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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี



  

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 40 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 41 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 41 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 42 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

45 
 



                                                                                 ข 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 54 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 54 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 54 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 54 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 57 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 57 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 57 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 58 
 1. ก ากับมาตรฐาน 58 
 2. บัณฑิต 58 
 3. นักศึกษา 

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ 
    ผู้ใช้บัณฑิต 

59 
59 

 5. อาจารย์ 60 
 6. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 61 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 68 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 70 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 70 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 70 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 71 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 71 

ภาคผนวก  72 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2557 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

73 
 ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
 

 
103 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
 ภาคผนวก ค รายงานประชุมคณะกรรมการ การวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
 

105 
 ภาคผนวก ง  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง 

108 
 

117 
 ภาคผนวก ฉ แผนบริหารความเสี่ยง 121 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25571531102938  
ภาษาไทย  :    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

 เพ่ือการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ  :    Doctor of Philosophy Program in Science and Innovation  
                                for Development 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา) 
 ชื่อย่อ  :    ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Doctor of Philosophy (Science and Innovation for  
 Development) 

 ชื่อย่อ  :    Ph.D.  (Science and Innovation for Development) 
 

3. วิชาเอก   ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 2.1 จ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต และแบบ 2.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
5.1.1 แบบ 1.1 (By Research) เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี  
5.1.2 แบบ 2.1 (By coursework) เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี 
5.1.3 แบบ 2.2 (By coursework) เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโทควบเอก หลักสูตร 

4 ปี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.2 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย  

5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                       

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที ่2562 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน า เสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลั ย  ในการประชุม ครั้ งที่  3/2562 
เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่  5/2562  เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
8.2 นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริษัทเอกชน 
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
8.3 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เปน็ผู้ประกอบการ เป็นผู้ให้บริการ/ที่ปรึกษา/วิทยากรเกี่ยวกับการ

สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์จากการต่อยอดภูมิปัญญา   
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9. ชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นางสาว 
ศศมล ผาสุข 

รอง
ศาสตราจารย์ 

  กศ.ด. (วิทยาศาสตร์
ศึกษา) 

  ค.ม. (การศึกษา 
วิทยาศาสตร์) 

  กศ.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2543 
 

2532 
 

2524 

2 นางสาวสิตา 
ทิศาดลดิลก 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Science 
Education) 

 
  ศศ.ม. (การสอน  

วิทยาศาสตร์) 
  วท.บ. ( เคมี) 

Oregon State 
University, Corvallis, 
USA. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
 
 

2528 
 

2522 
3 นางสาว 

ปุณยนุช  
นิลแสง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

  Ph.D. (Food 
Engineering and 
Bioprocess 
Technology) 
วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ 

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2550 
 
 
 

2545 
 

2537 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง คือ
พัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยการใช้ความรู้ด้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่ อุตสาหกรรมฐานความรู้ เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
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สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
พาณิชย์ สังคมและชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร
ในประเทศให้มีศักยภาพ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
ซับซ้อนทั้งภายนอกและภายในประเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สมดุล ทั้งจิตใจ 
ร่างกาย ความรู้ และทักษะความสามารถเพ่ือให้เพียบพร้อมทั้งด้านความรู้และคุณธรรม ที่จะน าไปสู่
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวังในการท ากิจกรรมต่างๆ ประกอบกับนโยบายการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในด้านการ
พัฒนาและเพ่ิมบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ จัดให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ สร้าง
เครือข่ายและแสวงหาระดมทรัพยากรเพ่ือสร้างผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย โดยเน้น
การน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาศึกษาวิจัย
และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะช่วยให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สังคมไทยเป็นสังคมที่ยังมีความเชื่อในเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติและไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สังคมไทยพัฒนาช้า เพราะคนในสังคม
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่มาก 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วน คือการขาดก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา สาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากและยังมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้จากการ
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นถ้าครูอาจารย์ที่สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาวิจัยสร้างเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อาจจะท าให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจเรียน
วิทยาศาสตร์กันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่จะไปเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศมีมากข้ึน  

 นอกจากนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งประเทศ
ไทยด้วย ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทยโดยด้านหนึ่งประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นใน
การขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการให้บริการด้านอาหารสุขภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์
พ้ืนบ้านและสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการน า
วิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และน ามา
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สร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญา ดังนั้นการส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างเป็นนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่ง  ของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ
และเป็นไปตามล าดับขั้นตอนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรท าการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ

ทางด้านก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ า เสมอให้ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเห็นความส าคัญในการน าต้นทุนที่มีคุณค่าของประเทศไทยคือ
ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่า โดยน ามาศึกษาวิจัยสร้างเป็นนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงมี
การประเมินเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอน น ามาปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับเอกลักษณ์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  โดยได้เพ่ิมรายวิชาที่ให้ความรู้กับ
นักศึกษาในเรื่องการจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปสู่การตลาดและการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ และมีการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐาน
วิชาการ ตลอดจนค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมาประกอบการพิจารณาหลักสูตร 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ก าหนด
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับบัณฑิต ได้แก่ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนา
ท้องถิ่น”ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมา
ศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ สร้าง
เป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น และใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะช่วยให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น และเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 หมวดวิชาสัมพันธ์ 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็นหลักสูตร
ที่บริหารจัดการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ ่ง ผล ิตด ุษฎ ีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที ่ม ีความคิด

วิเคราะห์ ประเมิน สร้างสรรค์ในการน าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น าไปช่วยแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

1.2  ความส าคัญ   
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มี

ศักยภาพมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้าง
นวัตกรรมจากกระบวนการวิจัยและสามารถเชื่อมโยง  และบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับ
ศาสตร์ในสาขาวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3  วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและมีคุณธรรม 
จริยธรรม   
 
2. แผนปรับปรุง 
 

แผนการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. กา ร ปรั บ ป รุ ง หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

 
 
 
 

1. การปรับปรุงหลักสูตร โดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรในระดับ
สากลร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
ส าข า วิ ช า วิ ทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา และ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1. รายงานการประชุมการ
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 
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แผนการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของ
หั ว ห น้ า ง า น ขอ ง นั กศึ ก ษ า
ปัจจุบัน  ความต้องการของ
นั ก ศึ ก ษ า ปั จ จุ บั น  ค ว า ม
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  

2. ส ารวจ ติดตามความต้องการ
ของหัวหน้างานของนักศึกษา
ปั จจุ บั น  ความต้ องการของ
นักศึกษาปัจจุบัน ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจน
นโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ใน
การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศ 

2. ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม
ต้องการของหัวหน้างานของ
นั กศึ กษาปั จ จุ บั น  ความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
ปัจจุบัน ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
3. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อ ล ง ก ร ณ์  ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมม่ี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ผู้ที่ เลือกศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน หรือ 

2.2.2 ผู้ที่เลือกศึกษาแบบ 2.2 รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ทางด้านเคมี 
ชีววิทยาและฟิสิกส์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน หรือ 

2.2.3 รับนักศึกษาเทียบโอนจากผู้ที่ก าลังศึกษา หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง ทั้งนี้ การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียนและยกเว้น การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข) 

2.2.4 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2.2.5 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต้น ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเข้าศึกษาได้
เป็น รายๆไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2.2.6 ส าหรับแบบ 1.1 นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะศึกษาและเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ปี 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
ไม่มี 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ไม่มี 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
2.5.1 แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 7 7 7 7 7 
ชั้นปีที่ 2 - 7 7 7 7 
ชั้นปีที่ 3 - - 7 7 7 

รวม 7 14 21 21 21 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 7 7 
 
2.5.2 แบบ 2.2 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 3 - - 3 3 3 
ชั้นปีที่ 4 - - - 3 3 

รวม 3 6 9 12 12 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 3 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 870,000 1,740,000 2,470,000 2,710,000 2,710,000 
2. เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,718,640 

10,000 
 

460,000 
100,000 

 
1,804,573 

20,000 
 

460,000 
100,000 

 
1,894,800 

30,000 
 

460,000 
100,000 

 
1,989,540 

40,000 
 

460,000 
100,000 

 
2,089,017 

40,000 
 

460,000 
100,000 

รวมรายรับ 3,158,640 4,124,573 4,864,800 5,209,540 5,309,017 
  

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 1,718,640 1,804,573 1,894,800 2,710,000 2,710,000 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสดุ 
    2.4 ค่า

สาธารณูปโภค 

 
46,000 
25,000 
 10,000 
72,000 

 
46,000 
50,000 
 20,000 
72,000 

 
46,000 
75,000 
 30,000 
72,000 

 
46,000 
100,000 
 40,000 
72,000 

 
46,000 
100,000 
40,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
    3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการ
วิชาการ 

 
100,000 
15,000 

 
100,000 
15,000 

 
100,000 
15,000 

 
100,000 
15,000 

 
100,000 
15,000 

รวมรายจ่าย 2,546,640 2,667,572 2,792,800 2,922,540 3,028,017 
         

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 60,757.85/คน/ปี 
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2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
2.8.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข) 
2.8..2 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน หลักสูตรก าหนดให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิต 

และผลการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศ
ห ร ือ ต ่า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ อยู่ ภ าย ใต้ สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการ อุดมศึ กษา  (สกอ .) 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองโดยจ านวนหน่วย
กิต อาจพิจารณาโอนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่กับคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรท า
หน้าที่พิจารณา     
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48 
หน่วยกิต แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต และแบบ 
2.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้  

จ าแนกเป็น 3 แบบ คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์ โดยมี
จ านวนหน่วยกิต แต่ละหมวดดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1 
(หน่วยกิต) 

แบบ 2.1 
(หน่วยกิต) 

แบบ 2.2 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - 3 3 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 10 31 

3.1 วิชาบังคับ - 7 13 

3.2 วิชาเลือก - 3 18 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 48 

รวมหน่วยกิต 48 49 82 
 
3.1.2.1 แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่)  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์          -                
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          - 

3.1) วิชาบังคับ          - 
3.2) วิชาเลือก          - 

4) วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต 
 
3.1.2.2 แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์        3             หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        10             หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ          7             หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก          3             หน่วยกิต 
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4) วิทยานิพนธ์       36             หนว่ยกิต 
3.1.2.3 แบบ 2.2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      ไม่นบัหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์        3             หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        31             หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ        13             หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก        18             หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์       48             หนว่ยกิต 
หมายเหตุ 

หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาหรือวิทยาศาสตรศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  (แต่ให้ยกเว้นหรือเทียบ
โอนได้ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เทียบโอนได้จากรายวิชาเหล่านี้ ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร) 

 

รหัส 
 

ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SSM501 
 
 
SSM503 
 
 
SSM505 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
Philosophy and Vision of Science 
 
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Innovation in Science and Technology 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 

 Local Wisdom and Systematic Science 3(2-2-5) 
 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ   

  

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จ านวนไม่น้อยกว่า                 ไม่นับหน่วยกิต 
 

แบบ 2.2 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
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รหัส 
 
SCS501 

ชื่อวิชา 
 
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

น(ท-ป-ศ) 
 

2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  
 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
  
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

 

แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัส ชื่อวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 

VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
  
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

 

ส่วนรายวิชาอ่ืนๆ ทีต่้องการให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

   เฉพาะแบบที่ 2.1 และแบบ 2.2 ให้เรียนไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
   
SSD701 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Paradigm and Analysis of Science  Philosophy  
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3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 

3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SSD702 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนา 
3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology in Science and Innovation 
for Development 

 

   
SSD704 การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ 

การตลาด 
2(1-2-3) 

