือข๎อพิจารณาในการสอบวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ
ของนักศึกษา 

   ๑๘.๖  รํวมเป็นกรรมการสอบเค๎าโครงและสอบวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของ
นักศึกษาในความดูแล 

   ๑๘.๗  รํวมให๎ค าแนะน าและค าปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิทยานิพนธ์และ             
การค๎นคว๎าอิสระให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข๎อ ๑๙  ในการแตํงตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระให๎ผู๎อ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัยแตํงตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

80 

 

 ข๎อ ๒๐ ให๎ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการสอบการวิทยานิพนธ์และการ
ค๎นคว๎าอิสระกํอนวันขึ้นสอบอยํางน๎อย ๕ วันท าการ 

 ข๎อ ๒๑  ในแตํละหลักสูตรให๎มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด๎วย อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งแตํงตั้งโดยอธิการบดีให๎ท าหน๎าที่สอนและค๎นคว๎าวิจัย 

 ข๎อ ๒๒  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรต๎องผํานการ
พิจารณาเสนอจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัด ผู๎อ านวยการบัณฑิต
วิทยาลัย และผํานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยและแจ๎งให๎
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ โดยต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับแตํวันที่ต าแหนํงดังกลําววํางลง 

 ข๎อ ๒๓  ให๎อธิการบดีแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ
ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก ท าหน๎าที่บริหารหลักสูตร
สาขาวิชาที ่เปิดสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
ประกอบด๎วย ประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร และกรรมการและเลขานุการ 

  ให๎ประธานหลักสูตร มีวาระต าแหนํงคราวละสี่ปีแตํจะด ารงต าแหนํงติดตํอกันเกินสองวาระ
มิได๎ และอาจพ๎นจากต าแหนํงกํอนวาระเม่ือ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน 

  ในกรณีที่ต าแหนํงประธานหลักสูตรหรือกรรมการวํางลง ให๎อธิการบดีแตํงตั้งใหมํแทน
ต าแหนํงที่วํางให๎แล๎วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ต าแหนํงดังกลําววํางลง และให๎อยูํในต าแหนํงเพียง
เทําวาระที่เหลืออยูํของผู๎ซึ่งตนแทน 

 ข๎อ ๒๔  ให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอ านาจและ
หน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

   ๒๔.๑  เสนอโครงการเปิดสอนตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องก าหนด 
   ๒๔.๒  จัดท าแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
   ๒๔.๓  จัดผู๎สอนในรายวิชาตําง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   ๒๔.๔  ก าหนดแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตร 
   ๒๔.๕  พิจารณาให๎ความเห็นชอบหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ
ของนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๒๔.๖  เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือแตํงตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร 
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   ๒๔.๗  เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือแตํงตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๒๔.๘  เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือแตํงตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๒๔.๙  เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือแตํงตั้งเป็นอาจารย์
สอบประมวลความรู๎ การจัดสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๒๔.๑๐  ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ในการจัดสอบประมวลความรู๎ การจัดสอบ
วัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๒๔.๑๑  เป็นกรรมการประเมินความก๎าวหน๎าในการท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า
อิสระ 
   ๒๔.๑๒  เสนอโครงการจัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร๎างประสบการณ์และเสริมทักษะทาง
วิชาการให๎กับนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๒๔.๑๓  ก าหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับหลักสูตรนั้นไว๎ให๎ชัดเจน โดย
ใช๎ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบอ่ืนที่ได๎รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและมีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพและจัดท ารายงาน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว๎ ทั้งนี้อยํางน๎อยแตํละหลักสูตรต๎องจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองปีละ ๑ ครั้ง 
   ๒๔.๑๔  จัดให๎มีการประเมินและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยํางน๎อยทุก ๆ  
๕ ปีหรือตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข๎อ ๒๕  ให๎ผู๎ อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยแตํงตั้ งคณะกรรมการสอบประมวลความรู๎ 
(Comprehensive Examination) มีจ านวนไมํน๎อยกวํา ๕ คน โดยการเสนอของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ประกอบด๎วย ประธานหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษ
หรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ และให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
เพ่ือประเมินความรู๎ด๎านวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข  กํอนส าเร็จการศึกษา 

  ให๎คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู๎ตํอ
ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแตํงตั้ง 

 ข๎อ ๒๖  ให๎คณะกรรมการสอบประมวลความรู๎ มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
   ๒๖.๑  ออกข๎อสอบและตรวจให๎คะแนนข๎อเขียน 
   ๒๖.๒  สอบปากเปลําในเนื้อหาหรือรายวิชาของหลักสูตร (ถ๎ามี) 
 ข๎อ ๒๗  ขั้นตอนการสอบประมวลความรู๎ให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข๎อ ๒๘  ให๎ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย แตํงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) มีจ านวนไมํน๎อยกวํา ๕ คน โดยการเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด๎วย 
ประธานหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ อาจารย์พิเศษหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ และให๎
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือประเมินความรู๎ ความสามารถของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก กํอนสอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ 

 ข๎อ ๒๙  ให๎คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
   ๒๙.๑  ออกข๎อสอบและตรวจให๎คะแนนข๎อเขียน 
   ๒๙.๒  สอบปากเปลําในเนื้อหาของหลักสูตร (ถ๎ามี) 
 ข๎อ ๓๐  ขั้นตอนในการสอบวัดคุณสมบัติให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 

ระบบการศึกษาและภาษาที่ใช้ในการศึกษา 

 

 ข๎อ ๓๑  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดเป็น ๑ ปีการศึกษา แบํงออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคต๎นและภาคปลาย มีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัย
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อนตํอจากภาคปลายได๎ตามความจ าเป็นของแตํละหลักสูตรโดยมีเวลาไมํน๎อย
กวํา ๘ สัปดาห์ ทั้งนี้ชั่วโมงเรียนของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร๎อนต๎องไมํน๎อยกวําชั่วโมงเรียนของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ  

 ข๎อ ๓๒  หนํวยกิต หมายถึง หนํวยที่ใช๎แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได๎รับโดยหนํวยกิต           
ที่ก าหนดไว๎ส าหรับการศึกษาในแตํละรายวิชานั้นให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้  
   ๓๒.๑  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช๎ในเวลาบรรยายหรืออภิปรายในชั้นเรียนไมํน๎อยกวํา ๑๕ 
ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิต  
   ๓๒.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลองไมํน๎อยกวํา ๓๐ ชั่วโมงตํอภาค
การศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิต 
   ๓๒.๓  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาค
การศึกษาให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิต  
   ๓๒.๔  การค๎นคว๎าอิสระที่ใช๎เวลาศึกษาค๎นคว๎าไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาค
การศึกษา                  ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิต  
   ๓๒.๕  วิทยานิพนธ์ที่ใช๎เวลาศึกษาค๎นคว๎าไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษา
ปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิต 
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 ข๎อ ๓๓  โครงสร๎างหลักสูตร  
   ๓๓.๑  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให๎มีจ านวนหนํวยกิต               
รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา ๒๔ หนํวยกิต  
   ๓๓.๒  ปริญญาโท ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๓๖ หนํวยกิต 
โดยแบํงการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ  
    แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน๎นวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
       แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคําเปรียบเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา ๓๖ 
หนํวยกิตสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได๎
โดยไมํนับหนํวยกิต แตํจะต๎องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
       แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคําเปรียบเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา ๑๒ หนํวยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา ๑๒ หนํวยกิต 
    แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการศึกษางานรายวิชา โดยไมํต๎องท าวิทยานิพนธ์ 
แตํต๎องมีการค๎นคว๎าอิสระไมํน๎อยกวํา ๓ หนํวยกิต และไมํเกิน ๖ หนํวยกิต 
   ๓๓.๓  ปริญญาเอก แบํงการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน๎นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และ  นักวิชาชีพชั้นสูง คือ  

     แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่กํอให๎เกิด 
ความรู๎ใหมํ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้น 
ก็ได๎โดยไมํนับหนํวยกิต แตํจะต๎องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้  
       แบบ ๑.๑  ผู๎เข๎าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต๎องท าวิทยานิพนธ์ไมํน๎อย
กวํา ๔๘ หนํวยกิต  
       แบบ ๑.๒  ผู๎เข๎าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต๎องท าวิทยานิพนธ์ไมํน๎อย
กวํา ๗๒ หนํวยกิต  
     ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต๎องมีมาตรฐาน และคุณภาพ
เดียวกัน  
    แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และกํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้  
       แบบ ๒.๑  ผู๎เข๎าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต๎องท าวิทยานิพนธ์ไมํน๎อย
กวํา ๓๖ หนํวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา ๑๒ หนํวยกิต  

       แบบ ๒.๒  ผู๎เข๎าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต๎องท าวิทยานิพนธ์ไมํน๎อย
กวํา ๔๘ หนํวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา ๒๔ หนํวยกิต  
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     ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต๎องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน  

 ข๎อ ๓๔  การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใช๎ภาษาไทยหรือภาษาตํางประเทศก็ได๎ กรณีที่ใช๎
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการเขียนวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ ให๎เป็นไปตามที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรแตํละหลักสูตรก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

หมวด ๓ หลักสูตรที่เปิดสอนและระยะเวลาการศึกษา 

ส่วนที่ ๑ หลักสูตรที่เปิดสอน 

 

 ข๎อ ๓๕  หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาต๎องเป็นหลักสูตรที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนา             
การอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ ดังนี้  

   ๓๕.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให๎มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญสามารถ
ปฏิบัติงานได๎ดียิ่งขึ้นโดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองส าหรับผู๎ส าเร็ จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํามาแล๎ว  

   ๓๕.๒  หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพ   ที่มีความรู๎ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตําง ๆ โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให๎สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู๎ใหมํได๎อยํางมีอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการสร๎างสรรค์จรรโลงความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได๎อยํางตํอเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุํงให๎มีความรู๎ความสามารถความเข๎าใจในกระบวนการสร๎างและ
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ใหมํเพ่ือพัฒนางานและสังคมส าหรับผู๎ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทําหรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตมาแล๎ว  

   ๓๕.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให๎มีความช านาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองส าหรับผู๎ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตร ๖ ปีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบเทํามาแล๎ว  

   ๓๕.๔  หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นการพัฒนานักวิชาการและ                  
นักวิชาชีพที่มีความรู๎ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตําง ๆ โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให๎สามารถ
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บุกเบิกแสวงหาความรู๎ใหมํได๎อยากมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร๎างสรรค์จรรโลงความก๎าวหน๎า
ทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได๎อยํางตํอเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุํงให๎มีความสามารถในการค๎นคว๎าวิจัยเพ่ือสร๎างสรรค์องค์
ความรู๎ใหมํหรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนางานสังคมและประเทศส าหรับผู๎ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเทํามาแล๎ว 

 ข๎อ  ๓๖ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอาจก าหนดให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่ง
รายวิชาใดหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนประกอบการศึกษาโดยไมํนับรวมหนํวยกิตได๎  

  

ส่วนที่ ๒ 

ระยะเวลาการศึกษา 

 

 ข๎อ ๓๗  ระยะเวลาการศึกษาในแตํละหลักสูตร มีดังนี้ 
   ๓๗.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใช๎
ระยะ เวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาอยํางน๎อย ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตํไมํเกิน ๓ ปี
การศึกษา 
   ๓๗.๒  หลักสูตรปริญญาโท ใช๎ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา
อยํางน๎อย ๓ ภาคการศึกษาปกติ แตํไมํเกิน ๕ ปีการศึกษา 
   ๓๗.๓  หลักสูตรปริญญาเอก กรณีผู๎ เข๎าศึกษาส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช๎ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาอยํางน๎อย ๖ ภาค
การศึกษาปกติ แตํไมํเกิน ๘ ปีการศึกษา  
   สํวนกรณีผู๎เข๎าศึกษาส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใช๎
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรส าเร็จการศึกษาอยํางน๎อย ๔  ภาคการศึกษาปกติ แตํไมํเกิน ๖ ปี
การศึกษา 
 ข๎อ ๓๘  ให๎เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายเวลาการศึกษาในหลักสูตร กรณีที่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเรียนครบหลักสูตร สอบวัดคุณสมบัติ สอบปากเปลําป้องกันวิทยานิพนธ์และการ
ค๎นคว๎าอิสระผําน แตํไมํสามารถสํงงานวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระเพ่ือตีพิมพ์ได๎ทันภายในระยะเวลา
ของหลักสูตรที่ศึกษาได๎เป็นรายกรณี 
   ให๎มหาวิทยาลัยขยายเวลารอตีพิมพ์หรือตอบรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยได๎อีก ๑ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
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ทั้งนี้นักศึกษาจะต๎องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกวําจะได๎รับอนุมัติผลส าเร็จ
การศึกษา  

 

หมวด ๔ การรับเข้าศึกษา 

ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 

 ข๎อ ๓๙  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษา 

   ผู๎สมัครเข๎าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต๎องส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ทั้งนี้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในแตํละหลักสูตร
จะต๎องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
   การก าหนดคุณสมบัติอ่ืนตามวรรคหนึ่งต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิต ศึกษาและให๎กระท าเป็นรายปีพร๎อมแจ๎งให๎บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
   ๓๙.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษาจะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 
   ๓๙.๒  หลักสูตรปริญญาโท ผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษาจะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทําหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ผู๎เข๎าศึกษาในหลักสูตรแผน ก และแผน ข ต๎องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาโทที่ จะศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด โดยต๎องประกาศให๎ทราบกํอน
การรับสมัคร เว๎นแตํอาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎พิจารณายกเว๎นเป็นการเฉพาะรายให๎เข๎าศึกษาได๎ ทั้งนี้ต๎อง
สอบผํานวัดความรู๎ความสามารถจากอาจารย์ประจ าหลักสู ตรและมีการเสนอเค๎าโครงวิทยานิพนธ์
ประกอบการพิจารณา 

    ๓๙.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษาจะต๎องเป็น
ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งดังตํอไปนี้ 
     ๑)  ปริญญาตรีหลักสูตร  ๖ ปีการศึกษาหรือ 
     ๒)  ปริญญาโทหรือเทียบเทํา 
   เ ว๎ นแตํ ในกรณีที่ เป็นหลั กสู ตรวิ ช าชีพ เฉพาะจะรับผู๎ ที่ จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตเข๎าศึกษาได๎ 
   ๓๙.๔  หลักสูตรปริญญาเอก ผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษาจะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษา
ระดับหนึ่งระดับใด ดังตํอไปนี้ 
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      ๑)  ปริญญาโทหรือเทียบเทําหรือ 
       ๒)  ปริญญาตรีหรือเทียบเทําหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชา
เดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกหรือสาขาอ่ืนที่อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนดโดยผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทําต๎องมีผลการเรียนไมํต่ ากวํา ๓.๕๐ และ
มีความรู๎ความสามารถ ศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได๎ตามความเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   ผู๎ที่ศึกษาในหลักสูตรแบบ ๑ จะต๎องสอบผํานวัดความรู๎ความสามารถในเนื้อหาและ
กระบวนการ การวิจัยที่อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดและเสนอ
เค๎าโครงวิทยานิพนธ์ประกอบการพิจารณา พร๎อมทั้งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มหาวิทยาลัย
รองรับ 

