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บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

วันท่ี  3  เมษายน  2555 
 

มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา วิทยาเขตพัฒนาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการ

พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 

ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Psychology for Development of 
Human Potentials  

  
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศศ.ม. (จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Arts (Psychology for Development of Human 

Potentials) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.A. (Psychology for Development of Human Potentials) 

 
3.  วิชาเอก    

----------------- ไม่มี ----------------- 
 
4.  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 



 2 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับท่ี  4  ปริญญาโท  ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 
5.2  ภาษาท่ีใช้   ภาษาไทย 
5.3  การรับเข้าศึกษา   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอน

โดยตรง 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  เป็น
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555  เวลาท่ีเริ่มใช้หลักสูตรน้ีคือ  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2555 
 6.2  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555)  ในการประชุม
ครั้งท่ี  1/2554  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  19  มกราคม  2555 
 6.3  คณะกรรมการสภาวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์  ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.2555)  ในการประชุมครั้งท่ี  2/2554  เม่ือวันอังคารท่ี  14  กุมภาพันธ์  2555 
 6.4  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555)  ในการ
ประชุมครั้งท่ี  2/2555  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  29  มีนาคม  2555มีนาคม  2555 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  ในปี
การศึกษา  2556 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1  นักจิตวิทยา อาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัยด้านจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์และ
องค์การ  และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพบุคคล  การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหาเชิงจิตวิทยา 

8.2  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  วิทยากรฝึกอบรม/จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรและองค์การ  
และโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ศาสตร์  กระบวนการ  และวิธีการทางจิตวิทยา 

8.3  ผู้ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวข้องกับ  การพัฒนาศักยภาพบุคคล  การให้บริการการปรึกษา    
การพัฒนาบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษและมีความหลากหลายทางจิตวิทยา 
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9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ  นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

นางประสาร 
มาลากุล 
ณ อยุธยา 

3-1009-01363-794 รองศาสตราจารย์ - อ.บ. (เกียรตินิยม) 
(ประวัติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.
2497 

- ค.บ. (การศึกษา),  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2500 

- M.S. in Ed. (Education, Child 
Development), University of 
Pensylvania, U.S.A., 1961. 

- Ph.D. (Educational 
Psychology), University of 
Wisconsin at Madison, U.S.A., 
1974. 

นายไพบูลย์   
เทวรักษ์ 

3-1008-00240-875 รองศาสตราจารย์ - B.A. (Hons.) (Psychology), 
University of Delhi, India, 
1967. 

- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว),  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2518 

- ประกาศนียบัตร (จิตวิทยาความ
ม่ันคง),  สถาบันจิตวิทยาความ
ม่ันคง  วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม,  
พ.ศ.2536 

นางอัจฉรา 
สุขารมณ์ 

3-1009-01840-517 รองศาสตราจารย์ - ศศ.บ. (เกียรตินิยม) (จิตวิทยา), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  พ.ศ.
2510 

- ค.ม. (วิจัยการศึกษา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.
2518 

นางอารี   3-1009-01005-375 รองศาสตราจารย์ - กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ฝรั่งเศส),  
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ช่ือ  นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

พันธ์มณี วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน,  
พ.ศ.2508 

- M.Ed. (Student Personnel in 
Higher Education), University 
of Georgia, U.S.A., 1973. 

- Ed.D. (Educational 
Psychology), University of 
Georgia, U.S.A., 1976. 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ 
 