 Management of Innovation in Science and Technology for 
Marketing 
 

 

SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1 1(0-3-2) 
 Seminar in Science and Innovation for Development 1  
   
SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 2 

Seminar in Science and Innovation for Development 2 
1(0-3-2) 

 
            3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
                เป็นวิชาที ่นักศึกษาเลือกเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา และช่วยส่งเสริม
การท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

 
  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SSD803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 

3(2-2-5) 

 Information Technology and Communication in Science 
and Innovation for Development 
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รหัส 
 
SSD804 

ชื่อวิชา 
 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 

น(ท-ป-ศ) 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
SSD806 

Concepts of Sufficiency Economy Philosophy for Science 
Development 
 
การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา  

 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
SSD809 

Local Science Research for Science and Innovation for 
Development  
 
การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 
Development of Innovation in Science  to Patenting 
Intellectual Property 
 

 
 
 
3(2-2-5) 

                  เฉพาะแบบที่ 2.2 ให้เรียนไม่น้อยกว่า                31   หน่วยกิต 
 
                   3.1) วิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า                13   หน่วยกิต 
 
 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SSD702        ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
                    Advanced Research Methodology in Science and Innovation for  
                        Development 
 
SSD704         การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการตลาด    2(1-2-3) 
          Management of Innovation in Science and Technology  
                   for Marketiing 
 
SSD801         สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1          1(0-3-2) 
                    Seminar in Science and Innovation for Development 1 
 
SSD802         สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 2          1(0-3-2) 
                    Seminar in Science and Innovation for Development 2 
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รหัส              ชื่อวิชา                                                                       น(ท-ป-ศ) 
 
SSM505         ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ                                     3(2-2-5) 
                    Local Wisdom and Systematic Science 
 
SSM503         นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 3(2-2-5) 
                    Innovation in Science and Technology 

 

                  3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า              18    หน่วยกิต 
            3.2.1 เลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ 
ในกลุ่มวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ดังต่อไปนี้ 

                  3.2.1.1) กลุ่มวิชาเคมี จ านวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
 
รหัส 

 
ชื่อวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

   
SCH501 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัลลิก 3(2-2-5) 
 Coordination Chemistry and Organometalic  
  
SCH502 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3(2-2-5)   
 Advanced Organic Chemistry  
 
SCH503 

 
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ทางเคมีวิเคราะห์ 

 
3(2-2-5) 

 New Science and Technology in Analytical Chemistry  
  
SCH504 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์  3(2-2-5) 
 Applied  Natural Product Chemistry  
   
SCH505 เคมีเครื่องส าอางประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Applied Cosmetics Chemistry  
  
SCH601 เคมีสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Chemical Pollutants in the Environment  

 
SCH602 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Food Chemistry and Analysis  
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รหัส            ชื่อวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 
 

SCH603 นาโนเทคโนโลยี  2(2-0-4) 
 Nanotechnology  

 
SCH604 เคมีพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Chemistry  
  
SCH605 เทคโนโลยีการยาง  2(2-0-4) 
 Rubber Technology  

 
SCH606 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3) 
 Selected Topics in Chemistry 

 
 

 
 
รหัส 

3.2.1.2) กลุ่มวิชาชีววิทยา จ านวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
  
ชื่อวิชา 

 
 
น(ท-ป-ศ) 

   
SBT501 พันธุศาสตร์แบบเข้ม 3(3-0-6) 
 Intensive Genetics  
  
SBT502 จุลชีววิทยาประยุกต์ 3(3-0-6)   
 Applied  Microbiology  
 
SBT503 

 
ชีววิเคราะห์ 

 
3(2-2-5) 

 Bio-analysis  
  
SBT504 เทคโนโลยีของเอนไซม์ข้ันสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Enzyme Technology  
 
SBT601 

 
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ 

 
3(2-2-5) 

 Biotechnology  and  Bio-based  Industrial  Products  
  
SBT602 การใช้เครื่องมือส าหรับจุลชีววิทยาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Instrument Usages for Advanced Microbiology  
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  รหัส 
 
SBT603 

ชื่อวิชา 
 
หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาประยุกต์ 

น(ท-ป-ศ) 
 
3(0-6-3) 

 Selected Topics in Applied Biology  
  
 
 
รหัส 

3.2.1.2) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จ านวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
  
ชื่อวิชา 

 
 
น(ท-ป-ศ) 

   
SPY501 ฟิสิกส์เชิงกลศาสตร์และอุณหภูมิ 3(3-0-6) 
 Classical Mechanic and Thermal Physics 

 
 

SPY502 ไฟฟ้าแม่เหล็กและโฟโตนิกส์เชิงแนวคิด 3(3-0-6)   
 Conceptual Electromagnetic and Photonics  
 
SPY503 

 
กลศาสตร์ควอนตัมเชิงแนวคิด 
Conceptual Quantum Mechanics 

 
3(3-0-6) 

 
SPY504 

 
เครื่องมือที่ใช้ทดลองทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3(2-2-5) 

 Experimental Physics Instrumentation and Data Analysis  
  
SPY505 การวัดและความไม่แน่นอนทางฟิสิกส์  3(2-2-5)    
 Physics of Measurement  
 
SPY601 

 
อุณหพลศาสตร์เชิงสมดุล 
Equilibrium Thermodynamics 

 
3(3-0-6) 

   
SPY602 กลศาสตร์ควอนตัมอสัมพัทธ์ 3(3-0-6) 
 Nonrelativistic Quantum Mechanics  
  
SPY603 ฟิสิกส์พลังงานขั้นสูง  3(2-2-5)   
 Advanced Energy Physics  
 
SPY604 

 
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 
Atmospheric Science 

 
3(2-2-5) 
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รหัส 
 

 
ชื่อวิชา 
 

 
น(ท-ป-ศ) 
 

SPY605 สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 3(2-2-5) 
 Physical Environmental Science  
  
SPY606 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์  2(1-2-3)   
 Selected Topics in Physics  

 
3.2.2 เลือกเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา ไม่น้อย

กว่า 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

รหัส 
 
SSD803 

ชื่อวิชา 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 

น(ท-ป-ศ) 
 

3(2-2-5) 

 Information Technology and Communication in Science and 
Innovation for Development 

 

  
SSD804 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)    
 Concepts of Sufficiency Economy Philosophy for Science 

Development 
 

 
SSD806 

 
การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ   
การพัฒนา 
Local Science Research for Science and Innovation for 
Development 

 
3(2-2-5) 

 
SSD809 

 
การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 
Development of Innovation in Science to Patenting 
Intellectual Property 

 
3(2-2-5) 

 
4) วิทยานิพนธ์ 
  4.1) แบบ 1.1 และ แบบ 2.2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 
 
  4.2) แบบ 2.1 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวน  36 หน่วยกิต 
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รหัส 
 
SSD807 

ชื่อวิชา 
 
วิทยานิพนธ์ 

   น(ท-ป-ศ) 
 

48 หน่วยกิต 
 Thesis  
 
SSD808 

 
วิทยานิพนธ์ 

 
36 หน่วยกิต 

 Thesis  
 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
     รหัสรายวชิาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
              อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
              อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
              ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
              ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
  

    ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
                  SSD หมู่วิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
 SSM หมู่วิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

 SCH หมู่วิชาเคมี 
 SPY หมู่วิชาฟิสิกส์ 

 VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 

1) แบบ 1.1  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD704 การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือการตลาด 

2(1-2-3) 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 8 

 
 



                                                                                 23 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 1 

ไม่นับหน่วยกติ 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 2 

ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 
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2) แบบ 2.1  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE701  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ SSD701 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 3 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD702 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทาง 
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา 

3(2-2-5) 

 SSD704 การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการตลาด 

2(1-2-3) 

วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 11 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 1 

1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน SSD803  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)  ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนา 
 

วิทยานิพนธ์ SSD808  วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 10 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 2 

1(0-3-2) 

วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 7 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD808  วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกติ 12 

 
3) แบบ 2.2  

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน SSM505 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิง  3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ)  ระบบ  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  รายวิชาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเคมี 6 
(วิชาเลือก)  ชีววิทยา ฟิสิกส์  

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ SSD701 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSM503 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

 SSD702 
 

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทาง      
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  รายวิชาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเคมี  6 
(วิชาเลือก)  ชีววิทยา ฟิสิกส์  

รวมหน่วยกิต 15 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 1 

1(0-3-2) 

 SSD704 
 

การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือการตลาด 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน SSD809 การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)  การจดทรัพย์สินทางปัญญา  
  รายวิชาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเคมี 

ชีววิทยา ฟิสิกส์ 
3 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 15 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 2 

1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน SSD803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)  สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ

การพัฒนา 
 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 10 

 
 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   
SBT501 พันธุศาสตร์แบบเข้ม 3(3-0-6) 
 Intensive Genetics  

หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมนเดล ทฤษฎีการถ่ายทอดพันธุกรรมโดยโครโมโซม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจ านวนโครโมโซม โครงสร้างดีเอ็นเอและการจ าลองโมเลกุล การถอดรหัส
และการแปลรหัส การกลาย การรวมตัวกันใหม่และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุม การแสดงออกของ
ยีน พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ปริมาณ ดีเอ็นเอสายผสมและการประยุกต์ใช้ 
 
SBT502 จุลชีววิทยาประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied  Microbiology  

ศึกษาทางจุลินทรีย์ ส ารวจจุลินทรีย์ในอาหาร และสภาพแวดล้อมต่ างๆ การแยก
คัดเลือกและการจุลินทรีย์ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและการเกษตร เทคนิคการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพจุลินทรีย์ ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับจุลชีววิทยาประยุกต์ 
   
SBT503 ชีววิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Bio-analysis  

ค าจ ากัดความ และหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของชีววิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การตรวจ
วิเคราะห์ในหลอดทดลองกับการตรวจวิเคราะห์โดยใช้สัตว์ทดลอง การประเมินทางชีวภาพของการออก
ฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ วิธีการคัดเลือกสารมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านราและต้านไวรัส และการ
วิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในตัวอย่างชีววิเคราะห์ 

 
SBT504 

 
เทคโนโลยีของเอนไซม์ขั้นสูง 

 
3(2-2-5) 

 Advanced Enzyme Technology  
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเอนไซม์ กระบวนการผลิตเอนไซม์เชิงอุตสาหกรรม การ

เก็บรักษาเอนไซม์ การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมมา ปรับปรุ งประสิทธิภาพ
การท างานของเอนไซม์การตรึงเอนไซม์การใช้ประโยชน์ของ เอนไซม์ในด้านต่างๆ 

   
SBT601 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ 3(2-2-5) 
 Biotechnology  and  Bio-based  Industrial  Products  

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ  ภู มิ ปั ญ ญ า พ้ื น บ้ า น  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  วั ต ถุ ดิ บ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพและการน าไปใช้ประโยชน์  ผลิตภาพ  นวัตกรรม  การปรับปรุงพันธุ์พืช
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เศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ และจุลินทรีย์เศรษฐกิจ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ  

รหัส 
 

SBT602 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

การใช้เครื่องมือส าหรับจุลชีววิทยาขั้นสูง 

น(ท-ป-ศ) 
 

3(2-2-5) 
 Instrument Usages for Advanced Microbiology  

หลักการทั่วไป องค์ประกอบหลัก และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ถังหมัก 
เครื่องสกัดสาร เครื่องเจลดาล แก๊สโครมาโทกราฟฟี โครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง เครื่อง
วิเคราะห์สารกัมมันตภาพรังสีแบบของเหลวงานแสง เครื่องวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอด้วยมือเครื่องปฏิกิริยา
ลูกโซ่เพ่ิมดีเอ็นเอ และเจลอิเล็กโทรโฟริซีส 
 