 

ส่วนที่ ๒ 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา 

 

 ข๎อ ๔๐ วิธีรับผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษา 

   การรับเข๎าศึกษาอาจกระท าได๎โดยวิธีการสอบคัดเลือกการคัดเลือกหรือโดยวิธีการอ่ืน
ใดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้การก าหนดวิธีการและเกณฑ์ในการรับผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษาให๎
เป็นไปตามข๎อเสนอจากอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 ข๎อ ๔๑ ผู๎ที่จะเข๎าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกต๎องสอบภาษาอังกฤษที่ท าการทดสอบโดย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดหรือมีผลคะแนนการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบัน/ศูนย์ทดสอบ
ภาษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

 ข๎อ ๔๒  ในกรณีที่ผู๎สมัครก าลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ
ปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง การรับเข๎าศึกษาจะมีผลก็ตํอเมื่อผู๎สมัครสํงหลักฐานการ
ส าเร็จการศึกษาดังกลําวให๎แกํบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวด ๕ 

การลงทะเบียน 

 

ส่วนที่ ๑ 

การลงทะเบียนแรกเข้า และการลงทะเบียนเรียน 

 

 ข๎อ ๔๓  ผู๎ที่มหาวิทยาลัยรับเข๎าศึกษาโดยมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาต๎องลงทะเบียนแรก
เข๎าโดยยื่นเอกสารและหลักฐานตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด พร๎อมทั้งลงทะเบียนเรียนและช าระคําเลํา
เรียน 
 ข๎อ ๔๔  การลงทะเบียนเรียน ให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ ๔๕ การลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร แบํงออกเป็น ๓ ประเภท 
    ประเภท ๑ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหนํวยกิตและคิดคําคะแนน (Credit) 
    ประเภท ๒ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหนํวยกิตและไมํคิดคําคะแนน (Non-
Credit) 
    ประเภท ๓ การลงทะเบียนรายวิชาโดยไมํนับรวมหนํวยกิต  (Audit) 
 ข๎อ ๔๖  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหนํวยกิตและการคิดคําคะแนน (Credit) แตํละ
ภาคการศึกษา 
   ๔๖.๑ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตํละภาคการศึกษาโดยนักศึกษา
จะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมํเกิน ๑๕ หนํวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ 

   ๔๖.๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีจ านวนหนํวยกิตน๎อยหรือมากกวําเกณฑ์ที่
ก าหนดในข๎อ  

๔๖.๑ ให๎อยูํ ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู๎ รับผิ ดชอบหลักสูตรและได๎รับอนุมัติจาก
ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข๎อ ๔๗  การลงทะเบียนรายวิชาโดยไมํนับหนํวยกิต (Audit) 
   ๔๗.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนํวยกิต หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชาโดยไมํ
นับรวมหนํวยกิตเข๎าในหนํวยกิตสะสมของภาคการศึกษานั้น ๆ 
   ๔๗.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาโดยไมํนับรวมหนํวยกิตได๎ตํอเมื่อได๎รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู๎สอนรายวิชานั้นโดยช าระคําหนํวยกิต ตามลักษณะของรายวิชาที่เรียน และให๎
นักศึกษาระบุลงในการลงทะเบียนด๎วยวําเป็นการลงทะเบียนเรียนโดยไมํนับรวมหนํวยกิต 
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   ๔๗.๓ การเรียนรายวิชาโดยไมํนับรวมหนํวยกิตนักศึกษาไมํจ าเป็นต๎องสอบและให๎
บันทึกผลการเรียนรายวิชาโดยไมํนับรวมหนํวยกิตนั้นวํา Au เฉพาะผู๎ที่มีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  

 

ส่วนที่ ๒ 

การเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา 

 

 ข๎อ ๔๘  การเพ่ิม ลด ถอนรายวิชาต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตํอไปนี้ 
   ๔๘.๑  การขอเพ่ิมและลดรายวิชา ต๎องเป็นไปตามที่ก าหนดไว๎ในสํวนที่ ๒ การ
ลงทะเบียนเรียน 
   ๔๘.๒  การขอเพ่ิมรายวิชา ต๎องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร๎อน 
   ๔๘.๓  การขอถอนรายวิชา ต๎องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แตํไมํ
เกิน ๙ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายหลัง ๑ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร๎อนแตํไมํเกิน ๕ สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร๎อน โดยรายวิชาที่ถอนจะปรากฏในใบประมวลผลการศึกษา 
   ๔๘.๔  การถอนรายวิชา ต๎องมีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นเหลืออยูํ
ไมํน๎อยกวํา ๑ รายวิชา 
   ๔๘.๕  การเพ่ิมและถอนรายวิชาจะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรและได๎รับอนุมัติจากผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข๎อ ๔๙  ในกรณีที่นักศึกษาขอลด ขอถอนรายวิชา หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศงด
การเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา นักศึกษาไมํสามารถขอคืนคําลงทะเบียนได๎ เนื่องจากเป็นการช าระเงิน
คําหนํวยกิตเหมาจําย 
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ส่วนที่ ๓ 

การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

 

 ข๎อ ๕๐  การโอนหนํวยกิตรายวิชา 

   นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เคยเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมาแล๎ว แตํไมํสามารถส าเร็จการศึกษา สามารถโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแล๎วไมํเกิน ๕ ปี
การศึกษา  

ไปเป็นรายวิชา หนํวยกิต และคําระดับคะแนนในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาได๎ โดยให๎ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข๎อ ๙ การรับและ
เทียบโอนหนํวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว๎นหรือเทียบโอนหนํวยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จาก
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให๎กับนักศึกษาที่มีความรู๎ 
ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได๎ ทั้งนี้นักศึกษาต๎องศึกษาให๎ครบตามจ านวนหนํวยกิตที่ก าหนดไว๎ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข๎าสูํการศึกษาใน
ระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ข๎อ ๕๑  การเทียบโอนหนํวยกิตของรายวิชา 

   นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เคยเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล๎ว สามารถโอนรายวิชา การเทียบโอนผลการเรียน
และหนํวยกิตในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ไมํเกิน ๕ ปีการศึกษา ไปเป็นรายวิชาและหนํวยกิตในหลักสูตรที่
ก าลังศึกษาได๎ โดยให๎ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข๎อ ๙ การรับและเทียบโอนหนํวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว๎นหรือเทียบ
โอนหนํวยกิต รายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให๎กับนักศึกษาที่มีความรู๎ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได๎ ทั้งนี้นักศึกษาต๎องศึกษาให๎
ครบตามจ านวนหนํวยกิตที่ก าหนดไว๎ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเข๎าสูํการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 ข๎อ ๕๒  การโอนวิทยานิพนธ์ และการค๎นคว๎าอิสระ 

   ในกรณีที่นักศึกษาเคยเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนมาแล๎ว แตํไมํส าเร็จการศึกษา ไมํสามารถโอนจ านวนหนํวยกิต วิทยานิพนธ์ และการค๎นคว๎าอิสระ 

 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

91 

 

หมวด ๖ 

การประเมินผลการศึกษา 

 

ส่วนที่ ๑ 

ระดับการประเมิน 

 

 ข๎อ ๕๓ การประเมินผลการสอบของแตํละรายวิชา ให๎กระท าเป็นระดับขั้นโดยมีสัญลักษณ์
และความหมายและคําระดับคะแนน ดังตํอไปนี้ 

  สัญลักษณ์        ความหมาย         ค่าระดับคะแนน 

   A        ดีเยี่ยม     (Excellent)   ๔.๐๐ 

   B+      ดีมาก      (Very Good)   ๓.๕๐ 

   B      ดี           (Good)   ๓.๐๐ 

   C+      ดีพอใช๎    (Fairly Good)   ๒.๕๐ 

   C      พอใช๎ (Fair)    ๒.๐๐ 

   D+      อํอน       (Poor)    ๑.๕๐ 

   D      อํอนมาก  (Very  Poor)   ๑.๐๐ 

   F      ตก (Fail)    ๐.๐๐ 

  ระบบนี้ใช๎ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คําระดับคะแนนที่ถือวําสอบได๎
ต๎องไมํต่ ากวํา C  แตํถ๎าเป็นรายวิชาหมวดเฉพาะด๎าน คําคะแนนที่ถือวําสอบได๎ต๎องไมํต่ ากวํา  B 

 ข๎อ ๕๔  การประเมินผลรายวิชาแบบไมํใช๎ระดับข้ัน ดังนี้ 

  สัญลักษณ์       ความหมาย         ค่าระดับคะแนน 

   I    การวัดผลยังไมํสมบูรณ์  (Incomplete)   - 

   S    ผลการประเมินผํานเกณฑ์  (Satisfactory)       - 

   U    ผลการประเมินไมํผํานเกณฑ์  (Unsatisfactory)     - 

   Au    ลงทะเบียนเพื่อรํวมฟังบรรยายโดยไมํนับหนํวยกิต  (Audit)  - 
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   W    การถอนรายวิชาโดยได๎รับอนุมัติ  (Withdrawn)  - 

   R    การเรียนรายวิชาซ้ า  (Repeated)    - 

 ข๎อ ๕๕  การประเมินการสอบประมวลความรู๎และการสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้ 

  สัญลักษณ์    ความหมาย 

   PD     ผํานดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 

   P     ผําน         (Pass)  

   F     ไมํผําน      (Fail)  

 ข๎อ ๕๖  การประเมินวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ  

   ๕๖.๑  การประเมินการสอบเค๎าโครงการวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ ใช๎ระบบ
การประเมิน ดังนี้ 
    ผําน โดยไมํมีการแก๎ไข           (Pass without modification)   
    ผําน โดยมีการแก๎ไขเล็กน๎อย    (Pass with a slight fix) 
    ผําน โดยมีการแก๎ไขจ านวนมากและให๎มีการสอบเค๎าโครงอีกครั้ง  (Pass with 
many revisions and with exam again) 
    ไมํผําน   (Fail) 
   ๕๖.๒  การประเมินความก๎าวหน๎าในการท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ ในแตํละ
ภาคการศึกษาให๎ใช๎ระบบการประเมิน ดังนี้ 

   สัญลักษณ์    ความหมาย 

    S       ผลการประเมินผํานเกณฑ์     (Satisfactory)   

    I     ผลการประเมินยังไมํสมบูรณ์  (Incomplete) 

    U      ผลการประเมินไมํผํานเกณฑ์  (Unsatisfactory) 

    R     ผลการเรียนรายวิชาซ้ า         (Repeated)  

  ในกรณีที่ผลการประเมินได๎ U นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนจ านวนหนํวยกิตใหมํ เทํากับที่
ได๎รับ U  เมื่อผลการประเมินใหมํได๎ S ให๎เปลี่ยนผลการประเมินเดิม U ไปเป็น R และ S ด๎วย 
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  ๕๖.๓  การประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ และการค๎นคว๎าอิสระ ให๎ใช๎ระบบการประเมิน 
ดังนี้ 

  สัญลักษณ์      ความหมาย 

   Ex        ผํานดีเยี่ยม  (Excellent)  

   G        ผํานดี        (Good)  

   P        ผําน          (Pass) 

   F        ไมํผําน       (Fail) 

 

ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ผลการศึกษา 

 

 ข๎อ ๕๗  การประเมินการศึกษาในแตํละภาคการศึกษา ให๎กระท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
หรือภาคฤดูร๎อน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ในสํวนนี้ โดยนักศึกษาจะต๎องมีเวลาเรียนรายวิชา ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘๐ หรือเทียบเทําของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เข๎าสอบในรายวิชานั้น เว๎นแตํได๎รับการ
พิจารณายกเว๎นจากอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  การขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงการประเมินผลการศึกษา ต๎องกระท าภายในภาคการศึกษาถัด
จากภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล และต๎องได๎รับอนุมัติจากประธานหลักสูตรและผู๎อ านวยการบัณฑิต
วิทยาลัย 

 ข๎อ ๕๘  รายวิชาที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรซึ่งนักศึกษาต๎องศึกษาและสอบผํานโดยได๎รับ
สัญลักษณ์ S แตํมิได๎น ามานับเป็นหนํวยกิตรวมในหลักสูตรเรียกวํา “วิชาที่ไมํนับหนํวยกิต” 

  นักศึกษาซึ่งได๎รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาตามวรรคนี้ ต๎องลงทะเบียนซ้ าและมีผลการเรียน
เป็นผําน 

 ข๎อ ๕๙  หนํวยกิตมีสามประเภท ดังนี้ 

   ๕๙.๑  “หนํวยกิตเรียน” หมายถึง จ านวนหนํวยกิตที่นักศึกษาได๎ลงทะเบียนเรียน 

   ๕๙.๒  “หนํวยกิตค านวณรายภาค”  หมายถึง จ านวนหนํวยกิตทั้งหมดรวมกันของทุก
รายวิชาที่นักศึกษาได๎ลงทะเบียนและได๎รับสัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D  และ F ในแตํละภาคการศึกษา 
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   ๕๙.๓ “หนํวยกิตค านวณสะสม”  หมายถึง  จ านวนหนํวยกิตทั้งหมดรวมกันทุก
รายวิชาที่นักศึกษาได๎ลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษาและได๎รับสัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D  และ F 
ทั้งนี้ไมํรวมถึงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือมากกวําหนึ่งครั้ง 

 ข๎อ ๖๐  การให๎สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D  และ F จะกระท าได๎เฉพาะกรณีดังตํอไปนี้ 
   ๖๐.๑ เมื่อมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาเข๎าสอบหรือมีการประเมินผล
งานของนักศึกษา 
   ๖๐.๒  เมื่อเปลี่ยน I โดยมีผลการประเมินผลภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 
 ข๎อ ๖๑  นอกเหนือจากกรณีตามข๎อ ๕๔ และ ๕๙.๓ แล๎ว สัญลักษณ์ F จะให๎ได๎ในกรณี
ตํอไปนี้ 
   ๖๑.๑  มีเวลาเรียนในรายวิชาไมํถึงร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๖๑.๒  เมื่อนักศึกษากระท าการทุจริตในการสอบ หรือท าผิดระเบียบหรือข๎อบังคับหรือ
ค าสั่งเกี่ยวกับการสอบที่มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักสูตรใช๎บังคับอยูํเ ห็นวํา
เป็นการกระท าผิดในข๎อส าคัญสมควรได๎ F 
   ๖๑.๓  ในกรณีที่ได๎ผลการประเมินเป็น I แตํไมํมีผลการประเมินผลการสอบหรือผลงาน
ภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน 
 ข๎อ ๖๒  การให๎สัญลักษณ์ I จะกระท าได๎เฉพาะกรณีดังตํอไปนี้ 

   ๖๒.๑  นักศึกษาป่วยกํอนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุด และยังป่วยอยูํ
จนกระท่ังถึงก าหนดการสอบเป็นเหตุให๎ไมํสามารถเข๎าสอบในบางรายวิชาหรือทุกรายวิชาได๎ และประธาน
หลักสูตรได๎พิจารณาค าร๎องประกอบกับความคิดเห็นของอาจารย์ผู๎ประสานรายวิชานั้นแล๎วเห็นสมควรให๎
ได๎  I  เมื่อการศึกษาของนักศึกษาผู๎นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน๎อยและไมํใชํสํวนส าคัญ 