SBT603 

 
หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาประยุกต์ 

 
3(0-6-3) 

 Selected Topics in Applied Biology  
นักศึกษาต้องอ่าน วิเคราะห์ เขียน พูดแสดงความเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันที่มี

ความทันสมัย โดยค้นคว้าจากวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องอ่านการวิจัยเรื่องต่าง ๆ จาก
วารสารทุกเรื่องที่น าเสนอ และต้องมีส่วนร่วม โดยการเขียนหรือพูดแสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ขบวนการคิดและลงมือปฏิบัติงานทางชีววิทยาประยุกต์ รวมถึงการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการน าเสนอ
ผลงานทางชีววิทยาประยุกต์ 
 
SCH501 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัลลิก 3(2-2-5) 
 Coordination Chemistry and Organometalic  

ศึกษาโครงสร้าง ทฤษฎีการเกิดพันธะ ปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยาของ
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน และเคมีของสารออร์กาโนเมทัลลิกและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสารประกอบโคออร์ดิเนชัน และสารออร์กาโนเมทัลลิก 
 
SCH502 

 
เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 

 
3(2-2-5) 

 Advanced Organic Chemistry  
ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆของสารอินทรีย์การ

สังเคราะห์สารอินทรีย์และเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิกิริยาและกลไก
การเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ ของสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
 
SCH503 

 
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ทางเคมีวิเคราะห์ 

 
3(2-2-5) 

 New Science and Technology in Analytical Chemistry  
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆท าการวิเคราะห์ที่น่าสนใจใน

ปัจจุบัน 
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รหัส 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 
 

SCH504 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Applied  Natural Product Chemistry  

ศึกษาแหล่งก าเนิด กระบวนการชีวสังเคราะห์สารเมแทบอไลต์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ การ
สกัดและการแยกองค์ประกอบทางเคมีในพืช ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีใน
ท้องถิ่น การน าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ทางด้านสุขภาพ เครื่องส าอาง อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์ 
   
SCH505 เคมีเครื่องส าอางประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Applied Cosmetics Chemistry  

ประเภท องค์ประกอบ กระบวนการผลิตเครื่องส าอาง สารออกฤทธิ์และสารอันรายใน
เครื่องส าอาง การพัฒนาและตั้งสูตรต ารับเครื่องส าอางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์สารส าคัญใน
เครื่องส าอาง 
   
SCH601 เคมีสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Chemical Pollutants in the Environment  

ศึกษาสารเคมีและผลกระทบตลอดจนกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมีและสาร
มลพิษในสภาวะแวดล้อม พร้อมทั้งสาเหตุและวิธีการป้องกัน แก้ไข การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ปฏิบัติการเก็บข้อมูลในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสารเคมีและสารมลพิษที่ มี
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและน ามาปฏิบัติการวิเคราะห์ 
 
SCH602 

 
เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 

 
3(2-2-5) 

 Food Chemistry and Analysis  
น้ าในอาหารและความส าคัญของน้ า โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เอนไซม์ วิตามิน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสารอาหารภายหลังการแปรรูป สารเติมแต่งในอาหาร การวิเคราะห์สาร
ต่างๆในอาหาร 
 
SCH603 

 
นาโนเทคโนโลยี 

 
2(2-0-4) 

 Nanotechnology  
ความรู้พ้ืนฐานนาโนเทคโนโลยี ทฤษฎีนาโนที่เกี่ยวข้อง นาโนเคมี นาโนชีวภาพ การ

ประยุกต์นาโนเทคโนโลยีไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น เครื่องส าอาง ยารักษาโรค อาหาร เกษตรกรรม วัสดุ  นา
โน สิ่งทอ นาโนเซนต์เซอร์  
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รหัส 
 
SCH604 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
เคมีพอลิเมอร์ 

น(ท-ป-ศ) 
 

2(2-0-4) 
 Polymer Chemistry  

ประเภทของพอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของ     
พอลิเมอร์ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
   
SCH605 เทคโนโลยีการยาง 2(2-0-4) 
 Rubber Technology  

สมบัติเชิงกลและสมบัติทางเคมีของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูป การผสมสารเติมแต่งและวัลคไนเซชันของยาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา 
 
SCH606 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3) 
 Selected Topics in Chemistry  

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีทางด้านเคมีที่อยู่ในความสนใจ ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้าน
เคมีที่เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ น ามาวิเคราะห์ อภิปรายและ
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่สนใจ 
   
SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 Computer for  Graduate Students  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้และสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรมในการบริหารงาน 
 
SPY501 

 
ฟิสิกส์เชิงกลศาสตร์และอุณหภูมิ 

 
3(3-0-6) 

 Classical Mechanical and Thermal Physics  
สมบัติของเวกเตอร์ โมเมนตัมเชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบวงกลม การหมุน งานและ

พลังงาน ระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลอุณหภูมิ งานและความร้อน กฎของแก็ส ทฤษฎีพลังงานจลน์
ของแก็ส กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
 
SPY502 

 
ไฟฟ้าแม่เหล็กและโฟโตนิกส์เชิงแนวคิด 

 
3(3-0-6) 

 Conceptual Electromagnetism and Photonics  
การส่งผ่านเชิงเส้น  ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกเวลล์ การกระจายตัวของคลื่น

ในแนวระนาบ การสะท้อนและส่งผ่านของคลื่น ใยแก้วน าแสงและโฟโตนิกส์พื้นฐาน 
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รหัส 
 
SPY503 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
กลศาสตร์ควอนตัมเชิงแนวคิด 

น(ท-ป-ศ) 
 

3(3-0-6) 
 Conceptual Quantum Mechanics  

สมการชโรดิงเจอร์ ตัวด าเนินการ ไอเกนฟังชันก์ บ่อศักย์แบบอนันต์ในหนึ่งมิติและสาม
มิติ สภาวะดีเจนเนอเรซี ฟูเรียร์ สเกลลาร์ของฟังก์ชันคลื่น การเคลื่อนที่แบบแกว่งในหนึ่งและสองมิติ โม
เมนตัมเชิงมุม ไฮโดเจน อะตอม และสปิน 
   
SPY504 เครื่องมือที่ใช้ทดลองทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-5) 
 Experimental Physics Instrumentation and Data 

Analysis 
 

พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางฟิสิกส์ การใช้
เครื่องมือในการทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ 
 
SPY505 

 
การวัดและความไม่แน่นอนทางฟิสิกส์ 

 
3(2-2-5) 

 Physics of Measurement  
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานทางการวัด ความไม่แน่นอนทางฟิสิกส์  โดเมนสัญญาณ

และการส่งผ่าน  การตอบสนอง สิ่งรบกวนทางกายภาพ  แบนด์วิดท์และข้อมูล การแปลงความถี่ การมอ
ดูเลต การตรวจจับแบบซิงโครนัส การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ การแปลงเป็นดิจิทัล การแปลงสัญญาณ 
 
SPY601 

 
อุณหพลศาสตร์เชิงสมดุล 

 
3(3-0-6) 

 Equilibrium Thermodynamics  
ศึกษาพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร์ กฏของอุณหพลศาสตร์เชิงกล การเปลี่ยนเฟส 
อุณหพลศาสตร์ของสมดุลเฟส สมบัติอุณหพลศาสตร์ 
 

SPY602 กลศาสตร์ควอนตัมอสัมพัทธ์ 3(3-0-6) 
 Nonrelativistic Quantum Mechanics  

ศึกษาทฤษฎีรูปนัยของกลศาสตร์ควอนตัม สมการชเรอดิงเจอร์ การใช้สมการชเรอดิง
เจอร์อธิบายระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามวิถี ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน อนุกรมเหมือน ทฤษฎีการกระเจิงโฟตอน 
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รหัส 
 

SPY603 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
ฟิสิกส์พลังงานขั้นสูง 

น(ท-ป-ศ) 
 

3(2-2-5) 
 Advanced Energy Physics  

ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานและการน าพลังงานมาใช้ 
ประโยชน์ โดยศึกษาจากสถานีที่มีการติดตั้งระบบจริงหรือศึกษาจากระบบที่ติดตั้งขึ้นเพ่ือการทดลองหรือ
สาธิต มีทฤษฎีและปฏิบัติ ปฏิบัติการศึกษาระบบพลังงานแล้วเขียนรายงานวิเคราะห์หลักการส่งถ่าย
พลังงาน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานที่ผลิตได้ประสิทธิภาพของระบบ ข้อดีหรือข้อเสียและเรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์พลังงานขั้นสูง 
   
SPY604 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 3(2-2-5) 
 Atmospheric Science  

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพบรรยากาศที่มีผลต่อท้องถิ่น วิธีการป้องกัน 
แก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  
   
SPY605 สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 3(2-2-5) 
 Physical Environmental Science  

ศึกษาแนวคิดทางสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ด้านกายภาพ ข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในการพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติการศึกษาโครงการพัฒนา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์และน าเสนอเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
   
SPY606 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 2(1-2-3) 
 Selected Topics in Physics  

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์อยู่ในความสนใจ ศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ทางด้านฟิสิกส์ที่เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ น ามาวิเคราะห์ 
อภิปรายและปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่สนใจ 
 
SSD701 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Paradigm and Analysis of Science  Philosophy  

กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและสากล การวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
ที่เกี่ยวกับอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ การ
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ประยุกต์ปรัชญา วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
การก าหนดแนวทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และท้องถิ่น 

 
รหัส 

 
ค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 

SSD702 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา 

3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology in Science and 
Innovation for Development 

 

ศึกษาเกี่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
และรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น กระบวนการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมในชุมชน วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ปฏิบัติการวิจัยสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และน าไปใช้กับ
ชุมชน ท้องถิ่น 
 
SSD704  การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตลาด 2(1-2-3) 
 Management of Innovation in Science and Technology 

for Marketing 
 

การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการน า
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การแข่งขันทางการตลาดและเชิงพาณิชย์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการตลาด การส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับต่างๆเพ่ือพัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจ 
ปฏิบัติการจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การตลาด 
 
SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 1(0-3-2) 
 Seminar in Science and Innovation for Development 1  

วิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยและประเด็นปัญหาที่น าไปสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาการวิจัย หลักในการเขียนสาระ
การวิจัยและพัฒนาโครงร่างการวิจัยพอสังเขป 
   
SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 2  1(0-3-2) 
 Seminar in Science and Innovation for Development 2  

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
และการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับการออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติในการ
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วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา และวิเคราะห์ 
อภิปรายเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

รหัส 
 

ค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 

SSD803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา 

3(2-2-5) 

 Information Technology and Communication in 
Science and Innovation for Development 

 

สืบค้นและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ
ส่งเสริม เผยแพร่งานด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสู่ท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มประชาคมอาเซียน 
และสากล 
 
SSD804 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Concepts of Sufficiency Economy Philosophy for 

Science Development 
 

วิเคราะห์ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่น าไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาศึกษาวิจัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
SSD806 การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนา 
3(2-2-5) 

 Local Science Research for Science and Innovation for 
Development 

 

ปรัชญา ความหมายของวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น บทบาทและการส่งเสริมการวิจัย
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นวัตกรรมอันเกิดจากวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ สู่การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนและพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
SSD807 วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
 Thesis  

การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมา
ใช้ในการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาองค์ความรู้ใหม่อย่างลึกซึ้งและ
สามารถบูรณาการศาสตร์อ่ืน เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่นและใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา 
 

  น(ท-ป-ศ) 

SSD808 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 Thesis  

การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมา
ใช้ในการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
SSD809 

 
การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 

 
3(2-2-5) 

 Development of Innovation in Science to Patenting 
Intellectual Property 

 

ความหมาย ประเภท ความส าคัญและประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหา 
อุปสรรคของการพัฒนาและน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปจดทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอน กระบวนการ
จดทรัพย์สินทางปัญญา รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และน าไปไปจดทรัพย์สินทางปัญญา 
 
SSM503 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3(2-2-5) 
                    Innovation in Science and Technology 
                    ศึกษาความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่ ศึกษาวิเคราะห์โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น แนวทางการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของไทย
และของประเทศในกลุ ่มอาเซียน เทคนิคการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการวางแผนทางธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติการทดลองใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
 
SSM505 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ      3(2-2-5) 

Local Wisdom and Systematic Science 
 ศึกษามโนทัศน์ของระบบที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาความคิด ความเชื่อ และลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกระบวนการและหลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ื อพัฒนา 
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สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจตลอดจนการเรียนรู้  พัฒนา ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือส่งเสริม สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
รหัส                                ค าอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป-ศ) 
 
VLE501 

 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

 
2(1-2-3) 

 English for Graduate Students  
ฝึกทักษะพ้ืนฐานในการฟัง การพูด  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเน้นการอ่าน

และสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ โดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการฟังและ  การพูด 
ให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติ
ได ้

 
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการ
เขียน โดยเฉพาะการเขียนเพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา  

 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 
 
 
 

 
 

นางสาวศศมล
ผาสุข 

รอง 
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ 
ศึกษา) 
ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์) 
กศ.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2543 
 
2532 
 
2524 

8 
 

8 8 8 

2 นางสาวสิตา  
ทิศาดลดิลก 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Science 
Education) 
 
ศศ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร์) 
วท.บ. ( เคมี) 

Oregon State 
University,  
Corvallis, USA. 
มหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2549 
 
 

2528 
 

2522 

8 8 8 8 

3 นางสาวปุณยนุช 
นิลแสง 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Food 
Engineering and 
Bioprocess 
Technology) 
วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2550 
 
 
 

2545 
 

2537 
 

8 8 8 8 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา  

 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

ปีที่จบ 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 
 

 
 

นางสาวศศมล 
ผาสุข 

รอง 
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ 
ศึกษา) 
ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์) 
กศ.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2543 
 

2532 
 

2524 

8 
 

8 8 8 

2 นางสาวสิตา  
ทิศาดลดิลก 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Science 
Education) 
 
ศศ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร์) 
วท.บ. ( เคมี) 

Oregon State 
University,  Corvallis, 
USA. 
มหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2549 
 
 

2528 
 

2522 

8 8 8 8 

3 นางสาว 
ปุณยนุช  
นิลแสง 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Food 
Engineering and 
Bioprocess 
Technology) 
วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2550 

 

 

2545 

2537 

 

6 6 6 6 

4 นายวีระพงษ์ 
แสง-ชูโต 

รอง 
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (วิทยาศาสตร์  

ศึกษา) 
ศศ.ม. (การสอน

วิทยาศาสตร)์ 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์

ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

2544 

 
2532 

 

 
2523 

8 8 8 8 
 
 
 
 
 

 
5 นาย 

ปัณณ์รภัส  
ถกลภักด ี

ผูช้่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Polymer 
Chemistry and  
Engineering) 
M.S. (Polymer      
Science) 
วท.บ. (เคมี) 

University of Leeds, 
Leeds,  UK. 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2548 
 

 
2543 

 

2540 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
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จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

    

 
 
 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 
 ไม่มี 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
4.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิ วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา ต้องท าโครงการวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม โดยจะเป็นการ
วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆตลอดจนพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลงานการวิจัยของนักศึกษาเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องได้รับการยอมรับจาก

วารสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาหรือวิทยาศาสตร์ที่ยินยอมให้ลง
บทความที่เป็นการสรุปผลการวิจัยที่นักศึกษาได้ศึกษามานั้นได้ 
4.3 ช่วงเวลา  

ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร 
4.4 จ านวนหน่วยกิต 

48 หน่วยกิต (แบบ 1.1 และ 2.2) หรือ 36 หน่วยกิต (แบบ 2.1) 
4.5 การเตรียมการ  

 4.5.1 มหาวิทยาลัยจัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 (ภาคผนวก 
ค) อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาบรรลุผลส าเร็จตามความต้องการอย่างมีคุณภาพ 

  4.5.2 มหาวิทยาลัยจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าเพ่ือความสะดวกต่อการท าวิจัยของนักศึกษา 
โดยเฉพาะส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเตรียมพร้อมทั้งในด้านต าราและ
วารสารเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ด้วย 

  4.5.3 มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ศึกษาก่อนลงมือท าวิจัยเพ่ือ
ขอส าเร็จการศึกษา  

4.6 กระบวนการประเมินผล  
มหาวิทยาลัยจะตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.ด้านบุคลิกภาพ 1.ให้นักศึกษากล้าแสดงออกและมีความมั่นใจใน

ตัวเอง โดยให้นักศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และสังเคราะห์งานที่มอบหมายและน าเสนอหน้าชั้น
เรียนและให้ไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
2.อาจารย์ผู้สอนวางตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งด้านการ 
แต่งกาย การดูแลเอาใจใส่ศิษย์และบุคลิกภาพอ่ืนๆ 
3.การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ   
ที่นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1.มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มและแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ เช่น จัดประชุม อบรม สัมมนา 
2.มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าและ
น าเสนอผลงานตามเวลาที่ก าหนด 
3. กิจกรรมให้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการใช้ความคิดข้ันสูง 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 

1. ท าข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา การส่งงานตามก าหนดและท างานด้วยตนเอง 
2. อบรมสั่งสอนนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอในเรื่องให้
นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว 
3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาไปปฏิบัติธรรม หรือฟังธรรม
ที่วัดเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

4. การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 1.มอบหมายให้นักศึกษาหาข้อมูลจากชุมชนทั้งด้าน
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
2.ปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้
นวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชน 

 
 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข อาจารย์ที่สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา  
   1) สามารถจัดการปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
   2) มีวินัยตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ  และสังคม 
   3) สามารถใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม ในการแสดงออก หรือสรุปปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

   4) มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสังคม    
        5) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นและค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกสถานการณ์จริงที่ เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม กฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณขององค์กรและสังคม เพ่ือให้นักศึกษาร่วมอภิปรายคิด
วิเคราะห์จนได้ข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ 
                  2) เรียนรู้จากต้นแบบ เช่น อาจารย์ผู้สอน วิทยากร เพ่ือน หรือบุคคลตัวอย่างในสังคม
หรือในท้องถิ่น หรือในประวัติศาสตร์ การยกย่องบุคคลหรือนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
         3) การสอนโดยให้ท างานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่เป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดเวลาที่มอบหมาย  และการร่วมกิจกรรม 
   2) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบและการคัดลอกงาน 

        3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
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1) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติอย่าง
มีคุณภาพ 

2) สามารถพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและบูรณาการ
ความรู้ในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันเพ่ือน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เป็นผู้น าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาในหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์  และการน า

ความรู้ หลักการทฤษฎีไปใช้ในสถานการณ์จริง การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
ท้องถิ่นเป็นฐาน การเรียนรู้จากการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ การเรียนรู้จากวิทยากร หรือการฝึก
ปฏิบัติการภาคสนาม การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
จัดให้มีการทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค การประเมินจากกระบวนการท างาน

และผลผลิต การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพที่แท้จริง การให้ปฏิบัติจริง การทดสอบ
ปากเปล่า ตลอดจนการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) คิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ ได้จากการ
ศึกษาวิจัย 

           2) สามารถวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา และสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
                 3) สามารถบูรณาการ หรือประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยเน้นการปฏิบัติการทดลอง มุ่งเน้นให้นักศึกษา
ปฏิบัติการทดลองเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาโดยใช้ปัญหาท้องถิ่น และทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานใน
การเรียนรู้ ตลอดจนการเรียนรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม ให้ค าปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาให้กับบุคลากรในท้องถิ่น 
 2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์
แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการคิดและสาระเชิงวิชาการระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และวิทยากร 
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                  3) การเรียนรู้จากต้นแบบ อาทิ อาจารย์ หรือวิทยากร ที่เชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับอาจารย์เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่สามารถน าไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้เทคนิคการประเมินผลตามสภาพ

จริง ผ่านการปฏิบัติงานจริง หรือสถานการณ์เสมือนจริง รวมทั้งการใช้แบบอัตนัย การสอบปากเปล่า 
แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีความสามารถสูงในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตนเองและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
 2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กร ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สามารถน าความรู้ทางวิชาการในศาสตร์มาน าเสนอสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1) การจัดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า และมีการน าเสนอความรู้โดยใช้ทักษะการ
สื่อสาร การวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้หลักการและทฤษฎี 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ได้รับ การ
เรียนรู้การจัดการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์ รวมทั้งการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบโดยประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การน าเสนองาน การใช้ทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคลและประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาต่างๆ ทาง

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งสามารถเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า การสัมมนา โดยแสดงบทบาททั้งผู้ร่ วมสัมมนา 
และบทบาทการเป็นผู้จัดการสัมมนา โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การวิพากษ์ วิจารณ์ โดยใช้หลักการ
และทฤษฎีตลอดจนการเรียนรู้การเป็นวิทยากรอบรม ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย และวิทยากรต่างๆ 

2) น าระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์
และสื่อสารให้บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยประเมินจากการน าเสนองาน การร่วมกิจกรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือน าเสนอรายงานวิชาการหรืองานวิจัย 

 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

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

1. SBT501  พันธุศาสตร์แบบ
เข้ม 

                 
 

2. SBT502  จุลชีววิทยา
ประยุกต์ 

                 
 

3. SBT503  ชีววิเคราะห์                   

4. SBT504  เทคโนโลยีของ
เอนไซม์ข้ันสูง 

                 
 

5. SBT601  เทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

                 
 

6. SBT602  การใช้เครื่องมือ
ส าหรับจุลชีววิทยาขั้นสูง 

                 
 

7. SBT603  หัวข้อพิเศษทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

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

8. SCH501  เคมีโคออร์ดิเนชัน
และออร์แกโนเมทัลลิก 

                  
 

9. SCH502  เคมีอินทรีย์ขั้นสูง                    

10. SCH503  วิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ทางเคมีวิเคราะห์ 

                  
 

11. SCH504  เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติประยุกต์ 

                  
 

12. SCH505  เคมีเครื่องส าอาง
ประยุกต์ 

                  
 

13. SCH601  เคมีสารมลพิษใน
สภาวะแวดล้อม 

                  
 

14. SCH602  เคมีอาหารและ
การวิเคราะห์ 

                  
 

15. SCH603  นาโนเทคโนโลยี                    

16. SCH604  เคมีพอลิเมอร์                    

17. SCH605  เทคโนโลยีการ
ยาง 

                  
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

                                                        

48 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

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

18. SCH606  หัวข้อพิเศษทาง
เคมี 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

19. SCS501  คอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

                   

20. SPY501  ฟิสิกส์เชิงกล
ศาสตร์และอุณหภูมิ 

                   

21. SPY502  ไฟฟ้าแม่เหล็ก
และโฟโตนิกส์เชิงแนวคิด 

                   

22. SPY503  กลศาสตร์
ควอนตัมเชิงแนวคิด 

                   

23. SPY504  เครื่องมือที่ใช้
ทดลองทางฟิสิกส์และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

                   