   ๖๒.๒  นักศึกษาได๎ศึกษามาจนสิ้นสุดภาคการศึกษาแล๎ว และป่วยระหวํางการสอบเป็น
เหตุ          ไมํสามารถเข๎าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได๎ และประธานหลักสูตรได๎พิจารณาค าร๎อง
ประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผู๎ประสานรายวิชานั้นแล๎ว เห็นสมควรให๎ได๎ I 

   ๖๒.๓  นักศึกษาขาดสอบด๎วยเหตุสุดวิสัย ได๎ยื่นค าร๎องตํอประธานหลักสูตรได๎พิจารณา
ค าร๎องประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผู๎ประสานรายวิชานั้นแล๎ว เห็นสมควรให๎ได๎ I 

   ๖๒.๔  กรณีอ่ืน ๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข๎อ ๖๓  เมื่อมีกรณีตามข๎อ ๖๒.๑ หรือข๎อ ๖๒.๒ ให๎นักศึกษายื่นค าร๎องตํอประธานหลักสูตร
ภายใน  
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๑ สัปดาห์นับแตํวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย หรือนับแตํวันที่พ๎นจากอาการป่วยร๎ายแรง ซึ่งเป็นเหตุให๎ไมํ
สามารถยื่นค าร๎องได๎พร๎อมด๎วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
จากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

 ข๎อ ๖๔  การให๎สัญลักษณ์ S จะกระท าได๎ตํอเมื่อผลการประเมินผํานเกณฑ์ เฉพาะในกรณี
ดังตํอไปนี้ 
   ๖๔.๑  ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว๎วํามีการประเมินผลอยํางไมํเป็นระดับขั้นหรือ
ก าหนดไว๎วําไมํนับรวมหนํวยกิต 
   ๖๔.๒  ในการประเมินผลการค๎นคว๎าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ในแตํละภาค
การศึกษา  
 ข๎อ ๖๕  การให๎สัญลักษณ์ Au จะกระท าได๎เฉพาะในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นผู๎
รํวมรับฟังการบรรยายและอาจารย์ผู๎สอนเห็นวําได๎ให๎ความสนใจตํอการเรียนอยํางเพียงพอ และมีเวลา
เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 ข๎อ ๖๖ การให๎สัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนจะกระท าได๎เมื่อพ๎น ๒ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติหรือสัปดาห์แรกของภาคฤดูร๎อน เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งตํอไปนี้ 

   ๖๖.๑  นักศึกษาได๎อนุมัติให๎ถอนรายวิชานั้นตามข๎อ ๔๘.๓ 

   ๖๖.๒  นักศึกษาป่วยกํอนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังคงป่วย
จนกระทั่งถึงก าหนดสอบ เป็นเหตุให๎ไมํสามารถเข๎าสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได๎ ทั้งนี้ให๎นักศึกษาปฏิบัติ
ตามความในข๎อ ๖๓ โดยอนุโลม 

   ๖๖.๓  นักศึกษาลาพักการศึกษาอยํางถูกต๎อง 

   ๖๖.๔  นักศึกษาถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นตามข๎อบังคับวําด๎วยวินัย
นักศึกษา 

   ๖๖.๕  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให๎เปลี่ยนสัญลักษณ์ I ตามข๎อ ๖๐.๑ ข๎อ 
๖๐.๒ หรือข๎อ ๖๐.๓  หากปรากฏวําการป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไมํสิ้นสุดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดจาก ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

   ๖๖.๖  ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเป็นผู๎รํวมรับฟังบรรยายและอาจารย์ผู๎สอน
เห็นวําไมํให๎ความสนใจตํอการเรียนอยํางเพียงพอ 

   ๖๖.๗ ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไข หรือข๎อก าหนด
ของหลักสูตร 
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 ข๎อ ๖๗  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 

   ๖๗.๑  ในกรณีนักศึกษาที่ได๎ผลการเรียนในรายวิชาใดเป็น C หรือน๎อยกวําต๎องเรียนซ้ า 
โดยผลการเรียนรายวิชาเดิมจะถูกยกเลิกและรายวิชาเรียนใหมํจะปรับเปลี่ยนเป็น R  

   ๖๗.๒ ถ๎าได๎ผลการเรียน C+  และนักศึกษามีความประสงค์ขอเรียนรายวิชาเดิมซ้ าอีก
ครั้ง โดยผลการเรียนรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น R   

   ๖๗.๓ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาซ้ า
หรือคล๎ายคลึงกันได๎ ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและต๎องได๎รับอนุมัติจากผู๎อ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย  

 ข๎อ ๖๘  การนับจ านวนหนํวยกิตเพ่ือใช๎ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยรายภาคและคะแนนเฉลี่ย
สะสม ให๎นับเฉพาะรายวิชาที่มีระบบการให๎คะแนนแบบระดับชั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนซ้ าหรือ
รายวิชาใดแทนรายวิชาหนึ่งให๎นับจ านวนหนํวยกิตและผลการประเมินครั้งสุดท๎ายไปใช๎ในการค านวณ
คะแนนเฉลี่ยรายภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ข๎อ ๖๙ การนับจ านวนหนํวยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให๎ครบตามหลักสูตรให๎นับเฉพาะ
หนํวยกิต ของรายวิชาที่สอบได๎เทํานั้น 

 

ส่วนที่ ๓ 

การค านวณคะแนนเฉลี่ย 

 

 ข๎อ ๗๐  การค านวณคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแตํละรายให๎กระท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 ข๎อ ๗๑  คะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่งค านวณได๎ดังตํอไปนี้ 

   ๗๑.๑  คะแนนเฉลี่ยรายภาค ให๎ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตํละภาค
การศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหนํวยกิตกับคําระดับคะแนนประจ าสัญลักษณ์ที่นักศึกษา
ได๎ในแตํละรายวิชาทุกครั้งเป็นตัวตั้ง แล๎วหารด๎วยผลรวมของจ านวนหนํวยกิตรายภาค 

   ๗๑.๒  คะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตํเริ่มเข๎า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่มีการคิดค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหนํวยกิตกับคําระดับ
คะแนนประจ า สัญลักษณ์ที่นักศึกษาได๎รับในแตํละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล๎วหารด๎วยผลรวมของจ านวน
หนํวยกิตสะสม 
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   การคิดคะแนนเฉลี่ยรายภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎ค านวณมีทศนิยม ๓ ต าแหนํง
และให๎ปัดทศนิยมขึ้นต าแหนํงที่ ๓ ที่มีคําเทํากับ ๕ หรือมากกวํา และให๎รายงานเฉพาะทศนิยม ๒ 
ต าแหนํงเทํานั้น 

    ๗๑.๓  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนซ้ าตามข๎อ ๖๗.๑ และ ๖๗.๒ เมื่อลงทะเบียนเรียน
ใหมํให๎ตัดรายวิชาเดิมที่ได๎ C หรือ C+ ออกแล๎วน าคําคะแนนของผลการเรียนที่ลงเรียนใหมํมาใช๎ค านวณ
ทั้งคะแนนเฉลี่ยรายภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

หมวด ๗ 

การเปลี่ยนสถานภาพการศึกษา 

 

 ข๎อ ๗๒  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนหลักสูตรเรียนเป็นหลักสูตรอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยได๎ตาม
หลักเกณฑ์ตํอไปนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดเดิมและ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาขอเปลี่ยนไปสังกัด 

   ๗๒.๑  ได๎ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑ ภาคการศึกษา แตํไมํเกิน ๑ ปี
การศึกษา 

   ๗๒.๒  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํน๎อยกวํา ๓.๐๐ และเป็นไปตามข๎อก าหนดหลักสูตร 

 ข๎อ ๗๓  นักศึกษาที่ขอเปลี่ยนหลักสูตรอาจได๎รับการยกเว๎นรายวิชาที่ต๎องศึกษาตามหลักสูตร
ได๎ โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาขอเปลี่ยนไปสังกัดและได๎รับอนุมัติ
จากผู๎อ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวด ๘ 

การลาพักการศึกษา 

 

 ข๎อ ๗๔  นักศึกษาที่ประสงค์จะหยุดกิจกรรมด๎านการศึกษากับมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ให๎ยื่นค าร๎องขอลาพักการศึกษาตํอประธานหลักสูตร พร๎อมหลักฐานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดยต๎องได๎รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํอน เว๎นแตํเป็นการลาพักในระหวํางท าวิทยานิพนธ์ โดยได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
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  การยื่นค าร๎องขอลาพักการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต๎องกระท ากํอน ๒ สัปดาห์สุดท๎ายกํอน
การสอบในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร๎อนนั้น  ทั้งนี้ตามที่ก าหนดไว๎ในปฏิทินการศึกษา 

  การอนุมัติให๎ลาพักการศึกษา ให๎กระท าได๎ครั้งละไมํเกิน ๑ ภาคการศึกษาและหากยังมี
ความจ าเป็นที่จะต๎องลาพักการศึกษาตํอไป ให๎ยื่นค าร๎องใหมํ 

 ข๎อ ๗๕  เมื่อได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษา นักศึกษาต๎องช าระคํารักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา เว๎นแตํนักศึกษาได๎ช าระคําเลําเรียนและคําธรรมเนียมอ่ืนในภาคการศึกษานั้นแล๎ว ในระหวําง
การลาพักการศึกษา นักศึกษาจะไมํได๎รับอนุญาตให๎ใช๎อุปกรณ์การศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกทา ง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และไมํสามารถด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาได๎ 

 ข๎อ ๗๖  การขอลาพักการศึกษาจะกระท าได๎ก็ตํอเมื่อนักศึกษาได๎ลงทะเบียนเรียนมาแล๎ว           
อยํางน๎อย ๑ ภาคการศึกษา เว๎นแตํมีเหตุอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ โดยให๎ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัต ิ
   ๗๖.๑  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข๎ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   ๗๖.๒  ไปท าวิจัยที่เป็นสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในตํางประเทศ 
   ๗๖.๓  เจ็บป่วยจนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นเวลาติดตํอเกินกวํา ๓ สัปดาห์ตาม
ค าสั่งแพทย์ 
   ๗๖.๔  ได๎รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวํางประเทศ หรือทุนอ่ืนใด ซึ่งไมํเกี่ยวข๎อง
โดยตรงกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา 
   ๗๖.๕  มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลจ าเป็นอยํางยิ่ง ท าให๎ไมํสามารถศึกษาในภาค
การศึกษานั้นได๎ โดยต๎องมีหลักฐานยืนยันเหตุดังกลําว 
  การลาพักการศึกษาตามข๎อ ๗๖.๓  ต๎องมีใบรับรองแพทย์จากศูนย์บริการสุขภาพหรือ
สถาน พยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข
รับรอง 
 ข๎อ ๗๗  ให๎นับระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษา ตั้งแตํหนึ่งปีการศึกษาหรือมากกวําอยูํใน
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาด๎วย เว๎นแตํเป็นการลาตามข๎อ ๗๖.๑ ข๎อ ๗๖.๒ ข๎อ ๗๖.๓ หรือข๎อ 
๗๖.๔  
  การลาพักการศึกษาตามข๎อ ๗๖.๒ โดยไมํนับอยูํในระยะเวลาการศึกษา ให๎กระท าได๎เพียง                   
หนึ่งปีการศึกษาเทํานั้น สํวนเกินกวําให๎นับอยูํในระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา 
  การลาพักการศึกษาตามข๎อ ๗๖.๔  โดยไมํนับอยูํในระยะเวลาการศึกษา ให๎กระท าได๎เพียง
หนึ่งปีการศึกษาเทํานั้น สํวนเกินกวําให๎นับอยูํในระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา 
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  ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาตามข๎อ ๗๖.๓ และข๎อ ๗๖.๕ อาจไมํนับอยูํในระยะเวลา
การศึกษา ของนักศึกษาได๎ หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
เห็นควรอนุมัต ิ
 

หมวด ๙ 

การสอบพิเศษ การจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 

ส่วนที่ ๑ 

การสอบพิเศษ 

 

 ข๎อ  ๗๘ การสอบภาษาตํางประเทศ 

  ภาษาตํางประเทศ  หมายถึง  ภาษาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาค๎นคว๎าความรู๎ เพ่ือท า
วิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต๎องเข๎ารับการทดสอบ เพ่ือประเมินความรู๎
ภาษาตํางประเทศ หลักเกณฑ์  วิธีการทดสอบ  เกณฑ์การประเมิน และการพัฒนาภาษาตํางประเทศ ให๎
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ ๗๙  การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  
   ๗๙.๑  การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู๎พ้ืนฐานและความพร๎อมใน
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือมีสิทธิเสนอโครงรํางวิทยานิพนธ์ 
   ๗๙.๒  การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด๎วย การสอบข๎อเขียนและหรือสอบปากเปลํา 
   ๗๙.๓  ผู๎มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติต๎องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เรียนรายวิชา
ครบตามหลักสูตรก าหนดและไมํอยูํในชํวงพักการเรียนและไมํพ๎นสภาพนักศึกษา 
   ๗๙.๔  ขั้นตอน วิธีการสอบวัดคุณสมบัติให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๗๙.๕  ผู๎ที่สอบครั้งแรกไมํผํานหรือไมํเป็นที่พอใจ มีสิทธิสอบแก๎ได๎อีกไมํเกิน ๒ ครั้ง 
โดยต๎องช าระคําธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด ผู๎ที่สอบครั้งที่สามไมํ
ผํานให๎พ๎นสภาพนักศึกษา 
   ๗๙.๖  การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให๎ใช๎ระดับคะแนน S เมื่อการสอบวัด
คุณสมบัติผํานเกณฑ์ และระดับคะแนน U เมื่อสอบวัดคุณสมบัติไมํผํานเกณฑ ์
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 ข๎อ ๘๐  การสอบประมวลความรู๎  (Comprehensive Examination) 

   ๘๐.๑ การสอบประมวลความรู๎ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู๎ ความเข๎าใจ และ
ทักษะโดยรวมของนักศึกษา เนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรปริญญาโท  แผน  
ข  เทํานั้น 
   ๘๐.๒  ก าหนดการสอบ วิธีสอบ และเกณฑ์การสอบ ให๎จัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   ๘๐.๓  นักศึกษาผู๎ที่สอบประมวลความรู๎ไมํผําน มีสิทธิสอบแก๎ได๎อีกไมํเกิน ๒ ครั้ง โดย
ต๎องช าระคําธรรมเนียมการสอบประมวลความรู๎ ตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด ผู๎ที่ สอบครั้งที่สามไมํ
ผํานให๎พ๎นสภาพนักศึกษา 

   ๘๐.๔  การรายงานผลการสอบประมวลความรู๎ ให๎ใช๎ระดับคะแนน S เมื่อการสอบ
ประมวลความรู๎ ผํานเกณฑ์ และระดับคะแนน U เมื่อสอบประมวลความรู๎ ไมํผํานเกณฑ์ 

 

ส่วนที่ ๒ 

การจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 

 ข๎อ ๘๑ การจัดท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์ ข๎อก าหนด วิธีการ
ด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ การ
ตรวจสอบความซ้ าซ๎อนของวิทยานิพนธ์และประเมินผลและอ่ืน ๆ ให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร  เรื่อง การตรวจสอบ การคัดลอกวรรณกรรมผํานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

 ข๎อ ๘๒ วิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ 
   ๘๒.๑  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่

เรียนตามแบบ ๑ หรือ แบบ ๒ จะเสนอชื่อวิทยานิพนธ์และชื่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได๎จะต๎อง
ลงทะเบียนเรียนแล๎ว ไมํน๎อยกวํา ๒ ภาคเรียนปกติ และมีหนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา ๑๒ หนํวยกิต 

   ๘๒.๒  นักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติให๎จัดท าวิทยานิพนธ์ ต๎องจัดท าแผนการด าเนินงานและ
รายงานความก๎าวหน๎า ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ข๎อ ๘๓  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๑ หรือแบบ 
๒ จะเสนอชื่อเรื่องและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ได๎ เมื่อมีคุณสมบัติตามข๎อ ๗๙ และ ๘๒ ตามแตํละกรณ ี

 ข๎อ ๘๔  นักศึกษาต๎องเสนอแบบขออนุมัติชื่อเรื่องและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                
ผู๎มีคุณสมบัติตามข๎อ ๑๔  ผํานการรับทราบจากประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผํานความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตรและการอนุมัติจากผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

101 

 

 ข๎อ ๘๕ นักศึกษายื่นแบบขอสอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ ผํานการรับทราบจากประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผํานความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรและการอนุมัติจากผู๎อ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย  หลักสูตรจัดท าค าสั่ง เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการสอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ โดยเสนอ
ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติกํอนด าเนินการสอบไมํน๎อยกวํา ๕ วันท าการ  นับแตํวันที่นักศึกษา
ยื่นค าร๎องขอสอบ 

 ข๎อ ๘๖ ประธานหลักสูตรเสนอเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผํานการสอบและการแก๎ไข
ตามมติของคณะกรรมการสอบตํอผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติการสอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ 

 ข๎อ ๘๗ หากมีการเปลี่ยนชื่อเรื่อง หัวข๎อหรือสิ่งใด ๆ ที่มิใชํสาระส าคัญของเค๎าโครงวิทยานิพนธ์
ที่ได๎รับ อนุมัติแล๎วให๎นักศึกษายื่นค าร๎องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตํอผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ความเห็นชอบของประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานหลักสูตร 

 ข๎อ ๘๘ เมื่อได๎รับอนุมัติเค๎าโครงวิทยานิพนธ์แล๎ว ให๎นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ภายใต๎การก ากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระหวํางท า
วิทยานิพนธ์นักศึกษาต๎องรายงานความก๎าวหน๎าตํอคณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรและ
ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยตามล าดับตามแบบรายงานที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดอยํางน๎อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  ในกรณีที่เป็นการวิจัยเกี่ยวข๎องกับมนุษย์ นักศึกษาต๎องด าเนินการยื่นค าร๎องขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในขั้นตอนกํอนการ
ทดลองเครื่องมือวิจัย 

 ข๎อ ๘๙ เมื่อนักศึกษาด าเนินการวิจัยและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภายใต๎การก ากับ
และแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล๎ว ให๎ยื่นค าร๎องขอสอบปากเปลําป้องกันวิทยานิพนธ์ตํอ
ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ประธานหลักสูตร และให๎ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบตํอผู๎อ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน  

 ข๎อ ๙๐ ในกรณีมีการแก๎ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบปากเปลําป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข๎อเสนอ
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล๎ว ให๎นักศึกษาแก๎ไขและน าเสนอให๎กรรมการสอบตรวจรับรองให๎
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข๎อ ๙๑ ให๎นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์สอบผํานและแก๎ไขตามข๎อเสนอของคณะกรรมการสอบ
เป็นฉบับ สมบูรณ์แล๎ว ๑ เลํม เสนอตํอผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์และบทคัดยํอวิทยานิพนธ์  เสนอตํอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติผลส าเร็จ
การศึกษา เสนอตํอสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบการให๎ปริญญาบัตรและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการให๎
ปริญญาบัตร หากมีข๎อเสนอแนะให๎ปรับแก๎ไขกํอนจัดท ารูปเลํมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ให๎นักศึกษาจัดท า



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

102 

 

วิทยานิพนธ์เป็นรูปเลํมสมบูรณ์สํงส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๕ เลํม พร๎อมแผํนบันทึกข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ข๎อ ๙๒ การด าเนินการเกี่ยวกับการค๎นคว๎าอิสระให๎น าขั้นตอนในข๎อ ๘๑ ถึง ๙๑ มาใช๎โดย
อนุโลม 

 
หมวด ๑๐ 

การพ้นและการคืนสภาพนักศึกษา 

 

 ข๎อ ๙๓  ให๎นักศึกษาพ๎นสภาพนักศึกษา เมื่อมีกรณีตํอไปนี้ 

   ๙๓.๑  ตาย 
   ๙๓.๒ ลาออก 
   ๙๓.๓ ส าเร็จการศึกษา 
   ๙๓.๔ ไมํมาลงทะเบียนรายวิชาเรียน หรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาใน

ระยะเวลา           ที่ก าหนด 
   ๙๓.๕ ไมํส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
   ๙๓.๖ สอบการค๎นคว๎าอิสระหรือสอบประมวลความรู๎ สอบวัดคุณสมบัติ  สอบ

วิทยานิพนธ์  ครั้งที่สามไมํผําน 
   ๙๓.๗ ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุก เว๎นแตํในความผิดอันได๎กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๙๓.๘ ถูกลงโทษให๎ออกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากประพฤติผิดระเบียบและ

ข๎อบังคับอยํางร๎ายแรง 
 ข๎อ ๙๔ การขอกลับเข๎าเป็นนักศึกษา 
   นักศึกษาที่พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข๎อ ๙๓.๒ และ ๙๓.๔ อาจขอสถานภาพการ

เป็นนักศึกษาคืนได๎ทั้งนี้ ให๎ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและต๎องรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ข๎อ ๙๕  การลาออก 

   นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให๎ยื่นค าร๎องตํอ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และด าเนินการปลดหนี้สิน การลาออกจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อได๎รับการอนุมัติจากผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวด ๑๑ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 ข๎อ ๙๖  ให๎มหาวิทยาลัย แตํงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใน
กรณีที่มีผู๎กลําวหาเป็นลายลักษณ์อักษรวํานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากระท าผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลาย
กรณีดังนี้ 

   ๙๖.๑  การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู๎ อ่ืน โดยไมํมีการอ๎างอิงหรือปกปิด
แหลํงที่มาหรือการเสนอแนวคิด 

   ๙๖.๒  การซ้ าซ๎อนกับผลงานวิชาการผู๎อ่ืน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผํานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

   ๙๖.๓  การตกแตํงข๎อมูลหรือการสร๎างข๎อมูลที่ไมํเป็นไปตามกระบวนการวิจัย 

   ๙๖.๔  การจ๎างหรือวาน ให๎ผู๎อื่นชํวยท า หรือท าแทนตนหรือมอบให๎ผู๎อ่ืนท าแทนในงาน
ที่ได๎ระบุไว๎ในเค๎าโครงวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระท่ีได๎รับอนุมัติแล๎ว และการเขียนบทความวิจัย เพ่ือ
ตีพิมพ์หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ  

 ข๎อ ๙๗  ให๎อธิการบดีแตํงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ประกอบด๎วย 
   ๙๗.๑  ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองผู๎อ านวยการที่ได๎รับมอบหมาย  เป็นประธาน
กรรมการ 
   ๙๗.๒  คณบดีหรือรองคณบดีที่นักศึกษาสังกัด  เป็นกรรมการ 
   ๙๗.๓  ประธานหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด  เป็นกรรมการ 
   ๙๗.๔  รองผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยหรือหัวหน๎าส านักงาน  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
   ๙๗.๕  นิติกรมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
   ๙๗.๖  บุคลากรส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน  ๒ คน เป็นกรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ข๎อ  ๙๘  ให๎คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มีอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
   ๙๘.๑  เรียกบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาให๎ถ๎อยค าเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ๙๘.๒  เรียกเอกสารที่อยูํ ในครอบครองของบุคคลอ่ืนหรือหนํวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
   ๙๘.๓  รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
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   ๙๘.๔  สรุปผลการสอบหาข๎อเท็จจริงและเสนอบทลงโทษตํออธิการบดี 
 ข๎อ ๙๙  คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการจะต๎องให๎โอกาสผู๎ถูกกลําวหา
ได๎ชี้แจงข๎อเท็จจริงด๎วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และน าพยานบุคคลหรือพยานเอกสารมาชี้แจงข๎อ
กลําวหาด๎วย 

 ข๎อ ๑๐๐  ให๎คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน นับแตํวันที่ประธานกรรมการได๎รับทราบค าสั่งแตํงตั้งจากอธิการบดี 

  กรณีที่ไมํสามารถสอบหาข๎อเท็จจริงได๎ทันตามวรรคหนึ่ง ให๎ท าเรื่องขอขยายเวลา
ด าเนินการได๎อีกไมํเกิน ๓๐ วัน 

  ข๎อ ๑๐๑  ให๎คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสรุปผลการสอบและ
เสนอลงโทษตามสมควรแกํกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

     ๑๐๑.๑  กรณีที่นักศึกษาไมํได๎จงใจ หรือละเลยการด าเนินการตามขั้นตอนของ
วิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ อาจเสนอให๎มีการปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎อง แล๎วรายงานให๎ด าเนินการ
สอบใหมํอีกครั้ง 

     ๑๐๑.๒  กรณีที่นักศึกษาจงใจกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการอาจเสนอให๎ปรับการสอบวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ เป็น “ตก”  หรือให๎ยกเลิกการท า
วิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ นักศึกษาจะต๎องเสนอหัวเรื่องใหมํตํอไป 

     ๑๐๑.๓  กรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตาม
ข๎อ  ๙๖.๒ ข๎อ ๙๖.๓ หรือข๎อ ๙๖.๔ อาจจะเสนอให๎มหาวิทยาลัยประกาศพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 

     ๑๐๑.๔   กรณีตรวจพบวําได๎กระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
หลังจากได๎รับอนุมัติปริญญาบัตรไปแล๎ว 

        ๑)  กรณีท าความผิดตามข๎อ  ๙๖.๑ ให๎เรียกนักศึกษามาปรับแก๎ไขให๎
ถูกต๎องภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ได๎รับแจ๎งจากมหาวิทยาลัย 

        ๒)  กรณีท าความผิดตามข๎อ ๙๖.๒ ข๎อ ๙๖.๓ หรือข๎อ ๙๖.๔ ให๎
บัณฑิตวิทยาลัยท าเรื่องเสนอโดยผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เสนอตํอสภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัย  ถอดถอนปริญญาบัตร 

 ข๎อ ๑๐๒  เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษตามข๎อ ๑๐๑ แล๎ว ให๎แจ๎งผลการลงโทษเป็นลายลักษณ์
อักษร               ให๎ผู๎ถูกลงโทษทราบภายใน ๗ วันท าการ 

 ข๎อ ๑๐๓  ผู๎ถูกลงโทษตามข๎อ ๑๐๑ มีสิทธิอุทธรณ์ตํอมหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ทราบค าสั่งลงโทษนั้น 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

105 

 

หมวด ๑๒ 

การส าเร็จการศึกษาและการขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 

 

ส่วนที่ ๑ 

การส าเร็จการศึกษา 

 

 ข๎อ  ๑๐๔  การส าเร็จการศึกษา 

 ให๎คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต โดยนักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษาได๎ต๎องมีคุณสมบัติตํอไปนี้ 

   ๑๐๔.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

     ศึกษารายวิชาครบถ๎วนและสอบผํานตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต๎องได๎
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา 

   ๑๐๔.๒  หลักสูตรปริญญาโท 

     แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย                    
โดยมหาวิทยาลัยแตํงตั้ง และต๎องเป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังเข๎ารับฟังได๎ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์
หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์หรืออยํางน๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ 

     แผน ก  แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต๎อง
ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา ๓.๐๐ จากระบบ ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา พร๎อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายโดยมหาวิทยาลัยแตํงตั้งและต๎องเป็นระบบเปิดให๎
ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได ๎

     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์หรืออยําง
น๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอตํอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได๎รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลําว 
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     แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต๎องได๎ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา และสอบผํานการสอบประมวล
ความรู๎ (Comprehensive Examination) ด๎วยข๎อเขียนและ/หรือปากเปลําในสาขาวิชานั้นพร๎อมทั้งเสนอ
รายงานการค๎นคว๎าอิสระและสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายโดยมหาวิทยาลัยแตํงตั้ง โดยเป็นระบบ
เปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ และรายงานการค๎นคว๎าอิสระหรือสํวนหนึ่งของรายงานการค๎นคว๎าอิสระต๎อง
ได๎รับการเผยแพรํในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค๎นได๎ 

   ๑๐๔.๓  หลักสูตรปริญญาเอก  

     สอบผํานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

     แบบ ๑ สอบผํานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู๎มี
สิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายโดยมหาวิทยาลัย
แตํงตั้ง ซึ่งจะต๎องประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกและต๎องเป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎า
รับฟังได๎ 

   ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์หรืออยําง
น๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ
อยํางน๎อย ๒ เรื่อง 

     แบบ ๒  ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต๎องได๎คะแนน
เฉลี่ยไมํต่ ากวํา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา สอบผํานการวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู๎มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้น
สุดท๎ายโดยมหาวิทยาลัยแตํงตั้ง ซึ่งจะต๎องประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก และต๎องเป็น
ระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ 

   ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์หรืออยําง
น๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ 

 ข๎อ ๑๐๕  ปลดหนี้สินทั้งหมดตํอมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 

 ข๎อ ๑๐๖  ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรก าหนด 

 ข๎อ ๑๐๗ วันส าเร็จการศึกษา 

       วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให๎เป็นไปตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด 
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ส่วนที่ ๒ 

การขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 

 

 ข๎อ ๑๐๘  การขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 

   ๑๐๘.๑  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแตํละภาคการศึกษา ให๎ยื่นค าร๎องแสดงความ
จ านงขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตํอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ๑๐๘.๒  นักศึกษาที่ขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรต๎องมีคุณสมบัติดังนี้ 

      ๑)  เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาครบถ๎วนตามข๎อ ๑๐๔ ข๎อ ๑๐๕ และข๎อ ๑๐๖ 

      ๒)  ไมํเป็นผู๎มีพันธะหรือสัญญาอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

      ๓)  ไมํอยูํในระหวํางถูกลงโทษจากมหาวิทยาลัย 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ข๎อ ๑๐๙  ส าหรับนักศึกษาซึ่งเข๎าศึกษากํอนข๎อบังคับนี้มีผลใช๎บังคับ ให๎น าข๎อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งประกาศและค าสั่งมหาวิทยาลัย ซึ่งใช๎บังคับอยูํในขณะที่นักศึกษาผู๎นั้นเข๎าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย มาบังคับใช๎กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู๎นั้นตํอไป จนกวําจะพ๎นสภาพ
นักศึกษา 