24. SPY505  การวัดและความ
ไม่แน่นอนทางฟิสิกส์ 

                   

25. SPY601  อุณหพลศาสตร์
เชิงสมดุล 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

26. SPY602  กลศาสตร์
ควอนตัมอสัมพัทธ์ 

                  

27. SPY603  ฟิสิกส์พลังงานขั้น
สูง 

                  

28. SPY604  วิทยาศาสตร์
บรรยากาศ 

                  

29. SPY605  สิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพ 

                  

30. SPY606  หัวข้อพิเศษทาง
ฟิสิกส์ 

                  

31. SSD701  กระบวนทัศน์และ
การวิเคราะห์ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ 

                  

32. SSD702  ระเบียบวิธีการ
วิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

33. SSD704  การจัดการ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการตลาด 

                  

34. SSD801  สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 1 

                  

35. SSD802 สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 2 

                  

36. SSD803  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 

                  

37. SSD804  แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

38. SSD806  การวิจัย
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับ
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 

                  

39. SSD807  วิทยานิพนธ์                   

40. SSD808  วิทยานิพนธ์                   

41. SSD809  การพัฒนา
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 

                  

42. SSM501  ปรัญชาและ
วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

                  

43. SSM503  นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                  

44. SSM505 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

                  

45. VLE501  ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

46. VLE701  ภาษาอังกฤษ
ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 

                  

47. VLE702  ภาษาอังกฤษ
ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ความเห็นของอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ 

เรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ 
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล เช่น การทวนสอบโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากลโดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
          2.2.1 สภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลา ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
          2.2.2 การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
          2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรต่อความพร้อมของนักศึกษา
ในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา รางวัลที่ยกย่องทางสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2557 (ภาคผนวก ก) มีเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
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 3.1 แบบ 1.1 มีเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
         3.1.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
         3.1.2 สอบผ่านภาษาอังกฤษ (VRU Grad English Test)  ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
         3.1.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) ตามตามเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
         3.1.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
         3.1.5 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา  และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอก จ านวน 2 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
นักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็มเป็นรายงานการประชุมวิชาการ 

3.2 แบบ 2.1 มีเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
3.2.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า

กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
         3.2.2 สอบผ่านภาษาอังกฤษ (VRU Grad English Test)  ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
         3.2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) ตามตามเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2.5 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอก จ านวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
นักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็มเป็นรายงานการประชุมวิชาการ 

3.3 แบบ 2.2 มีเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
3.2.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า

กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
         3.2.2 สอบผ่านภาษาอังกฤษ (VRU Grad English Test)  ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
         3.2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) ตามตามเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
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3.2.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3.5 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอก จ านวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
นักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็มเป็นรายงานการประชุมวิชาการ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึง

รู้จักสาขาวิชาให้เข้าใจปรัชญาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิโดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ 

1.2 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริม
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หลักสูตรคณะต้องด าเนินการและส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 

1.4 มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่
จะสอนพร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ และการวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมประสบการณ์การสอน การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมเข้าเป็นสมาชิกและ
กรรมการบริหารสมาคมวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายทั้งทางวิชาการและวิชาชีพพร้อมกันด้วย 

2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมด้านการวัดและการประเมินผลเมื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งวิชาการและวิชาชีพอ่ืนๆ การใช้
สถิติในการวิจัยคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 

 2.2.2  ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะต่าง  ๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ด้วยการส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการ ร่วมประชุม สัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการ 
ผลงานสร้างสรรค์ และหรือผลงานวิจัย เป็นต้น เป็นการสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการให้
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรไปพร้อมกัน 

 2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ามีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการ ทั้งระดับชุมชน ระดับสังคม 

ระดับชาติ และหรือนานาชาติ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน มีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 
2.  บัณฑิต 
  จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. นักศึกษา 
การรับ การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ส าหรับความต้องการก าลั งคน คาดว่ามีความต้องการด้านการสร้างนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และนโยบายของประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ งคั่งและยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา เพ่ือตอบสนองและรับรองการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา ส ารวจความ
ต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้
ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการ

วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และ

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้อง
มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์
พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือรองศาสตรจารย์ และให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องเกณฑ์
การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
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    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 80 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
  หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนในแต่ละรายวิชาการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มี
การประเมินตามสภาพจริง 
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างของคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี ้

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติ
การ ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
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   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  เชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพเชื่อมโยงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีสาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
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  5.3.5 เมื่อครบระยะเวลา สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาเอก 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ  
มคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

   สาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินโครงการ
พัฒนาอาจารย์และพัฒนานักศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 6.1.2.1  สถานที ่

การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

 
ล าดับ รายการ จ านวน/หน่วย 

1 ห้องพักอาจารย์ 2 ห้อง 
2 ห้องบรรยายและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 10 ห้อง 

3 
ห้องบรรยายและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา 

4 ห้อง 

4 ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ห้อง 
5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ศูนย ์
6 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 
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6.1.2.2  อุปกรณ์การสอน 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 เครื่องชั่งไฟฟ้าอย่างละเอียด 2, 4 และ 5 ต าแหน่ง 5 
2 กล้องจุลทรรศน์ประกอบชุดคอมพิวเตอร์ 1 
3 กล้องจุลทรรศน์ Inverted, Fluorescence และ Phase 

contrast 
40 

4 กล้องจุลทรรศน์สามมิติ 2 
5 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวี-วิสิเบิล 10 
6 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิความเร็วสูง 10 
7 เตาไฟฟ้า 30 
8 เครื่องอังไอน้ าควบคุมอุณหภูมิ 2 
9 ตู้อบลมร้อน 10 
10 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ า 5 
11 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ 1 
12 หม้อนึ่งความดันไอน้ า 5 
13 เครื่องวิเคราะห์ค่าบีโอดี 2 
14 เครื่องวัดคลอโรฟิลล์โดยแสงฟลูออเรสเซนต์ 1 
15 เครื่องนับจ านวนโคโลนี 5 
16 เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 2 
17 เครื่องควบคุมการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ 2 
18 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 5 
19 ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตแบบควบคาร์บอนไดออกไซด์ 2 
20 ตู้ถ่ายเชื้อแบบกรองอากาศไหลเวียนในแนวตั้ง 4 
21 เครื่องเหวี่ยงสารละลาย 3 
22 ตู้ดูดความชื้น 5 
23 เครื่องกรองแบคทีเรีย 5 
24 เครื่องดูดสูญญากาศ 5 
25 เครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ 2 
26 เครื่องถ่ายภาพเรืองแสง 1 
27 เครื่องวัดดรรชนีหักเหของของเหลว 2 
28 เครื่องเขย่าแบบออฟเซนตริคแนวนอน 3 
29 เครื่องวัดความกระด้างของน้ า 1 
30  เครื่องแก๊สสเปกโทรสโกปี ต่อกับ เครื่องสเปกโทรโกปี

ชนิดแมส 
1  
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ล าดับ รายการ จ านวน 
31  เครื่องสเปกโทรโฟโตเมตทรีชนิดฟูเลียร์ทรานส์ฟอร์ม

อินฟราเรด  
1 

32 เครื่องตัดเนื้อเยื่อชนิดละเอียด 1 
33 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา  40 
34 เครื่องอบความร้อน 2 
35 เครื่องแยกขนาดดีเอ็นเอ 2 
36 เครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครเซนตริฟิวจ์ 2 
37 ชุดถ่ายภาพดีเอ็นเอ 1 
38  เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 2 
39  เครื่องสเปกโทรโฟโตเมตทรีชนิดยูวี-วิสซิเบิล  4  
40 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 
41 ออโตไปเปต ขนาด 1000 ไมโครลิตร 6 
42 ออโตไปเปต ขนาด 200 ไมโครลิตร 3 
43 ออโตไปเปต ขนาด 100 ไมโครลิตร 3 
44  เครื่องอินดักทีฟ คัปเปล พลาสมา 1 
45   ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์เจลโปรตีนและเจลสาร

พันธุกรรม 
1  

46   เครื่องอะตอมมิกแอสทรอบชัน  1  
47  เครื่องอิเล็กโทรโฟลิซิส 4 
48   เครื่องระเหยสูญญากาศ 3  
49  เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน 2  
50  เครื่องเหวี่ยงสารละลาย ที่อุณหภูมิห้อง  1  
51  เครื่องเหวี่ยงสารละลาย ที่อุณหภูมิต่ า  1  
52  เครื่องให้ความร้อนและกวนสารด้วยแม่เหล็ก  1 
53  ชุดสกัดแบบซอกเลต  1 
54  ชุดสกัดด้วยไอน้ า  1 
55 เครื่องกลั่นล าดับส่วน 1 
56  ไมโครเพลทรีดเดอร์ 1  

 

 
1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน

วิชาการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 
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1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องด้าน
วิทยาศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ ดังนี้ 
          ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ Digital Collection, ABI/INFORM Complete, ACM 
Digital Libraly, H.W.Wilson, ProQuest Dissertation & Thesis, Springerlink-Journal, Web of 
Science, Academic Search Premier, Education research Complete, Computers & 
Applied Sciences Computer, Emerald management, ACS Journal และ Science Direct 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือห้องสมุดของสถาบันศึกษาและ
หน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย เป็นต้น 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    6.1..3.1 ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อหนังสือวารสารอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อ

อิเล็คทรอนิคอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
 6.1.3.2 จัดหาข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า 
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 6.1.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความเพียงพอของหนังสือต ารา

วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 6.1.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้ เรียนให้มีความ

เหมาะสมตามความจ าเป็น 
  6.1.4.3 จัดระบบการติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งต าราหลักวารสารสิ่งพิมพ์และสื่ออ่ืนๆ ที่

เหมาะสมสาขาวิชาและน าผลการติดตามที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการ  
  
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
 

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

  X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า48 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินกลยุทธ์การสอนสามารถกระท าได้ดังนี้ 
          1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอค าแนะน า
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพ่ือนร่วมงาน 
          1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษาเพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วง
ของการเรียนแต่ละรายวิชา 
          1.1.3 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
          1.1.4 การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรมใน
การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้  
          1.1.5 การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระท าได้ดังนี้ 

          1.2.1 การประเมินทักษะอาจารย์ในการสอนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา 
          1.2.2 การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู้สอน 
          1.2.3 การจัดอันดับการสอนของอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ที่นักศึกษาต้องการ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
 ได้แก่ประเมินพัฒนาการของนักศึกษาประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 

ได้แก่ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างที่มีต่อความรู้ความสามารถทางวิชาการและ 
วิชาชีพตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

โดยประเมินความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคุณภาพ 
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้องค์ความรู้และการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบัน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
สาขาวิชาผ่านการประเมินจากหน่วยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ       

และจาก มคอ. 7 
4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการ 

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

---------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า47 

“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญา
โท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 

“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
“การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์

ที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีการจัด

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือภาคการศึกษาที่ ๑ ภาค
การศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษา
ระบบไตรภาค 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ ๒ และก่อนภาค
การศึกษาที่ ๑ 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละ
รายวิชา 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตาม
หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้น
อีก 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๖ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจาก
ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษา
ปกติ  

ข้อ ๗ การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
๗.๓ การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบท
วิภาค หรือระบบไตรภาค 

๗.๔ วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธาน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงเพ่ิมอีกรวมแล้วไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๙ เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ 
แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์  

ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน ๖ สัปดาห์ โดยต้องมีจ านวนชั่วโมง
เรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๑๐ การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ 
๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ 
๑๑.๓ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ ๑๒ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๑๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
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ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 

๓ ปีการศึกษา 
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๕ 

ปีการศึกษา 
๑๓.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
๑๓.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๖ 