 ข๎อ ๑๑๐  อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ และการค๎นคว๎าอิสระที่ได๎รับการ
แตํงตั้งกํอนการประกาศใช๎ข๎อบังคับนี้ ให๎ยังคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ได๎รับการแตํงตั้ง
ตํอไป จนกวําจะพ๎นสภาพนักศึกษา 

 ข๎อ ๑๑๑  บรรดาประกาศหรือค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข๎องกับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีอยูํกํอนข๎อบังคับนี้ ให๎มีผลบังคับให๎ใช๎ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนกวําจะได๎มีการ
ปรับปรุงแก๎ไขให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้ ทั้งนี้ต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หลังจาก
ประกาศใช๎ข๎อบังคับนี้ 
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  ประกาศ  ณ วันที่    ๒๘    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

                                                                (นายปัญญา  มหาชัย) 

                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------------- 

 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได๎ประกาศใช๎มาเป็นระยะเวลา
หนึ่ งแล๎วจึงมีความจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกลําวส าหรับการผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให๎เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให๎ได๎คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ และตามจุดเน๎นของแตํละสาขาวิชา 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ดังตํอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวํา “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘” 

๒. ให๎ใช๎ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี)ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) 
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหมํและหลักสูตรเกําที่จะ
ปรับปรุงใหมํของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 

๓. ให๎ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลา 
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ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข๎าใหมํตั้งแตํเกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช๎ต๎อง
มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน๎าที่สอนและค๎นคว๎าวิจัยในสาขาวิชาดังกลําว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได๎ในเวลาเดียวกัน แตํต๎องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู๎นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน๎าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตํการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องอยูํประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเกินกวํา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไมํได๎ ยกเว๎นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให๎เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได๎ไมํเกิน ๒ คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู๎สอนที่ไมํใชํอาจารย์ประจ า 
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 

๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุํงให๎มีความสัมพันธ์ 
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 

ปรัชญาของ 
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน๎นการพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพให๎มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได๎ดียิ่งขึ้น 
โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุํงให๎มีความสัมพันธ์สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน๎นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู๎ความสามารถระดับสูง ใน
สาขาวิชาตําง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให๎สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู๎ใหมํได๎อยํางมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร๎างสรรค์จรรโลงความก๎าวหน๎าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได๎อยํางตํอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับ
ปริญญาโท มุํงให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการสร๎างและประยุกต์ใช๎ความรู๎ใหมํเพ่ือการพัฒนางาน
และสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุํงให๎มีความสามารถในการค๎นคว๎าวิจัยเพ่ือสรรค์สร๎างองค์ความรู๎
ใหมํหรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนางานสังคม และประเทศ 
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๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช๎ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบํงออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดู
ร๎อน ให๎ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหนํวยกิต โดยมีสัดสํวนเทียบเคียงกันได๎กับการศึกษาภาคปกติ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให๎ถือแนวทาง ดังนี้ 
 

ระบบไตรภาค  
 ๑ ปีการศึกษาแบํงออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๒ สัปดาห์  
โดย ๑ หนํวยกิตระบบไตรภาค เทียบได๎กับ ๑๒/๑๕ หนํวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ 

หนํวยกิต ระบบทวิภาค เทียบได๎กับ ๕ หนํวยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค 
  ๑ ปีการศึกษาแบํงออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๐ สัปดาห์ 
 โดย ๑ หนํวยกิตระบบจตุรภาค เทียบได๎กับ ๑๐/๑๕ หนํวยกิตระบบทวิภาคหรือ ๒ 

หนํวยกิต ระบบทวิภาค เทียบได๎กับ ๓ หนํวยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให๎แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนํวยกิตกับระบบทวิภาคไว๎ในหลักสูตรให๎ชัดเจนด๎วย 
๗. การคิดหนํวยกิต 

๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมํน๎อยกวํา ๑๕ ชั่วโมงตํอภาค
การศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 

๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลองไมํน๎อยกวํา ๓๐ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติให๎
มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 

๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ
ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 

๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได๎รับมอบหมาย ที่ใช๎เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 

๗.๕ การค๎นคว๎าอิสระ ที่ใช๎เวลาศึกษาค๎นคว๎าไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคํา
เทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 

๗.๖ ดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช๎เวลาศึกษาค๎นคว๎าไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคํา
เทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 
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๘. โครงสร๎างหลักสูตร 
๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให๎มีจ านวนหนํวยกิต  รวมตลอด

หลักสูตร ไมํน๎อยกวํา ๒๔ หนํวยกิต 
๘.๒ ปริญญาโท ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๓๖ หนํวยกิต โดยแบํง

การศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้ 
แบบ ก ๑ ท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีคําเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา ๓๖ หนํวยกิตสถาบันอุดมศึกษา

อาจก าหนดให๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได๎โดยไมํนับหนํวยกิต แตํ
จะต๎องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

แบบ ก ๒ ท าดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีคําเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา ๑๒ หนํวยกิตและศึกษางานรายวิชาอีก
ไมํน๎อยกวํา ๑๒ หนํวยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการศึกษางานรายวิชา โดยไมํต๎องท าดุษฎีนิพนธ์ แตํต๎องมี
การค๎นคว๎าอิสระไมํน๎อยกวํา ๓ หนํวยกิต และไมํเกิน ๖ หนํวยกิต 

๘.๓ ปริญญาเอก แบํงการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน๎นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูง คือ 

 แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่กํอให๎เกิดความรู๎ใหมํ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได๎โดยไมํนับ
หนํวยกิต แตํจะต๎องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 

 แบบ ๑.๑ ผู๎เข๎าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต๎องท าดุษฎีนิพนธ์ไมํน๎อยกวํา ๔๘ 
หนํวยกิต 

 แบบ ๑.๒ ผู๎เข๎าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต๎องท าดุษฎีนิพนธ์ไมํน๎อยกวํา ๗๒ 
หนํวยกิต 

 ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต๎องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

 แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
กํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑ ผู๎เข๎าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต๎องท าดุษฎีนิพนธ์ไมํน๎อยกวํา ๓๖ หนํวย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา ๑๒ หนํวยกิต 

 แบบ ๒.๒ ผู๎เข๎าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต๎องท าดุษฎีนิพนธ์ไมํน๎อยกวํา ๔๘ 
หนํวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา ๒๔ หนํวยกิต 

 ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต๎องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
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๙. การรับและเทียบโอนหนํวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว๎นหรือเทียบโอนหนํวยกิตรายวิชาหรือ
ดุษฎีนิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให๎กับนักศึกษาที่มี
ความรู๎ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได๎ ทั้งนี้ นักศึกษาต๎องศึกษาให๎ครบตามจ านวนหนํวยกิตที่
ก าหนดไว๎ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข๎าสูํการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

อนึ่ง ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข๎าศึกษาตํอระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให๎เทียบโอนหนํวยกิตได๎ไมํเกินร๎อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะ
เข๎าศึกษา 

๑๐. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับการเผยแพรํ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต๎องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอยํางน๎อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตาม
หลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไมํสามารถสรรหาอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน๎อยกวํา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต๎องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให๎คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู๎สอน ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเทํา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต๎องมีประสบการณ์ด๎านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎
บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง 

 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได๎รับการยกเว๎นคุณวุฒิปริญญาโทแตํทั้งนี้ต๎องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาที่สอนมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๖ ปี 
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ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู๎รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู๎สอนต๎องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยําง
น๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต๎องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอยํางน๎อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงศาสตราจารย์ และมีผลงาน 

ทางวิชาการที่ไมํใชํ สํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทาง
วิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่ งส าหรับสาขาวิชาที่ ไมํสามารถสรรหาอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน๎อยกวํา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต๎อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให๎คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณ ี

 ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู๎สอน ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต๎องมี
ประสบการณ์ด๎านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง 

 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได๎รับการยกเว๎นคุณวุฒิปริญญาเอกแตํทั้งนี้ต๎องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทํา และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาที่สอนมาแล๎วไมํ
น๎อยกวํา ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู๎รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู๎สอนต๎องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๓ ปริญญาโท 
 ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําและมี

ผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการ
เผยแพรํ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

 ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอยํางน๎อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับการเผยแพรํ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการ
อยํางน๎อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่ งส าหรับสาขาวิชาที่ ไมํสามารถสรรหาอาจ ารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน๎อยกวํา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต๎อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให๎คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณ ี

 ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ แบํงออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ 

๑) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและการค๎นคว๎าอิสระ ต๎องเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทาง
วิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

 ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์รํวม (ถ๎ามี) ต๎องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์รํวมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต๎องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเชํนเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์รํวมที่เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกต๎อง

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และมีผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารที่มีชื่ออยูํ
ในฐานข๎อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อดุษฎีนิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระไมํ
น๎อยกวํา ๑๐ เรื่อง 

 กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมํมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข๎างต๎น ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

117 

 

ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อดุษฎีนิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ โดยผํานความเห็ นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแหํงนั้น และแจ๎งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู๎สอบดุษฎีนิพนธ์ ต๎องประกอบด๎วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมํน๎อยกวํา ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต๎องไมํเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์รํวม โดยอาจารย์ผู๎สอบดุษฎีนิพนธ์ต๎องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

 ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดย
อยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

๒) กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทําและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารที่มีชื่ออยูํในฐานข๎อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อดุษฎีนิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ ไมํน๎อยกวํา ๑๐ เรื่อง 

 กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมํมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข๎างต๎น ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อดุษฎีนิพนธ์ หรือการค๎นคว๎าอิสระ โดยผํานความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแหํงนั้น และแจ๎งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู๎สอน ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเทํา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต๎องมีประสบการณ์ด๎านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎
บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง 

 ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู๎รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๐.๔ ปริญญาเอก 
 ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลังโดยอยําง
น๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 
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 ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอยํางน๎อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

 กรณีที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่ งส าหรับสาขาวิชาที่ ไมํสามารถสรรหาอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน๎อยกวํา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต๎อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให๎คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณ ี

 ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ แบํงออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการ
เผยแพรํ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

 ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์รํวม (ถ๎ามี) ต๎องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์รํวมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต๎องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเชํนเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์รํวมที่เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกต๎อง

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และมีผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารที่มีชื่ออยูํ
ในฐานข๎อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อดุษฎีนิพนธ์ไมํน๎อยกวํา ๕ เรื่อง 

 กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมํมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข๎างต๎น ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อดุษฎีนิพนธ์ โดยผํานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหํงนั้น
และแจ๎งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู๎สอบดุษฎีนิพนธ์ ต๎องประกอบด๎วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมํน๎อยกวํา ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต๎องเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู๎สอบดุษฎีนิพนธ์ต๎องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

 ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมํใชํสํวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
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การพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง โดย
อยํางน๎อย ๑ รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

 ๒) กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ต๎องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทําและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารที่มีชื่ออยูํในฐานข๎อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อดุษฎีนิพนธ์ ไมํน๎อยกวํา ๕ เรื่อง 

 กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมํมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข๎างต๎น ผู๎ทรงคุณวุฒภายนอกจะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อดุษฎีนิพนธ์ โดยผํานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหํงนั้น
และแจ๎งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู๎สอน ต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทํา หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต๎องมีประสบการณ์ด๎านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิ ชาการที่
ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยําง
น๎อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย๎อนหลัง 

 ในกรณีรายวิชาที่สอนไมํใชํวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให๎
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงทางวิชาการต่ ากวํารองศาสตราจารย์ ท า
หน๎าที่อาจารย์ผู๎สอนได๎ 

 ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผู๎รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ 
๑๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์ ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได๎ไมํเกิน 
๕ คน ตํอภาคการศึกษา 

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และด ารงต าแหนํง
ระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทําที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได๎ไมํเกิน ๑๐ คนตํอภาคการศึกษา 

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา และด ารงต าแหนํง
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต๎องดูแลนักศึกษาเกินกวําจ านวนที่ก าหนดให๎เสนอตํอสภาสถาบัน
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พิจารณาแตํทั้งนี้ต๎องไมํเกิน ๑๕ คนตํอภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต๎องดูแลนักศึกษามากกวํา ๑๕ 
คน ให๎ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

๑๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได๎ไมํเกิน ๑๕ คน 

 หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งดุษฎีนิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ ให๎คิดสัดสํวนจ านวน
นักศึกษาที่ท าดุษฎีนิพนธ์ ๑ คน เทียบได๎กับจ านวนนักศึกษาที่ค๎นคว๎าอิสระ ๓ คน แตํทั้งนี้รวมแล๎วต๎องไมํ
เกิน ๑๕ คนตํอภาคการศึกษา 

๑๑.๓ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ต๎องท าหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู๎สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรนั้นด๎วย 

๑๒. คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา 
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 
๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หรอืปริญญาโท หรือเทียบเทํา 
๑๒.๓ ปริญญาโท จะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา  
๑๒.๔ ปริญญาเอก จะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทําที่มีผลการเรียน

ดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทํา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได๎ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน ๑๕ หนํวยกิต ในแตํ
ละภาคการศึกษาปกติ และให๎ใช๎เวลาศึกษาในแตํละหลักสูตร ดังนี้ 

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให๎ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๓ ปี
การศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท ให๎ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน ๕ ปีการศึกษา 
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู๎ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล๎วเข๎าศึกษาตํอในระดับปริญญาเอกให๎ใช๎เวลาศึกษา

ไมํเกิน ๘ ปีการศึกษา สํวนผู๎ที่ส าเร็จปริญญาโทแล๎วเข๎าศึกษาตํอในระดับปริญญาเอกให๎ใช๎เวลาศึกษาไมํ
เกิน ๖ ปีการศึกษา 

 การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู๎เข๎าศึกษาแบบไมํเต็มเวลา ให๎สถาบันอุดมศึกษาก าหนด
จ านวนหนํวยกิตท่ีให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ในแตํละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวนหนํวยกิต 

ที่ก าหนดข๎างต๎นในสัดสํวนที่เหมาะสม 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มี

จ านวนหนํวยกิตแตกตํางไปจากเกณฑ์ข๎างต๎นก็อาจท าได๎ แตํทั้งนี้ต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 
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๑๔. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต๎องเรียนครบตามจ านวน

หนํวยกิตที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร และต๎องได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทํา 

๑๔.๒ ปริญญาโท 
 ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้น

สุดท๎าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตํงตั้ง และต๎องเป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎
ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อยได๎รับการ
ยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ 

 ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต๎อง
ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา พร๎อมทั้งเสนอดุษฎีนิพนธ์
และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตํงตั้งและต๎องเป็น
ระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ 

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์หรืออยําง
น๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอตํอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได๎รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลําว  

๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต๎องได๎ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา และสอบผํานการสอบประมวล
ความรู๎ (Comprehensive Examination) ด๎วยข๎อเขียนและ/หรือปากเปลําในสาขาวิชานั้นพร๎อมทั้งเสนอ
รายงานการค๎นคว๎าอิสระและสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแตํงตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ และรายงานการค๎นคว๎าอิสระหรือสํวนหนึ่งของ
รายงานการค๎นคว๎าอิสระต๎องได๎รับการเผยแพรํในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค๎นได๎ 

๑๔.๓ ปริญญาเอก 
 ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผํานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู๎

มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแตํงตั้ง ซึ่งจะต๎องประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต๎อง
เป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ 

 ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์
หรืออยํางน๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการ อยํางน๎อย ๒ เรื่อง 

 ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต๎องได๎
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา สอบผํานการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู๎มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผําน
การสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตํงตั้ง ซึ่งจะต๎องประกอบด๎วย
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต๎องเป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ 

 ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต๎องได๎รับการ
ตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรั บการ
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ 

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

อักษรยํอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล๎วตามด๎วยชื่อสาขาวิชาตํอท๎าย 
๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให๎ใช๎ชื่อวํา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher 

Graduate Diploma)” อักษรยํอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล๎วตามด๎วยชื่อสาขาวิชา
ตํอท๎าย 

๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยํอส าหรับสาขาวิชาไว๎แล๎ว ให๎ใช๎ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกานั้นในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได๎ก าหนดชื่อไว๎ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใด
ไมํมีการตราพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยํอส าหรับสาขาวิชาให๎ใช๎ชื่อปริญญา
ตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให๎ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอยํางน๎อย ๖ ด๎าน คือ 

 (๑) การก ากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) คณาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
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๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให๎ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อยําง
น๎อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไมํสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลําวได๎ หรือมีความจ าเป็นต๎องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่ก าหนดไว๎ในประกาศนี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ จะพิจารณาและให๎ถือค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
       พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
    รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก  ง  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบรหิารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------------- 

 

เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้ง
ที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังตํอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวํา “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒. ให๎ใช๎ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา ส าหรบัหลักสูตรที่เปิดใหมํและหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา ของ
รัฐและเอกชน และให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 

๓. ให๎ยกเลิก 
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน๎าที่ต๎องรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

ให๎มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และก าหนดตัวบํงชี้ด๎านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับก าหนดให๎ใช๎ระบบทวิภาคเป็นระบบ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตํมิได๎จ ากัดให๎สถาบันอุดมศึกษาต๎องใช๎ระบบทวิภาคใน
การจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได๎เชํนกันอาทิ ระบบ
ไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะต๎องแสดงรายละเอียด
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เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว๎ในหลักสูตรให๎ชัดเจน ซึ่งประกอบด๎วยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบํงภาค
การศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแตํละภาคการศึกษา การคิดหนํวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชา
ภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได๎รับมอบหมาย 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนํวยกิตระบบดังกลําวกับหนํวยกิตระบบทวิภาค 

อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาใช๎ในการจัดการศึกษาควรเป็นระบบ
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร๎างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให๎ศึกษารายวิชาตําง ๆ 

จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก๎าวหน๎าในสาขาวิชานั้นได๎ด๎วยตนเองการจัดการเรียนการ
สอนควรจัดให๎มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมํควรมีรายวิชาตํอเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และ
ไมํควรน ารายวิชาเบื้องต๎นหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี

ความรอบรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตํ าง ๆ ออกมารับใช๎สังคมรวมทั้ง
มุํงเน๎นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงให๎สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู๎ใหมํ 

 ส าหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ ากวําปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับ
อนุปริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เชํน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต๎น 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความ
จ าเป็นอยํางยิ่งในการเปิดสอนและต๎องค านึงถึงความต๎องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นส าคัญ รวมทั้ง
ค านึงถึงความซ้ าซ๎อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยูํแล๎วในสถาบันอ่ืน 

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยูํแล๎ว

ให๎มีความรู๎ด๎านวิชาการมากยิ่งข้ึน รวมทั้งได๎รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจัดไว๎ในกลุํมหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน๎นทักษะด๎านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆเทํานั้น 
เพ่ือให๎บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต๎องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสํวนรํวมกับสถาน
ประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ตํอเนื่อง) ให๎รับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข๎าศึกษาเทํ านั้นในด๎านอาจารย์ผู๎สอนจ านวนหนึ่งต๎องเป็นผู๎มี
ประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล๎วและหากเป็นผู๎สอนจากสถานประกอบการต๎องมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
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๙. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู๎สอนทั้งอาจารย์

ประจ าและอาจารย์พิเศษ ต๎องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ต๎องมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดเชํนกันทั้งนี้ อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข๎าใหมํตั้งแตํ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช๎ ต๎องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
ได๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าสถาบันอุดมศึกษามีหน๎าที่เผยแพรํรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุก
ประเภทข๎างต๎นของแตํละหลักสูตรในแตํละภาคการศึกษา โดยเผยแพรํในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พร๎อมทั้งปรับปรุงให๎ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือให๎สาธารณชนและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สามารถตรวจสอบข๎อมูลดังกลําว เพ่ือประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่ก าหนดไว๎ในมาตรฐาน
สาขาวิชาที่ประกาศไปแล๎ว หากสาขาวิชาใดยังไมํมีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐาน
สาขาวิชาไมํได๎ก าหนดเรื่องนี้ไว๎ ให๎อ๎างอิงจากกลุํมสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International 
Standard Classification of Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติด๎านต าแหนํงทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู๎สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ของ
หลักสูตรกลุํมวิชาการ และหลักสูตรกลุํมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นต าแหนํงทางวิชาการที่ได๎จากการ
ประเมินผลงานที่สอดคล๎องกับลักษณะของกลุํมหลักสูตรนั้น ๆ 

   กรณีอาจารย์ใหมํที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม๎ยังไมํมีผลงานทางวิชาการหลังส า เร็จ
การศึกษาอนุโลมให๎เป็นอาจารย์ผู๎สอนในระดับปริญญาโทได๎ แตํทั้งนี้หากจะท าหน๎าที่เป็นอาจารย์ผู๎สอนในระดับ
ปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต๎องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาอยํางน๎อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี 

 ๙.๔ ส ารับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน๎นปฏิบัติการ ค าวํา “ประสบการณ์ด๎านปฏิบัติการ”
หมายถึง การท างานรํวมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับ
สถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร๎างสรรค์ด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพรํมาแล๎ว 

 ๙.๕ ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมํใชํอาจารย์ประจ า  หรือผู๎ทรงคุณวุฒิที่ได๎รับปริญญา
กิตติมศักดิ์หรือมีต าแหนํงทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมหรือผู๎สอบ
ได๎ต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่ก าหนดในแตํละระดับ
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ปริญญาโดยให๎พิจารณาจากผลงานของผู๎ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค๎นคว๎าอิสระ 

 ๙.๖ ส าหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระและผู๎สอบการค๎นคว๎าอิสระในระดับ
ปริญญาโท ให๎ใช๎หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู๎สอบวิทยานิพนธ์ 

๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข๎อตกลงรํวมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหนํวยงานอ่ืนที่ไมํใชํ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๐.๑ การตกลงรํวมผลิต หมายถึง การท าข๎อตกลงรํวมมือกันอยํางเป็นทางการระหวําง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผํานความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ 

   องค์กรภายนอกต๎องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือตํางประเทศที่ได๎รับการรับรองจาก
หนํวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหนํวยราชการระดับกรมหรือเทียบเทําหรือ
หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทยเทํานั้น 

   หากเป็นบริษัทเอกชนที่ ไมํ ได๎อยูํ ในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ให๎ เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต๎องแสดงศักยภาพและความพร๎อมในการรํวม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลําว 

๑๐.๒ ภายใต๎ข๎อตกลงดังกลําว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความรํวมมือนั้นสามารถท าหน๎าที่
เป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎ 

   ทั้งนี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุํมวิชาชีพหรือปฏิบัติการบุคลากรที่มาจาก
องค์กรที่มีความรํวมมือนั้นสามารถท าหน๎าที่เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎แตํต๎องไมํเกิน ๒ คน 

   บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความรํวมมือเพ่ือท าหน๎าที่อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
นั้น ๆ และต๎องเป็นผู๎ที่มีความเข๎าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให๎สอดคล๎องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของหลักสูตรนั้น ๆ ตามแนวทางของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ 
 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระให๎นับ
รวมจ านวนนักศึกษาเกําที่ยังไมํส าเร็จการศึกษาด๎วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า
อิสระ ต๎องจัดสรรเวลาให๎ค าปรึกษานักศึกษาอยํางเหมาะสม 

๑๒. ให๎สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ๎อนกับงานของผู๎อ่ืนหรือ
การจ๎างท ารายงานการค๎นคว๎าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช๎ระบบที่ทันสมัย เชํน ผํานการใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
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 หากพบวํามีการคัดลอก การซ้ าซ๎อนกับงานของผู๎อ่ืน หรือมีการจ๎างท ารายงานการค๎นคว๎า
อิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให๎สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค๎นคว๎าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
ชิ้นนั้น 

๑๓. การเผยแพรํผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน า เสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได๎รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด๎วย ศาสตราจารย์ หรือผู๎ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ๎าภาพ อยํางน๎อยร๎อยละ ๒๕ โดยต๎องมีผู๎ประเมินบทความที่เป็น
ผู๎เชี่ยวชาญในสาขานั้นด๎วย และมีบทความที่มาจากหนํวยงานภายนอกสถาบันอยํางน๎อย ๓ หนํวยงานและ
รวมกันแล๎วไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 
๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบท าวิทยานิพนธ์อยํางเดียว ให๎สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงเรื่องดังตํอไปนี้ 

๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต๎องมีผลงานที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได๎วําสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนได๎ 

๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต๎องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได๎ และ
มีทรัพยากรสนับสนุนอยํางเพียงพอ 

๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต๎องมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร๎อมที่จะรองรับ และสนับสนุน
งานวิจัยของผู๎เรียน 

๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือขํายความรํวมมือสนับสนุน 
๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร๎อมที่จะรํวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได๎ 
๑๕. การศึกษาตํอของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใชํสํวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
   ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต๎องการศึกษาตํอในระดับที่สู งขึ้น 

ให๎เข๎าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ในการศึกษาตํอหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอน
หนํวยกิตได๎ไมํเกินร๎อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข๎าศึกษา 

๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชํสํวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต๎องการศึกษาตํอระดับ

ปริญญาเอกให๎ใช๎คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทําเข๎าศึกษา 
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๑๕.๓ ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเทําปริญญาโท 
สามารถเข๎าศึกษาตํอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได๎โดยไมํต๎องเข๎าศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทมากํอน 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให๎แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให๎ตรงกับที่ระบุไว๎ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพ่ือมิให๎เกิดปัญหาเมื่อน าไปสมัครงานหรือศึกษาตํอ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน๎าที่รับผิดชอบในการให๎ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให๎สอดคล๎อง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แตํสภาสถาบันสามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ก าหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกวําเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได๎ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาที่สะท๎อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแหํงนั้น 

ในกรณีมีเหตุอันควรให๎เชื่อได๎วําการจัดการเรียนการสอนไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนด ให๎ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด า เนินการเข๎าติดตามตรวจสอบและเสนอ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไมํสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลําวได๎ หรือมีความจ าเป็นต๎องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว๎ในประกาศนี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ

พิจารณา และให๎ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก  จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน  
การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ. 2559 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

----------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรออกข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วยการโอนผลการเรียน 

การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 อาศัยตามอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข๎อบังคับเก่ียวกับการโอนผลการเรียน การเทียบโอนการ
เรียน การเทียบโอนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ไว๎ดังตํอไปนี้ 

 ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วําด๎วยการโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดไปจากวันประกาศเป็นต๎นไป 

 ข๎อ ๓ บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎
ข๎อบังคับนี้แทน 

 ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมํต่ ากวําระดับปริญญาหรือเทียบเทําในสาขาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครและกระทรวงศึกษาธิการให๎การรับรอง 

  “การโอนผลการเรียน” หมายถึง การขอโอนหนํวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันที่ได๎
เคยศึกษามาแล๎วจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน เพ่ือใช๎นับเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
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  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การขอเทียบโอนหนํวยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได๎เคยศึกษามาแล๎วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือใช๎นับเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

  “การเทียบโอนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์” หมายถึง การขอเทียบโอนความรู๎ทักษะ
และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ความรู๎จากการฝึกอาชีพ หรือความรู๎
จากประสบการณ์ของนักศึกษา เพ่ือนับเป็นหนํวยกิตเทียบเทํารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

  ข๎อ ๕ การโอนผลการเรียนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   (๑) นักศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่เคยศึกษาใน
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ อ่ืนมาแล๎ว หรือส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอ่ืนมาแล๎วไมํเกิน ๕ ปี อาจขอโอนหนํวยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่ได๎
เคยศึกษามาแล๎ว เพ่ือใช๎นับเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษา โดยยื่นค าร๎องตํอส านักสํงเสริมวิชาการ และงาน
ทะเบียน หรือส านักงานบัณฑิตศึกษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแตํเปิดภาคเรียนที่เข๎าศึกษา 

   (๒) รายวิชาที่น ามาขอโอนผลการเรียน ต๎องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมํน๎อยกวําสามใน
สี่ของรายวิชาใหมํที่ขอโอน และจ านวนหนํวยกิตที่ขอโอนได๎จะต๎องไมํเกินสองในสามของจ านวนหนํวยกิ
ตของหลักสูตร ระดับอนุปริญญาที่รับโอน หรือไมํเกินหนึ่งในสี่ของจ านวนหนํวยกิตรวมของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รับโอน และไมํให๎โอนหนํวยกิตในรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ หรือการศึกษาปัญหา
พิเศษ หรือดุษฎีนิพนธ์แล๎วแตํกรณี 

   (๓) ให๎คณะกรรมการคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล๎วแตํกรณีแตํงตั้ง
คณะกรรมการจากโปรแกรมวิชา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องพิจารณาด าเนินการโอนผลการเรียนของ
นักศึกษาที่ยื่นค าร๎อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไมํต่ ากวํา
ระดับ C หรือ S หรือ P แล๎วแตํกรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B หรือ S หรือ P 
แล๎วน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล๎วแตํกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   (๔) นักศึกษาต๎องช าระคําธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ทั้งนี้จ านวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได๎ ให๎รวมเป็นหนํวยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได๎และน าไปคิดคํา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   (๕) นักศึกษาที่โอนผลการเรียนแล๎ว ต๎องลงทะเบียนศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัยอยํางน๎อย
หนึ่งปีการศึกษา 

  ข๎อ ๖ การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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   (๑) นักศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา ที่เคยศึกษาใน
หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล๎วไมํเกิน 
๕ ปี อาจขอเทียบโอนหนํวยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่เคยศึกษามาแล๎ว เพ่ือใช๎นับเป็นสํวนหนึ่งของ
การศึกษา โดยยื่นค าร๎องตํอส านักสํงเสริมวิชาวิชาการและงานทะเบียนหรือส านักงานบัณฑิตศึกษา ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแตํเปิดภาคเรียนที่เข๎าศึกษา 