ปีการศึกษา ในกรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ ๒ ปริญญาได ้
 

หมวด ๓  
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา 

 

ข้อ ๑๕ การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

          การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

๑๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง 

๑๖.๕ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
๑๖.๖ ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า51 

๑๖.๗ มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๔ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

ข้อ ๑๗ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๑๗.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
๑๗.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ช าระ

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้ 
รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียน 
๑๘.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศกึษา 

๑๘.๒ ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๓ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

๑๘.๔ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะ
ถูกปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๕ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

๑๘.๖  นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ ง สามารถขอ
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูต ร ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๗ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 

๑๘.๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๙ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียน
ทุกครั้ง นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย
จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 
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๑๘.๑๐ นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

๑๘.๑๑ ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

๑๘.๑๒ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิด
สอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๑๘.๑๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
๑๙.๑ รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ ากว่า B หรือ NP นักศึกษาจะ

ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับ
รายวิชาอ่ืน จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรือ P 

๑๙.๒ นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ ากว่า B หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรือ P  

ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
๒๐.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

๒๐.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและ
นักศึกษาต้องระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

๒๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชา
เป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และ
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ ๒๑ การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
๒๑.๑ เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
๒๑.๒ รายวชิาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน 
๒๑.๓ รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
๒๑.๔ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ 

สัปดาห์ 
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ข้อ ๒๒ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา 
๒๒.๑ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
๒๒.๒ การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๘.๓ แต่จ านวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

๒๒.๓ การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่น้อย
กว่า ๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
๒๓.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
๒๓.๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ 

สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๔ การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ข้อ ๒๕ ระดับปริญญาโท 
๒๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 

๒๕.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

๒๕.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๒๕.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๕.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
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ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๒๕.๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามี

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๒๕.๔.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๕.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๖ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๗ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๖ ระดับปริญญาเอก 
๒๖.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 

๒๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

๒๖.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๒๖.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
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หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๖.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๖.๔ อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๖.๕ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ ๒๕.๒ และ ๒๕.๗ โดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การสอบและประเมินผลการศึกษา 
---------------------------- 

ส่วนที่ ๑  
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเงื่อนไขของ
รายวิชา  

ข้อ ๒๙ ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอสอบรายวิชาที่
ขาดสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรนั้น ๆ ในกรณีที่
ไม่อนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F 

ข้อ ๓๐ ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
๓๐.๑ ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 

  B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 
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ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 

  D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐ 

 

กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น 
๐ (ศูนย์) และได้ผลการศึกษาเป็น F 

๓๐.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่าน P (Pass) 

ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ W (Withdraw) 
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา T (Transfer of Credit) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ I (Incomplete) 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
นอกจากการศึกษารายวิชาแล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น 
การสอบภาษา (Language Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer 
Examination)  การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) การสอบประมวลความรู้  
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน 

๓๐.๓ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระท า
หลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับ
คะแนนแต่มีการ ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา 

  ผ่าน  P (Pass) 
  ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
  กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน และ

การลงทะเบียนเรียนแบ่งหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 

ไม่เป็นที่พอใจ U (Unsatisfactory) 
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ข้อ ๓๑ ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีดังนี้ 
๓๑.๑ Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและ      

ผู้ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
ให้ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 

๓๑.๒ W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
นั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

๓๑.๓ T (Transfer of Credit) ใช้ส าหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
๓๑.๔ I (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษา

ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้ส าหรับ
บันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

๓๑.๔.๑ กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  

๓๑.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้
สอบ แต่ไม่มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ  ให้
อาจารย์ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 

๓๑.๔.๓ นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและ
ด าเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๓๒ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และ
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๓๓ นักศึกษาที่ท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการ
คณะของรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผล
การพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีโทษ
สถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๓๓.๑ ตกในรายวิชานั้น 
๓๓.๒ ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
๓๓.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
๓๓.๔ การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่กระท าผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
๓๓.๕ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 
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ข้อ ๓๔ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

ข้อ ๓๕ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม ๓ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้
เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

ข้อ ๓๖ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม ๓ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้
เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

ข้อ ๓๗ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและ
ค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น  ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการ
ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด 

ข้อ ๓๘ รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๓๙ ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๔๐ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
การสอบภาษาต่างประเทศ 

 

ข้อ ๔๑ การสอบภาษาตา่งประเทศ (Language Examination) 
 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกภายใน ๖ ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาค
การศึกษาที่ ลา พักการศึกษา หรือถูกสั่ ง พักการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่ านการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๔๒ นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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 ๔๒.๑ ระดับปริญญาโท 
 ๔๒.๑.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัย โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ หรือ 
 ๔๒.๑.๒ คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ 
 ๔๒.๑.๓ คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หรือ 
 ๔๒.๑.๔ คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๔.๐ หรือ 
 ๔๒.๑.๕ สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส
วิชา ๑๕๕๕๑๐๑ หรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดแทน 
 
 ๔๒.๒ ระดับปริญญาเอก 
 ๔๒.๒.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัย โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๔ หรือ 
 ๔๒.๒.๒ คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือ 
 ๔๒.๒.๓ คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ หรือ 
 ๔๒.๒.๔ คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๕  

ข้อ ๔๓ ผลการสอบตามข้อ ๔๒.๑.๒ ข้อ ๔๒.๑.๓ ข้อ ๔๒.๑.๔ ข้อ ๔๒.๒.๒ ข้อ ๔๒.๒.๓ 
และข้อ  ๔๒.๒.๔ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน 

ข้อ ๔๔ ขอให้นักศึกษาด าเนินการตามเงื่อนไขของเกณฑ์ข้อ ๔๒ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้อ ๔๕ กรณีหลักสูตรใดก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกณฑ์ตามหลักสูตรก าหนด แต่

เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ตามประกาศนี้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

 

ข้อ ๔๖ การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร้อม 

และความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 
ข้อ ๔๗ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร 

จ านวนอย่างน้อย ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด  โดยก าหนดให้มีการจัดสอบภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

ข้อ ๔๘ นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๘.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตาม

เงื่อนไขของหลักสูตร 
 ๔๘.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน  
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 ๔๘.๓ ไม่ค้างช าระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ และใน
ภาคการศึกษาท่ีสมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย 

ข้อ ๔๙ ในการสอบวัดคุณสมบัติมีข้อสอบ ๓ หมวดวิชา ดังนี้ 
 ๔๙.๑ หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๔๙.๒ หมวดวิชาวิจัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๔๙.๓ หมวดการประยุกต์ใช้ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ข้อ ๕๐ หลักเกณฑ์ในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 ๕๐.๑ นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๕๐.๒ ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในครั้งต่อไป  
 ๕๐.๓ นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ตามท่ีนักศึกษาสมัครสอบ หากสอบ

แก้ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะน ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้ 

 ๕๐.๔ การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๕๑ การประเมินผลในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 ๕๑.๑ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วง ร้อยละ ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน 

PD (Pass with Distinction) ผ่านอย่างยอดเยี่ยม 
 ๕๑.๒ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๖๐ – ๘๔ คะแนน  ได้คะแนน P (Pass) 

ผ่าน 
 ๕๑.๓ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๐ – ๕๙ คะแนน ได้ระดับ NP (No 

Pass) ไม่ผ่าน 
ข้อ ๕๒ ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติได้ตามที่สมัครสอบ สามารถยกเลิก  

การสอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย ๗ วัน 
 

ส่วนที่ ๔ 
การสอบประมวลความรู้ 

 

ข้อ ๕๓ การสอบประมวลความรู้  ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตท าการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักสูตร
ก าหนด 

ข้อ ๕๔ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบ
เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  
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 ๕๔.๑ การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือ
การสอบท้ังสองแบบ  

 ๕๔.๒ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวล
ความรู้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง  

 ๕๔.๓ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง  

 ๕๔.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

 ๕๔.๔ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบ
ผ่าน หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน  

 ๕๕.๕ ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยล าดับ ภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันสอบ 

 ๕๕.๖ นักศึกษาตามข้อ ๕๔.๓ ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอ
สอบได้อีก ๑ ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๕ 

หลักเกณฑ์การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 

ข้อ ๕๖ การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดย
การเสนอของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๕๗ การท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาด าเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
 ๕๗.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๒ เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๓ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๖ เสนอวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  ๕๗.๗.๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  ๕๗.๗.๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๕๗.๘ วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๘ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตท าการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร การท าการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาด าเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 

 ๕๘.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๒ เสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๓ เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๖ เสนอการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๗ ผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

 ๕๘.๘ การค้นคว้าอิสระซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๙ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๙.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  มี

ดังนี้ 
๕๙.๑.๑ ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจาก

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน 
๕๙.๑.๒ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่

สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 
๕๙.๑.๓ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับจาก

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๓๖ หน่วยกิต 
๕๙.๑.๔ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน นับจาก

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า ๓๖ หน่วยกิต  
๕๙.๑.๕ นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง 

ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๕๙.๒ นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ

ตามรูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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 ๕๙.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย 
ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจอ่ืน ๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ระบุในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ๕๙.๔ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบ
และแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข  ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก ๒ ภาคการศึกษาถัดไป 
โดยได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวันสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบแก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือ
ชื่อรับรองการแก้ไข 

 ๕๙.๕ กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา
ไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วันท าการถัดจาก
วันสอบ 

 ๕๙.๖ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบ
ครั้งนั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๕๙.๕ 

 ๕๙.๗ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ ๕๙.๕ 
หรือข้อ ๕๙.๖ ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อ ๖๐ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๖๐.๑ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน ๕ คน 

ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) 
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ านวนไม่เกิน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ๑ คน โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๒ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีจ านวน ๕ คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) 
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่เกิน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ๑ คน โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๓ ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน ๖ คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) 
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๒ คน (แต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ๑ คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน) 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
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ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษา
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

ข้อ ๖๑ กรณีท่ีประธานหรือกรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระได้ ให้ประธานหรือกรรมการเสนอชื่อประธานหรือกรรมการสอบ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพ่ิมเติมให้ครบองค์ประชุม 
 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 

การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 

ข้อ ๖๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 
๖๒.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง

พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๒.๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

๖๒.๓ รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน 

๖๒.๔ ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
๖๒.๕ นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียม

ตามที่หลักสูตรก าหนด 
ข้อ ๖๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

๖๓.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๓.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
๖๓.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๖ 
๖๓.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทาง

วินัย 
๖๓.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
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๖๓.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๖๓.๒.๕ นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๔ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๖๔.๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
๖๔.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ข้อ ๖๕ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๖๕.๑ ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วเปลี่ยน
สาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียน แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ 

๖๕.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยและเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ี ๒  

ข้อ ๖๖ การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา และผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  

๖๖.๑ รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ ยน
หลักสูตร  

๖๖.๒ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือ ๓.๐๐ 
หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P 

๖๖.๓ รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีท าต่อเนื่องจากเดิม 
๖๖.๔ จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่

เกิน ๑ ใน๓ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา ส าหรับคุณสมบัติในข้อ ๖๕.๑ หรือ 
๖๕.๒  

๖๖.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๖๖.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึก
ในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ ๖๗ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๖๗.๑ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
๖๗.๒ ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 
๖๗.๓ ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ข้อ ๖๘ การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๖๘.๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
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๖๘.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน 
๔ ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 

๖๘.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือได้ค่าระดับ
คะแนน ๓.๐๐ หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่าน
ในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
ก าหนด 

๖๘.๔ จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่
เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

๖๘.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๖๘.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึก
ในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ ๖๙ ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นค าร้องต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้ง
เดียว 