   (๒)  รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอนผลการเรียน ต๎องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมํน๎อยกวํา
สามในสี่ของรายวิชาใหมํที่ขอเทียบโอน และจ านวนหนํวยกิตที่เทียบโอนได๎จะต๎องไมํเกินสองมในสามของ
จ านวนหนํวยกิต รวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ที่รับเทียบโอน หรือไมํเกินหนึ่งในสี่
ของจ านวนหนํวยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับโอน และไมํให๎เทียบโอนหนํวยกิตในรายวิชา
การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษหรือดุษฎีนิพนธ์แล๎วแตํกรณี  

   (๓) ให๎คณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล๎วแตํกรณีแตํงตั้ง
คณะกรรมการจากโปรแกรมวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข๎องพิจารณาด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ
นักศึกษาที่ยื่นค าร๎อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีไมํต่ ากวํา
ระดับชั้น C หรือ S หรือ P แล๎วแตํกรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมํต่ ากวําระดับ B หรือ S หรือ 
P แล๎วแตํกรณี แล๎วน าเสนอคระกรรมการประจ าคณะ หรือ คระกรรมการบัณฑิตศึกษา แล๎วแตํกรณี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

   (๔) นักศึกษาต๎องช าระคําธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนตามที่มหาลัยก าหนด 
ทั้งนี้จ านวนรายวิชาและผลการเรียนที่เทียบโอนได๎ ให๎รวมเป็นหนํวยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได๎ แตํไมํต๎อง
น าไปคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   (๕) นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนแล๎ว ต๎องลงทะเบียนศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัย
อยํางน๎อยหนึ่งคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ข๎อ ๗ การเทยีบโอนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

   (๑) นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจจะยื่นค าร๎องตํอส านักสํงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนหรือส านักงานบัณฑิตศึกษาให๎เทียบโอนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษา เพ่ือ
นับเป็นหนํวยกิตเทียบเทํากับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ภายในภาคเรียนแรกที่เข๎า
ศึกษา โดยมีความรู๎ทักษะและประสบการณ์ที่ขอเทียบโอนมาแล๎วไมํเกิน ๕ ปี 

   (๒) ให๎คณะกรรมการประจ าคณะ หรือคระกรรมการบัณฑิตศึกษา แล๎วแตํกรณีแตํงตั้ง
คระกรรมการจากโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องพิจารณาด าเนินการเทียบ ระดับความรู๎ 
ความสามารถทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยื่นค าร๎องด๎วยวิธีที่หลากหลายทั้งด๎วยการทดลอง 
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การประเมินแฟ้มสะสมงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมให๎ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ของรายวิชาที่เทียบโอน แล๎วน าผลการพิจารณาเสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา แล๎วแตํกรณีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

   (๓) องค์ความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ที่จะน ามาเทียบโอน ต๎องตรงหรือสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอน และจ านวนหนํวยกิตที่เทียบโอนได๎จะต๎องไมํเกินสองใน
สามของจ านวนหนํวยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ที่ขอเทียบ และไมํเกินหนึ่งใน
สี่ของจ านวนหนํวยกิต รวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอเทียบ ทั้งนี้นักศึกษาจะต๎องช าระ
คําธรรมเนียมการเทียบโอนตามมหาวิทยาลัยก าหนด 

   (๔) รายวิชาที่ได๎รับการเทียบโอนตามข๎อ ๗(๒) ให๎บันทึกไว๎ในระเบียบการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช๎อักษรยํอ “P” ในชํองระดับคะแนน ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใช๎
อักษร “S” ส าหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

   (๕) ความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ที่เทียบโอนได๎ ให๎รวมเป็นหนํวยกิตตามหลักสูตร
ที่ศึกษาแตํไมํต๎องน าไปคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   (๖) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์แล๎ว ต๎องลงทะเบียนศึกษา
อยูํในมหาวิทยาลัยอยํางน๎อยหนึ่งปีการศึกษา 

  ข๎อ ๘ นักศึกษาที่โอนผลการเรียน เทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู๎ ทักษะและ
ประสบการณ์ ไมํมีสิทธิ์ได๎รับปริญญาเกียรตินิยม 

  ข๎อ ๙ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามข๎อบังคับนี้และมีอ านาจออกจากระเบียบประกาศ
หรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ 

  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ ให๎อธิการบดีมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยและถือเป็นอันยุติ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
 

          
                     (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
                      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก  ฉ 
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2564 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปรญิญาเอก  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับปรญิญาเอกโดยให้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้สอดคล้องกับข้อ ๑๒.๔ ของประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ที่  อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๑๙ ลงวันที่  ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เห็นชอบให้สภา

สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดวิธีการ และเกณฑ์ในการก าหนดผลการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้

ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกได้ตามแนวทางเดิม โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี

หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้

ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๙.๓ การส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดนั้น  

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒) (๓) และ

มาตรา ๓๑ (๑) (๒) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/

๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปรญิญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปรญิญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้า

ศึกษาในระดับปรญิญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑติ ฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเก็บ
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต ฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒  

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนีใ้ห้ใชบ้ังคับกับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปรญิญาเอกของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

ข้อ ๔ เกณฑ์ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญา

เอก ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ กรณีที่มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบัน/ศูนย์ทดสอบ

ภาษา สามารถใช้ผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (ที่มีระยะเวลาไม่เกนิ ๓ ปี) นับแต่วันสอบ

ผ่าน โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่เกณฑท์ี่ก าหนด ดังนี ้ 

TOEFL (Paper Based)    ไม่ต่ ากวา่  ๔๐๐  คะแนน หรอื  

TOEFL ITP (Institutional Testing Program)  ไม่ต่ ากวา่ ๔๐๐  คะแนน หรอื  

TOEFL (Computer Based)   ไม่ต่ ากวา่  ๙๕  คะแนน หรอื  

TOEFL (Internet Based)    ไม่ต่ ากวา่  ๓๕  คะแนน หรอื  

IELTS (Academic Module)   ไม่ต่ ากวา่  ๔.๐  คะแนน หรอื  

TU – GET (๑,๐๐๐ คะแนน)   ไม่ต่ ากวา่  ๔๐๐  คะแนน หรอื  

CU – TEP (๑๒๐ คะแนน)   ไม่ต่ ากวา่  ๔๐  คะแนน หรอื  

๔.๒ กรณีผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่มีผลคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษตามข้อ ๔.๑ ให้เข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งออกโดย

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ กรณีผู้สอบคัดเลือกมีผลการ

สอบต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ให้ส่งผลการทดสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และต้องเข้ารับการอบรมรายวิชา English for Doctorates I ภายใน ๑ ปี

นับตั้งแต่วันที่เขา้ศึกษาต่อ  

ข้อ ๕ เกณฑ์ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์

หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน/ศูนย์ทดสอบภาษาที่ผลการสอบมีอายุไม่

เกิน ๓ ปี นับแต่วันสอบจากสถาบัน/ศูนย์ทดสอบภาษา โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่เกณฑท์ี่ก าหนด ดังนี ้ 

TOEFL (Paper Based)    ไม่ต่ ากวา่  ๕๐๐  คะแนน หรอื  

TOEFL ITP (Institutional Testing Program)  ไม่ต่ ากวา่  ๕๐๐  คะแนน หรอื  

TOEFL (Computer Based)   ไม่ต่ ากวา่  ๑๗๐  คะแนน หรอื  

TOEFL (Internet Based)    ไม่ต่ ากวา่  ๖๐  คะแนน หรอื  

IELTS (Academic Module)   ไม่ต่ ากวา่  ๕.๐  คะแนน หรอื  

TU – GET (๑,๐๐๐ คะแนน)   ไม่ต่ ากวา่  ๕๕๐  คะแนน หรอื  
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CU – TEP (๑๒๐ คะแนน)    ไม่ต่ ากวา่  ๖๐  คะแนน หรอื 

๕.๒ ผลสอบการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งออกโดยสถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ผลการสอบมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วัน

สอบ  

๕.๓ กรณีที่ผลการสอบในข้อ ๔.๒ มีผลการสอบเกินร้อยละ ๖๐ นักศึกษาสามารถน า

ผลการสอบไปใช้ยื่นเพื่อขอส าเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๕.๔ กรณีที่สอบไม่ผา่นประเมินความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ในข้อ ๕.๒ 

จะต้องผ่านการอบรมที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และสถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในรายวิชาต่อไปนี ้ 

๕.๔.๑ ร้อยละ ๔๕ และต่ ากว่าให้เรียน English for Doctorates II และ English for 

Doctorates III  

๕.๔.๒ รอ้ยละ ๔๖ – ๕๙ ให้เรยีนรายวิชา English for Doctorates III  

ข้อ ๖ กรณีที่นักศึกษาได้ทดสอบตามข้อ ๕ แล้วไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แต่มี

เหตุผลความจ าเป็นให้คณะกรรมการบัณฑติศึกษา พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นกรณีพเิศษ

เฉพาะรายโดยไม่กระทบต่อมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๗ ใหเ้รียกเก็บคา่ธรรมเนียมการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ส าหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรมรายวิชา English for Doctorates I ใน

ข้อ ๔.๒ และผู้ที่สอบไม่ผ่านประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ในข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ 

โดยจะต้องผ่านการอบรมในรายวิชาตาม ข้อ ๕.๔ และให้เรยีกเก็บไม่เกนิรายวิชาละ ๕,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของ

อธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

                                                                              
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

1.  อาคารสถานที่ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด๎วย ห๎องเรียนและห๎องท างานปรับอากาศพร๎อม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และ เครื่องเสียง อยูํในอาคาร 14 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 2 ห๎องเรียน มีห๎องปฏิบัติการวิจัยจ านวน 19 ห๎อง  มีห๎องสมุดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมพร๎อมระบบสืบค๎นฐานข๎อมูล และการสืบค๎นทางอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และสัญญาณ 
Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพ 

2.  ห้องสมุด 
2.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มี
ทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ีเกี่ยวข๎องและสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ดังนี้  

 2.1.1 หนังสือ  ภาษาไทย  449  รายการ และภาษาตํางประเทศ  73  รายการ 
2.1.2 วารสาร  ภาษาไทย  1  รายการ และภาษาตํางประเทศ  3  รายการ 

 2.1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  2.1.3.1 ฐานข๎อมูลอ๎างอิง (Reference Database) คือ  ฐานข๎อมูลที่ให๎รายการ

อ๎างอิงและสาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร 
(1)   ซีดี-รอม ได๎แกํ  ฐานข๎อมูล  Wilson  ฐานข๎อมูล  Eric 
(2)  ระบบออนไลน์ ได๎แกํ  Digital Dissertation, H. W. Wilson, 

Science Direct, Springerlink, IEEE, IOP science, AIP Publishing. 
  2.1.3.2 ฐานข๎อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ  ฐานข๎อมูลที่

ให๎รายละเอียดเอกสารฉบับเต็มของวารสาร (E-Journal) หรือหนังสือ (E-Book) ดังตารางรายชื่อ
ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักหอสมุดกลางที่จัดหาและมีให๎บริการ 

2.2  ห๎องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
      มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ีเกี่ยวข๎องและสัมพันธ์กับสาขาวิชา  ดังนี้ 
  หนังสือภาษาไทย   8,271  รายการ 
  หนังสือภาษาตํางประเทศ   88  รายงาน 

 2.3  ห๎องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีหนังสือ  ต ารา
เรียน  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาไมํต่ ากวํา  1,000  รายการ 
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รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักหอสมุดกลางมีให้บริการ 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
1 AAAS  

(Science Online) 
ครอบคลุมเนื้อหาด๎าน  Science & Policy, Medicine, 
Diseases, Chemistry, Geochemisty Engineering และ 
Physics 

2 Access Science ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และฟิสิกส์ (Physics) 
3 Annual Reviews ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ 

Social Science 
4 SIAM Journals ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์ค านวณ 
5 Testing and 

Education 
Reference Center 

เป็นฐานข๎อมูลที่จัดเตรียมประมวลข๎อสอบและหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับวิชาชีพตําง ๆ  ข๎อสอบวัดความรู๎ 
ภาษาอังกฤษ  เชํน  TOEFL, TOEIC, SAT, NCLEX  เป็นต๎น 
ครอบคลุมเนื้อหาที่เก่ียวกับการแนะแนวทางการศึกษาและการ
แนะแนววิชาชีพตําง ๆ  รวมถึงประมวลข๎อสอบวัดผลตําง ๆ 

ข๎อมูลถึง  ณ  วันที่ 31 มกราคม 2563 (รวมห๎องสมุดทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และ
เครือขํายความรํวมมือวิจัย) 
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ภาคผนวก  ซ 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
และร่างหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ที ่๗๒๖/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
______________________________ 

 

ด๎วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได๎น าเสนอแนวคิดและข๎อมูลพ้ืนฐาน (Conceptual 
Idea) ประกอบการพิจารณาในการขอเปิดหลักสูตรใหมํระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด ) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    ตํอคณะกรรมการสภาวิชาการให๎ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔  และน าเสนอตํอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๗  
สิงหาคม  ๒๕๖๔  แล๎วนั้น   

เพ่ือให๎การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  ตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล๎องกับบริบทความต๎องการขององค์กร
ตํางๆ จึงแตํงตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนารํางหลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และรํางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหมํ 
พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี้ 

      ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด๎วย 
                    ๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประธานกรรมการ 
                   ๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
                    ๑.๓ ผู๎อ านวยการสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
                    ๑.๔ ผู๎อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 
                    ๑.๕ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการและเลขานุการ 
       ๑.๖ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 
   หน้าที่  ให๎ค าปรึกษา แนวทางและสนับสนุนการปรับปรุงรํางหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และรํางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหมํ พ.ศ. ๒๕๖๔) ให๎การด าเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการอ่ืนๆ 
เพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

   ๒. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร ประกอบด๎วย 
  ๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ รองศาสตราจารย์วาสนา  เกษมสินธ์ กรรมการ 
  ๒.๓ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิตติเลิศไพศาล กรรมการ 
  ๒.๔ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อ่ิมโพ  กรรมการ 
  ๒.๕ อาจารย์ ดร.สาคร   อินทะชัย กรรมการ 
  ๒.๖ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พรหรมพินิจ กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๗  อาจารย์ ดร.ภาคิณ  ลอยเจริญ กรรมการ 

และผู๎ชํวยเลขานุการ 
  หน้าที่  ๑. เตรียมการในการปรับปรุงและด าเนินการพัฒนารํางหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และรํางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหมํ พ.ศ. ๒๕๖๔)              

๒. ด าเนินการจัดประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร และปรับปรุงแก๎ไขตาม
ข๎อเสนอแนะ  
            ๓. น าเสนอหลักสูตรที่ผํานการวิพากษ์ตํอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มความสามารถและเกิดผลดีตํอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยให๎มีสิทธิ์เบิกคําตอบแทนปฏิบัติงาน ในวันที่ปฏิบัติงานจริง โดยใช๎
งบประมาณโครงที่ได๎รับจัดสรรจากบัณฑิตวิทยาลัยและส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้ เป็นต๎นไป 

            สั่ง ณ วันที่  ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

   (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา) 
                                                       รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก  ฌ 
ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการวิพากษ์ร่างหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และร่างหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่ ๑๐๔๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

และร่างหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

______________________________ 

 