ข้อ ๗๐ การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา 

ข้อ ๗๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
หมวด ๘ 

สภาพการเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๗๒ การลาพักการเรียน 
๗๒.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

๗๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
๗๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
๗๒.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๗๒.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๗๒.๑.๕ เหตุผลอื่นตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร 
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๗๒.๒ นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอ
พักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

๗๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๗๒.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๗๓ การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก 

ข้อ ๗๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ 
๗๔.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๗๔.๒ ลาออก 
๗๔.๓ ไม่ช าระเงินคา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๓ สัปดาห์แรก

นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
๗๔.๔ ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๗๔.๕ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ที่ ๑ และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป  
๗๔.๖ ผลการประเมินไม่ผ่านจ านวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
๗๔.๗ ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๗๔.๘ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๗๔.๙ ตาย 
๗๔.๑๐ แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้า

เป็นนักศึกษา 
๗๔.๑๑ ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
๗๔.๑๒ ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก 

ข้อ ๗๕ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
    ๗๕.๑ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๗๔.๓ และข้อ 

๗๔.๔ และยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็น
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นักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๗๕.๒ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๗๔.๗ ซึ่งสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค าร้อง
เพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และก าหนดเงื่อนไขในการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  ๗๕.๒.๑ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษา
ครบก าหนดระยะเวลา ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และด าเนินการท าวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 

   (๑) ท าค าร้องทั่วไปขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (ก าหนดระยะเวลา
ศึกษา ๑ ปีการศึกษา) ใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษารหัสเดิม 

   (๒) เมื่อค าร้องอนุมัติแล้วต้องด าเนินการสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดย
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และช าระค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

   (๓) ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษท าได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น 

  ๗๕.๒.๒ การขอคืนสภาพนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษาครบก าหนด
ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาทันตามก าหนดให้
ด าเนินการดังนี้ 

   (๑) ท าค าร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา 
   (๒) จัดท าตารางเวลาการท างาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักลงนามรับรอง (น าส่งพร้อมค าร้อง) 
   (๓) เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องช าระเงินค่าคืน

สภาพนักศึกษา และด าเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย 

   (๔) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้      
ไม่เกิน ๑ ปี 

 
หมวด ๙ 

การส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อ ๗๖ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
๗๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
๗๖.๒ ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๗๖.๓ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ข้อ ๗๗ การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
๗๗.๑ นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อม

เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณา
กลั่นกรอง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗๖ และต้องไม่ค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติ
ปริญญา  

๗๗.๒ นักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๗๗.๒.๑ ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
  ๗๗.๒.๒ สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ ๔๑ 
  ๗๗.๒.๓ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ ๔๖ หรือสอบผ่านการ

สอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๕๓ 
  ๗๗.๒.๔ สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  หรือการสอบการ

ค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย 
  ๗๗.๒.๕ เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
  ๗๗.๒.๖ ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗๗.๒.๗ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๗๗.๓ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า

ครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้
ถือวันที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

๗๗.๔ ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑๐ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  

เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๗๘ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด าเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

๗๘.๑ เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ 
๗๘.๒ เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท า

บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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ข้อ ๗๙ วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) 
หรอืโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก  

ข้อ ๘๐ ที่ประชุมวิชาการต้องด าเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหาก
เป็นการประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องด าเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ หรือจัดโดย
หน่วยงาน สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง และในการประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 
และต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลง
เผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การน าเสนอจะ
เป็นการเสนอโดยปากเปล่า หรือการน าเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ 

ข้อ ๘๑ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจากวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด าเนินการดังนี้ 

๘๑.๑ หลักสูตรแบบ ๑ ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน ๒ ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 

๘๑.๒ หลักสูตรแบบ ๒ ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน ๑ ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ   

๘๑.๓ วารสารที่ตี พิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ณ วันที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ดังนี้  

  ๘๑.๒.๑ วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๒ หรือเทียบเท่า หรือ 

  ๘๑.๒.๒ วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือเทียบเท่าหรือ  

  ๘๑.๒.๓ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
Web of Science หรือ Scopus หรอื 

  ๘๑.๒.๔ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 

๘๑.๔ หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทาง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ๘๒ การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๘๓ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่เผยแพร่ 
๘๓.๑ รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารที่จะส่งไป

ตีพิมพ์ 
๘๓.๒ บทความที่ตี พิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้

ประกอบการขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 

๘๓.๓ บทความที่ใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อน  
การพิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับได้
เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น 

๘๓.๔ บทความที่ตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัย
ในบทความ โดยไม่ระบุต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๘๔ การนับคะแนนจากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
๘๔.๑ ระดับปริญญาโท 
  ๘๔.๑.๑ การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร 

ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

  ๘๔.๑.๒ การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกคนทุก
หลักสูตร ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

๘๔.๒ ระดับปริญญาเอก  
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทุกหลักสูตรต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและ

รายงานการประชุมวิชาการเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. 
และ สมศ. 

ข้อ ๘๕ การติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด จะต้องแจ้งให้หลักสูตร
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๘๖ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑๑ 
การควบคุมคุณภาพ 

 

ข้อ ๘๗ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ ๘๘ ให้มีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน ๕ ปี ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗                                 

 
 
 

(นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
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ที่   ๓๓๑๔/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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รายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้อง ศว. 103 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

********************************************* 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข  ประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. รศ.ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย  กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รศ.ดร.สุวิมล  เรืองศรี  กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รศ.(พิเศษ)กัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. อาจารย์ ดร.กฤติยา ทิสยากร  กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. นางนริศรา  เงินยวง  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักด ี ที่ปรึกษา  คณบดี 
2. ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศร ี  ที่ปรึกษา  รองคณบดี 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

                ไม่มี     
 
เริ่มประชุม    เวลา 9.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1.1 โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนามี 4 แบบได้แก่ แบบ 1.1 by research แบบ 2.1 by coursework เรียนไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต และแบบ 1.2 by research และแบบ 2.2 by coursework เรียนไม่น้อยกว่า 72 หน่วย
กิต ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิทยานิพนธ์ 

มติที่ประชุม: 1.ให้เพ่ิมเนื้อหาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เข้าไปในรายวิชาระเบียบ
วิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา และเพ่ิมเป็น 3 หน่วยกิต 

2.ให้ตัดวิชาปรับพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 3 วิชา ได้แก่ ปรัชญา
และวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ แล้วน าเนื้อหาไปเพ่ิมในวิชากระบวนทัศน์และการวิเคราะห์
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ปรัชญาวิทยาศาสตร์  ตัดวิชาการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ออกแล้วน าเนื้อหาไปเพิ่มวิชานวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  
ตัดวิชาการพัฒนาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ออก แล้วน าเนื้อหาไปเพ่ิมในวิชาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ ให้เพ่ิมวิชาที่มีการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ไป
ส่งเสริมในเชิงพาณิชย์ และการน าไปจดทรัพย์สินทางปัญญา  

3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย 
 
1.2 พิจารณารายวิชาในหมวดต่างๆ โดยดูความ 

 
ปิดประชุม  เวลา  16.00  น 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (ผศ.ดร.ปณุยนุช  นิลแสง) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข) 
            ประธานหลักสูตรวทิยาศาสตรศึกษา 
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ภาคผนวก ง   
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ  นางสาวศศมล        นามสกุล   ผาสุข 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัย ศรีนคริ

นทรวิโรฒ 
2543 

ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2532 

ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

2524 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
        - 
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

Phasuk,S.(2018). Antioxidant Activity of Pseuderanthemum palatiferum (Nee) 
Radlk Dry Stem Crude Extract, International conference on Biomedical 
Sciences, 22-23 March 2018. (184-189). Walailak University.  

Kallayalert, Y. Phasuk,S. Sang-Xuto,V. and Takolpuckdee,P. (2018). Comparison of 
Potassium Chloride Adsorption Bio-charcoals from Durian Peels and 
Corncobs. The 2 nd National and International Conference on Education and 
Technology 2018 ICET II : Critical Innovation, 26 July 2018. (11-19) Roi Et 
Rajaabhat University, Roi et, Thailand.  

ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์, ศศมล ผาสุข และวีระพงษ์ แสง-ชูโต. (2561). สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโว
นอยด์และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข้าวหมากจากข้าวมีสี. การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6, 6 มิถุนายน 2561. (582-
588) 

Phasuk,S. (2017). Sheer Lipsticks from Anthocyanin and Beta-Carotene in Local 
Plants. International Symposium on Fundamental and Applied Science, 29-
31 March 2017. (572-580) Nagoya, Japan. 

Senajuk,W.,Trisupakitti,S., Phasuk,S., Senkao,Y. and Tisadondilok,S. (2017). Develoding 
Khao Krieb wow Using the Root of Krapanghom (Paederia Foetida Linn.) 
for Leavening Agent.The 4th NEU National and International Conference 
2017. 21 July, 2017. (3226-3232) North Eastern University,Thailand.  
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Phasuk,S., and Dejsungnoen,S. (2016). Chemical Compound and Antioxidant 
Activity of Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk Dry Leaves 
Crude Extract. ISFAS International Symposium on Fundamental and Applied 
Science, 29-31 March 2016. Kyoto, Japan. (1081-1086) 

Phasuk, S. (2015). Efficiency of Cassis fistula Linn bark and Clitoria ternatia 
L.flowers crude extract in temporary white hair covering. 23-25 June, 
2015. (605-613) Sapporo, Japan. 

1.3.3  บทความทางวิชาการ 
   - 

 1.4 ประสบการณ์ในการสอน 
33 ปี 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

        1.5.2 วิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
        1.5.3 วิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
        1.5.4 วิชาการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1 และ 2 
        1.5.5 วิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2.  ชื่อ  นางสาวสิตา        นามสกุล  ทิศาดลดิลก 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Science Education) Oregon State University, 

Corvallis, USA.  
2549 

ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2528 
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2522 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
สิตา ทิศาดลดิลก. (2560).  หลักเคมี 1.  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์.  235  หน้า. 
สิตา ทิศาดลดิลก. (2559). เคมี 1. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์.  222 หน้า. 
2.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

Tisadondilok,S. , Thanaset,S. ,Prasan,S. and Auamporn,R. (2018). Antioxidant and 
antiproliferative activities of ethanolic extracts of Elateriospermum tapos 
Blume. Journal of Medicinal Plants Research. Volume 12,No.27. 2018:    
474-482 

Tisadondilok,S. & Thanaset,S. (2017).  Antioxidant activities and anticancer screening 
of ethanolic extracts from Baccaurea macrophylla Muell and lateriospermum 
tapos Blume. Journal of Thai Interdisciplinary Research. Volume 12,No.5. 
2017: 11-18. 

Tisadondilok,S. ,Auamporn,R. & Panrapat,T. (2017). Determination of Total Phenol, 
Flavonoid and Tannin Contents of Ethanolic Extracts from Elateriospermum 
Tapos Blume. The International Conference on Science, Health and 
Medicine (ICSHM). 2017, August 8th–9th. Osaka Japan. 

 2.3.3 บทความทางวิชาการ 
- 

 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
34 ปี 
 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 

        2.5.2 วิชากระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
        2.5.3 วิชาการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1 และ 2 
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3.  ชื่อ  นางสาวปุณยนุช        นามสกุล  นิลแสง 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Food Engineering and 

Bioprocess Technology) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) 

2550 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล   2545 
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล   2537 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
         - 
3.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

Nilsang, S. (2018). Efficiency of anti-freckles roll-on containing star fruit fermented juice 
(Averrhoa carambola Linn.). In proceeding of International conference on 
biomedical science 2018 (ICBMS2018). March 22-23, 2018. (171-177). Walailak 
University, Thasala, Nakhon Si Thammarat, Thailand.  