ด๎วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ได๎รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให๎การรํางหลักสูตรโดยได๎รับแนวคิด
และข๎อเสนอแนะจากผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู๎ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ หลักสูตรที่มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตและสอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาชีพผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎
บริการการศึกษาของคุรุสภา ก าหนดด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๔  ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินงานดังกลําวบรรลุเป้าหมายตามโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จึงขอแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิ เพ่ือด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร ดังตํอไปนี้ 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์   เสงี่ยมวิบูล ประธานกรรมการ 
 (ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ    บุญเกิดรัมย ์ รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง   ปลั่งกลาง  กรรมการ  
 (ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
๔. รองศาสตราจารย์วาสนา   เกษมสินธ์ กรรมการ 
๕. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชพงษ์   วงศ์กุล กรรมการ 
 (ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) 
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๖. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สมพร   หงษ์กง กรรมการ 
 (ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
๗. นายประสิทธิ์   สาขา  กรรมการ 
 (ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู๎อ านวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑) 
๘. นายวิชานนท์   หลํอประดิษฐ์  กรรมการ 
 (ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการส านักชําง อบจ. สกลนคร) 
๙. นางสาวสมปอง   ชัยเสนา  กรรมการ 
 (ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู๎อ านวยการกองชําง องการบริหารสํวนต าบลสวํางแดนดิน) 
๑๐. นายนิพล   แก๎วกาหลง  กรรมการ 
 (ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร) 
๑๑. นายชัยรัตน์   ฉัตรศุภกุล  กรรมการ 
 (ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร)  
๑๒. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา   กิตติเลิศไพศาล กรรมการ 
๑๓. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์   อ่ิมโพ กรรมการ 
๑๔. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.รชต   บุณยะยุต กรรมการ 
๑๕. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์    พฤษชาติ กรรมการ 
๑๖. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์กัญญาภัค   จอดนอก กรรมการ  
๑๗. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุวิพงษ์   เหมะธุลิน กรรมการ 
๑๘. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ   วงศ์อนันต์ กรรมการ 
๑๙. ดร.ทรงฤทธิ์   พุทธลา  กรรมการ 
๒๐. ดร.สาคร   อินทะชัย  กรรมการ 
๒๑. นายสิทธิรักษ์   แจํมใส  กรรมการ  
๒๒. นายปริญญา   รจนา  กรรมการ 
๒๓. นายภาณุวัฒน์   วงค์แสงน๎อย  กรรมการ 
๒๔. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา   พรหมพินิจ กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. ดร.ภาคิณ   ลอยเจริญ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
๒๖. นางสาวลลินี   ทับทิมทอง  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

  หน้าที่ ด าเนินการวิพากษ์รํางหลักสูตร ให๎แนวคิด  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายละเอียด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พร๎อมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร อันจะ
เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาหลักสูตรดังกลําว ทั้งนี้  ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมาย โดยให๎มีสิทธิ์เบิกคําตอบแทนปฏิบัติงาน ในวันที่ปฏิบัติงานจริง โดยใช๎งบประมาณโครงการ
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วิพากษ์หลักสูตร รหัสโครงการ ๖๕P๒๒๑๐๔สสท๐๔ W๐๒P๐๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ือให๎การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ตํอไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้ เป็นต๎นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔     
   

 

 

 

                                    (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา) 

                                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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ภาคผนวก  ญ  
แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ด๎วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตรงกับความต๎องการของ
บุคลากรในวิชาชีพ และสังคมที่เปลี่ยนไป จึงขอความรํวมมือจากทํานโปรดสละเวลาตอบแบบสอบถาม
ตํอไปนี้ เพ่ือเป็นข๎อมูลน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรและวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนตํอไป   
 

ค าชี้แจง    1. แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคล และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร  

2. ข๎อมูลค าตอบจะใช๎ประโยชน์เพ่ือน ามาใช๎ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักหลักสูตร  
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอความรํวมมือจากทํานโปรดให๎ค าตอบหรือแสดง
ความคิดเห็นตามความเป็นจริง  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

โปรดกาเครื่องหมาย  หนา๎ค าตอบที่ตรงกับข๎อมูลของทํานมากที่สุด  

1. ข๎อมูลสํวนบุคคล เพศ  ชาย   หญิง 

อายุ  26-30 ปี       31-35 ปี         มากกวํา 35 ปี 

การศึกษา  ปริญญาตรี     ปริญญาโท       ปริญญาเอก 

การงาน  อาจารย์ผู๎สอน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   เจ๎าของธุรกิจ 

  รับราชการ       พนักงานบริษัทเอกชน   เจ๎าของกิจการ  

                 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................... 

วุฒิการศึกษา   วิศวกรรมศาสตร์    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          วิทยาศาสตร์        อ่ืน ๆ 
 

รายได๎   น๎อยกวํา 20,000 บาท    20,001 - 30,000 บาท  
               30,001 - 40,000 บาท    40,001 บาท ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร  

2. ทํานเห็นด๎วยหรือไมํ ให๎มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   เห็นด๎วย  ไมํเห็นด๎วย 

3. หากทํานเห็นด๎วยในข๎อ 2 ทํานเห็นวําเนื้อหาของหลักสูตรควรมุํงเน๎นด๎านใด (ตอบได๎มากกวํา 
1 ข๎อ) 

  การจัดการงานวิศวกรรม 
  นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม เน๎นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

 วิศวกรรมประยุกต์  เน๎นการน าศาสตร์ทางด๎านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช๎กับ
ศาสตร์วิชาอ่ืน ๆ 

 วิศวกรรมพลังงาน พลังงานสะอาด  พลังงานทดแทน  และพลังงานทางเลือกใหมํ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................ 

4. วันและเวลาในการจัดการศึกษาที่ทํานต๎องการ 
   ในวันและเวลาราชการ   วันเสาร์ อาทิตย์ 

   หลังเวลาราชการ ระหวํางสัปดาห์ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) 

5.  ข๎อ เสนอแนะที่ทํ านเห็นวํ าระดับปริญญา โท หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ควรพัฒนาเพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตรงความต๎องการของผู๎เรียน (ตอบได๎
มากกวํา 1 ข๎อ)  

   ใช๎เวลาเรียนน๎อยลง   เน๎นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
   การน าเสนองานและการเขียนบทความ  
   การสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ 
   ลดจ านวนหนํวยกิต  
   การน างานความรู๎ทางวิศวกรรมศาสตร์ไปใช๎ประโยชน์กับวิชาชีพ 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................................ 

6. ทํานสนใจศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ใน
แบบใด 

  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน๎นวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคําเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 
   แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ 12 หนํวยกิต และศึกษางานรายวิชา 12 หนํวยกิต 
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  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน๎นการศึกษางานรายวิชา โดยไมํต๎องท า
วิทยานิพนธ์แตํต๎องมีการค๎นคว๎าอิสระไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต และไมํเกิน 6 หนํวยกิต 

7. ทํานคาดวําเงินทุนสนับสนุน เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการศึกษาของทํานมาจากแหลํงใด  
 ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานที่สังกัด  ทุนสํวนตัว 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................... 

8. ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
 ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
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ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

1. จ านวนร๎อยละปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 79 68.70 
หญิง 36 31.30 
รวม 115 100.00 

  

 แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง โดยเป็นเพศชายจ านวน 79 
คน คิดเป็นร๎อยละ 68.70 และเป็นเพศหญิง จ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.30 

2.  จ านวนร๎อยละปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
26-30 ปี 44 38.26 
31-35 ปี 39 33.91 

มากกวํา 35 ปี 29 25.22 
ไมํระบ ุ 3  2.61 
รวม 115 100.00 

 แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง 26-30 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 38.26 รองลงมาได๎แกํผู๎ที่มีอายุ 31-35 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.91 มากกวํา 35 ปี จ านวน 
29 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.22 และไมํระบุอายุจ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.61 ตามล าดับ  

3.  จ านวนร๎อยละปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 68 59.13 
ปริญญาโท 45 39.13 
ปริญญาเอก 2 1.74 

รวม 115 100.00 
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 แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 59.13 รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 45 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.13 และการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.74 ตามล าดับ 

4.  จ านวนร๎อยละปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ  

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
อาจารยผ์ู๎สอน 15 13.04 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 2.61 
เจ๎าของธุรกิจ 6 5.22 
รับราชการ 14 12.17 
พนักงานบริษัทเอกชน 31 26.96 
เจ๎าของกิจการ 7 6.09 
พนักงานราชการ (สายผูส๎อน) 14 12.17 
ครูอัตราจ๎าง 7 6.09 
อื่น ๆ ไมํระบ ุ 18 15.65 

รวม 115 100.00 
 

 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.96 
รองลงมาได๎แกํไมํระบุอาชีพ จ านวน 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.65  อาชีพอาจารย์ผู๎สอน จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 13.04 อาชีพรับราชการและอาชีพพนักงานราชการ (สายผู๎สอน) จ านวน 14 คน เทํากัน 
คิดเป็นร๎อยละ 12.17 เทํากัน อาชีพครูอัตราจ๎าง จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.09 อาชีพเจ๎าของธุรกิจ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.22 และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.61 
ตามล าดับ  
 

5.  จ านวนร๎อยละปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
วิศวกรรมศาสตร ์ 18 15.65 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 49 42.61 
วิทยาศาสตร ์ 22 19.13 
อื่น ๆ  26 22.61 
ไมํระบ ุ 0 0 

รวม 115 100.00 
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 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีวุฒิการศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 49 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 42.61 รองลงมาได๎แกํวุฒิอื่น ๆ จ านวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.61 วุฒิวิทยาศาสตร์ จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 19.13  และวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.65  ตามล าดับ 

 

6.  จ านวนร๎อยละปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได๎ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
น๎อยกวํา 20,000 บาท 46 40.00 
20,001 - 30,000 บาท 32 27.83 
30,001 - 40,000 บาท 11 9.57 
40,001 บาท ขึ้นไป 4 3.48 
ไมํระบ ุ 22 19.13 

รวม 69 100.00 
 

 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎น๎อยกวํา  20,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 
40.00 รองลงมาได๎แกํ รายได๎ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.83 ไมํระบุ 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.13  รายได๎ 30,001 - 40,000 บาทจ านวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.57  
และรายได๎ 40,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.48 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คําเฉลี่ย ( x ) ร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

1.  ทํานเห็นด๎วยหรือไมํ ให๎มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
เห็นด๎วย  109 94.78 
ไมํเห็นด๎วย 1 0.87 
ไมํระบ ุ 5 4.35 

รวม 115 100.00 
 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

157 

 

2.  หากทํานเห็นด๎วยในข๎อ 2 ทํานเห็นวําเนื้อหาของหลักสูตรควรมุํงเน๎นด๎านใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
การจัดการงานวิศวกรรม  10 8.70 
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ เนน๎สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 40 34.78 
วิศวกรรมประยุกต์  เน๎นการน าศาสตร์ทางดา๎นวิศวกรรมไปประยุกตใ์ช๎กับ
ศาสตร์วิชาอ่ืน ๆ 

37 32.17 

วิศวกรรมพลังงาน พลังงานสะอาด  พลังงานทดแทน  และพลังงาน
ทางเลือกใหม ํ

20 17.39 

อื่น ๆ ระบุ การน าผลงานของบัณฑิตเผยแพรํและใช๎ประโยชน์อยํางเป็น
รูปธรรมมากกวํานามธรรม 

2 1.74 

ไมํระบ ุ 6 5.22 
รวม 115 100.00 

3.  วันและเวลาในการจัดการศึกษาที่ทํานต๎องการ 
 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
ในวันและเวลาราชการ 11 9.57 
วันเสาร์ อาทิตย ์ 64 55.65 
หลังเวลาราชการ ระหวํางสัปดาห ์(วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) 34 29.57 
ไมํระบ ุ 6 5.22 

รวม 115 100.00 
 

4.  ข๎อเสนอแนะที่ทํานเห็นวําระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ควรพัฒนาเพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตรงความต๎องการ
ของผู๎เรียน (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
ใช๎เวลาเรียนน๎อยลง 11 9.57 
การน าเสนองานและการเขียนบทความ 9 7.83 
ลดจ านวนหนํวยกติ 11 9.57 
การน างานความรู๎ทางวิศวกรรมไปใช๎ประโยชน์กับวิชาชีพ 38 33.04 
เน๎นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 16 13.91 
การสร๎างองค์ความรู๎ใหม ํ 21 18.26 
ไมํระบ ุ 9 7.83 

รวม 115 100 
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5.  ทํานสนใจศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในแบบใด 

 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคําเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา 36 31 42.02 
แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ 12 หนํวยกิต และศึกษางานรายวิชา 7 11.60 
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการศึกษางานรายวิชา โดยไมํต๎องท า
วิทยานิพนธ์แตํต๎องมีการค๎นคว๎าอิสระไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต และไมํเกิน 6 
หนํวยกิต  

55 13.04 

ไมํระบ ุ 12 17.40 
รวม 115 100.00 

 
6.  ทํานคาดวําเงินทุนสนับสนุน เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการศึกษาของทํานมาจากแหลํงใด 

 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานที่สังกัด 43 37.39 
ทุนสํวนตัว 64 55.65 
ไมํระบ ุ 8 6.96 

รวม 115 100.00 
 

ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินแบบสอบถาม พบวําผู๎ให๎ข๎อมูลเห็นด๎วยในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ร๎อยละ 94.78  โดย
เห็นด๎วยกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ควรมุํงเน๎นด๎านนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ เน๎นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ร๎อยละ 34.78 รองลงมาคือวิศวกรรมประยุกต์ เน๎นการน าศาสตร์ทางด๎านวิศวกรรมไป
ประยุกต์ใช๎กับศาสตร์วิชาอ่ืน ๆ ร๎อยละ 32.17 ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนมากเห็นด๎วยกับการจัดการเรียนการสอนใน
วันเสาร์และอาทิตย์ โดยสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตรงความต๎องการของผู๎เรียนให๎เน๎นการน า
ความรู๎ทางวิศวกรรมไปใช๎ประโยชน์กับวิชาชีพ ร๎อยละ 33.04 รองลงมาคือการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ ร๎อย
ละ 18.26 ตามล าดับ สํวนมากผู๎ให๎ข๎อมูลสนใจที่จะเรียนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เห็นด๎วยกับการ
เรียนในแบบ แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ 12 หนํวยกิต และศึกษางานรายวิชา 12 หนํวยกิต ร๎อยละ 47.83 
และผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํคาดวําจะใช๎เงินทุนสํวนตัวเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการศึกษา โดยมีสัดสํวนเป็นร๎อยละ 
55.65 

จากข๎อมูลแบบสอบถามความต๎องการศึกษาตํอระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แสดงให๎เห็นวํา
หลักสูตรพัฒนาเพ่ือให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎เรียน โดยมุํงเน๎นด๎านการน าความรู๎ทางวิศวกรรมไปใช๎ประโยชน์
กับวิชาชีพ การสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ และเน๎นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
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ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-
2579 จากแบบส ารวจนี้ คณะกรรมการพัฒนารํางหลักสูตรได๎น าข๎อมูลมาประกอบการพัฒนารํางหลักสูตร 
เนื้อหาการเรียนการสอน และโครงสร๎างหลักสูตร เพ่ือให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2565 ตํอไป 
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ภาคผนวก  ฎ 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 8/2564 

พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ฎ  
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
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