Nilsang, S. (2018). Effect  of spray drying temperature on quality of instant herbal drinks.  Food  
and Applied Bioscience Journal. Volume 6, special issue : 55-68. 

ฐิติมา ละอองฐิติรัตน์, ศศมล ผาสุข และสุธาสินี นิลแสง. (2561). ปริมาณฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ และแทน 
นินทั้งหมดของสารสกัดจากใบและล าต้นโนรา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 6 (ASTC2018). วันที่ 6 มิถุนายน 2561.       
(210-217). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ. 

Nilsang, S. (2017). Physical and chemical characteristics of nata de coco mixed with gac 
fruit (Momordica cochinchinensis) Juice. In the proceeding of the Asia-Pacifie 
conference on life science and biological engineering. (APLSBE2017), March 29-30, 
2017. Nagoya, Japan.  

สุธาสินี นิลแสง. (2560). การศึกษาประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพจากเศษผักและผลไม้ต่อการ 
เจริญเติบโตของต้นมะเขือเปราะ (Solanum xanthocarpum).  ในเอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NEUNIC2017) วั นที่  21 กรกฏาคม พ .ศ . 2560. (3127 -3132) .  มหาวิ ทยาลั ยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น.  

มธุรส รัตนวงศ์สนิท, ฐิติมา ละอองญิติรัตน์, วันทนา ติดชัย, สุธาสินี นิลแสง, ศศมล ผาสุข. (2560).  
การศึกษากระบวนการผลิตอัญชันหยี. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEUNIC2017) วันที่ 21 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2560. (1107-1114). มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น.  
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Nilsang, S. (2016). Chemical and microbiological properties in indian gooseberry 
(Phyllanthus emblica linn). Fermented juice producing by household process in 
Thailand.  In proceeding of the 4th international symposium on fundamental and 
applied science (ISFAS2016), March 29-31, 2016. (1059-1065). Kyoto, Japan. 

Nilsang, S. (2015). Encapsulation of probiotic bacteria and evaluation of survival in  
simulated gastrointestinal conditions. In proceeding of 2015 Seoul International  
Conference on Engineering and Applied Science, January 8-10, 2015. (473-480). Seoul, 
Korea.  

Nilsang, S. (2015). Antioxidant activity and total polyphenol content in Thai herbal  
 fermented juices. In Proceeding of IFABL 2015 (International forum-Agriculture,   
 Biology, and Life science). June 23-25, 2015. (203-210). Sapporo, Japan. 

สุธาสินี  นิลแสง. (2558). ศักยภาพของคอลลาเจนที่ห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชั่นในสภาวะความเป็นกรด 
สูง. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 3. วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558. (431-435). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ.
กรุงเทพฯ. 

3.3.3  บทความทางวิชาการ 
 - 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
18 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.5.2 วิชาการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1 และ 2 
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4.  ชื่อ  นายวีระพงษ์        นามสกุล  แสง-ชูโต 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาตราจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก กศ.ด.  (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

วิโรฒ. 
2544 

ปริญญาโท ศศ.ม.  (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 
ปริญญาตรี กศ.บ.  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

วิโรฒ 
2523 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  
4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

- 
4.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

Busadee, N., Nguenyuang, S., Lersilp, S., Tongsookdee, R., Tanasuwan, W., Vittayakorn 
S., Tongthaworn, R., Somnam, S., Chinchai S., Seang – Xuto, V., (2016). 
“Learning Characteristics of Thai Elementary Students with Learning 
Disabilities in Inclusive Mathematics Classroom”. Paper presented at the 
6th Joint Symposium Kagawa University - Chiang Mai University 2016 Healthy 
Aging and Sustainable Society 29 -31 August 2016, (119-120). Kagawa 
University, Japan.  

Tongthaworn, R., Tanasuwan, W., Somnam, S., Chinchai, S., Tongsookdee, R.,                                        
Vittayakorn, S., Busadee, N., Nguenyuang, S., Lersilp, S., Seang – Xuto, V., 
(2016). “Challenges of Thai Alphabets on the Students with Learning 
Disabilities in Thailand”. Paper presented at the 6th Joint Symposium 
Kagawa University - Chiang Mai University 2016 Healthy Aging and Sustainable 
Society 29 -31 August 2016, (143-147). Kagawa University, Japan.  

Tongsookdee, R., Vittayakorn, S., Tongthaworn, R., Busadee, N., Tanasuwan, W.,        
Somnam, S., Nguenyuang, S., Chinchai, S., Lersilp, S., Seang–Xuto, V., 
Leosiripong,P., Suparos., W. ( 2017) . “Teachers for All: Teaching 
Accommodations and Modifications for Students with Learning 
Disabilities”. Paper presented at the LDA 54th  Annual International Conference 
scheduled . 16-19 February 2017. (17-19). Baltimore, MD. 
4.3.3  บทความทางวิชาการ 

  - 
4.4  ประสบการณ์ในการสอน 

35 ปี 
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4.5  ภาระงานสอน 
  4.5.1 วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ 
       4.5.2 วิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
       4.5.3 วิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
       4.5.4 วิชากระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
       4.5.5 วิชาการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1 และ 2 
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5.  ชื่อ  นายปัณณ์รภัส        นามสกุล  ถกลภักดี 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Polymer Chemistry and 

Engineering)  
University of Leeds, 
Leeds, UK. 

2548 

ปริญญาโท M.S. (Polymer Science) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2543 

ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2540 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
        - 
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

Takopukdee,P. (2017). Cat-tail weeds (Typha angustifolia l.) biochar to scientific  
laboratory lesson for science teacher undergraduate student. The 18th  
ICMB2017 international conference of management and behavioural  
sciences, 26-27 June 2017, (132-138). Ramada Plaza Hotel Toronto Canada.  

ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2559). การใช้ประโยชน์จากหินพัมมิสและระบบฟิกเบท รีแอคเตอร์เพื่อ 
ก าจัดแอมโมเนีย ไนไตรท และไนไตรท์ในน้ าเสีย วารสารศรีวนาลัยวิจัยฉบับที่ 2 ปีที่ 6 
:20-30  

ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนส าหรับยุวอาสา 
 รักษ์บางปู . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. ฉบับที่ 2 ปีที่ 8. เดือนมกราคม-

มีนาคม. 2559: 125-133.  
ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2559). ความรู้เจตคติและทักษะการสื่อสารความหมายในการอนุรักษ์ป่าชาย 

 เลนของยุวอาสารักษ์บางปู. วารสารวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร. ฉบับที่ 2                             
 ปีที่ 7. เดือนตุลาคม-ธันวาคม. 2559: 165-173.  

5.3.3 บทความวิชาการ 
- 

5.4 ประสบการณ์ในการสอน 
13 ปี 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
5.5.2 วิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.5.3 วิชาการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1 และ 2 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาพัฒนา พ.ศ. 2557 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
1.โครงสร้างหลักสูตร  
  -แบบ 1.1 (By Research) ท าวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
  - แบบ  2 . 1  (By coursework)  เ รี ย น ร าย วิ ช า และท า
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
   

1. โครงสร้างหลักสูตร  
-แบบ 1.1 (By Research) ท าวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
- แบบ  2 . 1  (By coursework) เ รี ย น ร าย วิ ช า และท า
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
-แบบ 2.2 (By coursework) เรียนปริญญาโทควบเอก ท า
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 
  

2.ตัดรายวิชาปรับพ้ืนฐานของผู้มาเรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจ านวน 1 
รายวิชา ได้แก่ 
รายวิชาการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 

2.การเพ่ิมเนื้อหารายวิชาที่ตัดออก 
2.1น าเนื้อหาในวิชาการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ไปใส่ใน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา วิชาการจัดการนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือการตลาด และวิชาการพัฒนานวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์สู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
3.ตัดรายวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)  
จ านวน 1 รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ
องค์รวม  
 
 

3.การเพิ่มเนื้อหาและการเพ่ิมรายวิชา 
 3.1 น าเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์
รวม ไปเพ่ิมในวิชากระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญา
วิทยาศาสตร์และวิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3.2 เพ่ิมรายวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) จ านวน 1 รายวิชา คือ 
การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการตลาด 
 
  

4. ตัดรายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 
จ านวน 1 รายวิชา คือ วิชาการพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

4.การเพิม่เนื้อหาและการเพิ่มรายวิชา 
4.1น าเนื้อหาในวิชาวิชาการพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ ไปเพิ่มในวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
วิทยาศาสตร์เชิงระบบ 
4.2เพ่ิมรายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) จ านวน 1 รายวิชา คือ 
การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
  

5.ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา คือ 
วิชา วิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

5.ปรับชื่อวิชาวิทยาศาสตร์เชิงระบบ เป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ และน าเนื้อหาวิชาวิชาการพัฒนา
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมเข้าไป 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
6.เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต  รายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา และปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
 

6.เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต  รายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา จากเดิม 2 
หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต และปรับค าอธิบายรายวิชาให้
เ พ่ิมขึ้นโดยให้เรียนทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพและให้มีการปฎิบัติเพ่ือฝึกทักษะการวิจัย  
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ภาคผนวก ฉ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 

1.จ านวนนักศึกษา 1.อาจมีจ านวนน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2.ผลงานวิจัยของนักศึกษา 2.นักศึกษาอาจเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 

3.ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 3.นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนน้อยไม่ได้ตามเกณฑ์ 
4.ผลงานวิจัยของอาจารย์ 4.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานมาก อาจไม่มีเวลาท าวิจัย 

5.บุคคลากรสนับสนุนประจ าหลักสูตร 5.ไม่มีบุคคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร 
 
หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง (ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

1.จ านวนนักศึกษา  4 4 16 2 

2.ผลงานวิจัยของ
นักศึกษา 

 2 3 6 1 

3.ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

 4 4 16 2 

4.ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ 

 3 3 9 1 

5.บุคคลากรสนับสนุน
ประจ าหลักสูตร 

 3 3 9 1 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่

ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ล าดับ ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควร
จะมี 

 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้ว 

 
 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
1 จ านวนนักศึกษา ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรให้ทราบ
หลายๆช่องทาง 

O O ควบคุม  

2 ผลงานวิจัยของ
นักศึกษา 

วางแผนให้นักศึกษา
ส่งผลงานวิจัย
เผยแพร่ตาม
วารสารให้ทันตาม
ก าหนด 

 

O O ควบคุม  

3 ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

จัดอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาเพ่ิม 

 

× × ควบคุม  

4 ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ 

ประชุมให้อาจารย์
ท าวิจัย 

 

O O ควบคุม   
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ล าดับ ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควร
จะมี 

 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้ว 

 
 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
5 บุคลากรสนับสนุน

ประจ าหลักสูตร 

ปรับกรอบ
อัตราก าลัง
บุคคลากรสาย
สนับสนุน 

 

× × ถ่ายโอน  

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  
  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของเรื่องที่
ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม (แผนการ

ปรับปรุงการ
ควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

1.อบรมการเขียน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา 
 

 1 ยอมรับ   ภายในปี2562/
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

2.อบรมความรู้และ
ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา 
 

 1 ยอมรับ   ภายในปี2562/
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของเรื่องที่
ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม (แผนการ

ปรับปรุงการ
ควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

3.ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
 

 1 ยอมรับ   ภายในปี2562/
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

 
 
 

ผู้รายงาน ...................................................................  
                     (รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข) 

ประธานกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
วันที่................เดือน................ ...........พ.ศ. ...............  
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