 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  เป็นลักษณะเศรษฐกิจบนฐานความรู้และภูมิ
ปัญญา  ท่ีเน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืน  ม่ันคง  และมีคุณภาพ  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ลดความเหลื่อมล้ําและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
สร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม  เตรียมพร้อมและปรับตัวสู่บริบทของโลกและภูมิภาค  การนํา
ความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
สร้างทุนมนุษย์ท่ีมีพลังทางจิตวิทยา  มาเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  และสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดความม่ันคงในชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นลักษณะพหุวัฒนธรรม  มีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเก่ียวกับความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ความเหลื่อมล้ําในสังคม  ซ่ึงอาจนําไปสู่ความขัดแย้ง  และการขาดดุลยภาพในชีวิตและสังคม  จึงเกิดความ
ต้องการสังคมท่ีสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  จึงมีความจําเป็นท่ีจะนําศาสตร์และวิชาชีพทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลทุก
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ช่วงวัย  ให้มีความสามารถในการดํารงชีวิต  สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง  และบริหารจัดการสภาวะพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความพร้อมด้านความรู้ความสามารถในการนําศาสตร์ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
บุคคลทุกช่วงวัย  ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านคุณธรรมจริยธรรม  
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปราศจากความขัดแย้ง  การมีจิตสาธารณะ  รวมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ทางครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้ม่ันคงเข้มแข็งและเป็นธรรมเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีเอกภาพ  
ด้วยการนําความรู้  วิธีการและงานวิจัยทางจิตวิทยามาเป็นฐานในการพัฒนา  การกําหนดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
  12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  สามารถนําความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และ
วิชาชีพทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการทําความเข้าใจและพัฒนาบุคคลได้อย่างเหมาะสม  ยอมรับตนเอง
และผู้อ่ืนตามความเป็นจริงในสังคมพหุวัฒนธรรม  และจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
สําคัญ  โดยใช้ปัญหาในสภาพการณ์จริง  การวิจัยและโครงงานเป็นฐาน  ตลอดจนผลิตผลงานวิจัยใน
ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (ถ้ามี) 

13.1  รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
จว 5213  การจูงใจและกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิผลการทํางาน 
จว 5214  การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ 
จว 5216  สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน 
จว 5218  จิตวิทยาเพ่ือบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 

13.2  รายวิชาท่ีต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
----------------- ไม่มี ----------------- 
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หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
เสริมสร้างคุณค่า  คุณธรรม  สร้างสรรค์สมรรถนะทางจิตวิทยา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์

และสังคม 
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร  

เสริมสร้างให้มหาบัณฑิต  มีวิธีการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  มีการคิดระดับสูง  คิด
สร้างสรรค์  และเป็นผู้นําทางจิตวิทยาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถ  ดังน้ี 
1.3.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางจิตวิทยา  และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง  สามารถประยุกต์ใช้

ศาสตร์ทางจิตวิทยา  และผลการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
สาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม  

1.3.2 เข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริง  มีคุณธรรม จริยธรรม  เคารพใน
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  มีความรับผิดชอบ  มีความเอ้ืออาทร  มีบุคลิกภาพดี 
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

1.3.3 มีการคิดอย่างเป็นระบบ  เลือกวิธีการแก้ปัญหาและดําเนินการได้อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถนําความรู้มาใช้และขยายผลในการพัฒนาตนเอง  พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

1.3.4 มีภาวะผู้นําและมีบทบาทในการใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
1.3.5 ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเพ่ือสร้างความเป็นผู้นําทางจิตปัญญา  

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- แผนพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน   

- มีการประเมินการเรียนการสอน  
โดยนักศึกษา/อาจารย์   

- รายงานการประเมินการเรียนการ
สอนประจําภาคการศึกษา 

- แผนการพัฒนานักศึกษา   - มีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา  อาจารย์และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

- รายงานความพึงพอใจของผู้ ใช้
มหาบัณฑิตประจําปีการศึกษา 

- รายงานการประเมินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- แผนการบริหารหลักสูตร - มีการประชุ มคณะอาจาร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

- รายงานการประชุมคณะอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- มีการจัดการประชุมวิชาการ
ร่วมกับ สมาคมจิตวิทยาแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ ส ถ า บั น
เครือข่าย 

- รายงานสรุปการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 

- แผนการปรับปรุง
หลักสูตรทุก  5  ปี 

- มีการประเ มินพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร  

- มีการติดตามผลมหาบัณฑิต 
 

- มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

- มีการประเ มิน คุณภาพของ
มหาบัณฑิต (ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร) 

- มีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของมหาบัณฑิต 

- รายงานการประเ มินความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร 

- รายงานการติดตามผลมหาบัณฑิต
ประจําปีการศึกษา 

- รายงานความพึงพอใจของผู้ ใช้
มหาบัณฑิตประจําปีการศึกษา 

- รายงานการประเ มินคุณภาพ
มหาบัณฑิตประจําปีการศึกษา  
 

- รายงานการประเมินคุณลักษณะท่ี
ประสงค์ของมหาบัณฑิต 

- แผนการประเมินตนเอง - มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

- ร าย ง านการป ระ เ มินตน เอ ง
ประจําปีการศึกษา 

 
หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
�  ระบบรายปี 
� ระบบทวิภาค 
�  ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
� มีภาคฤดูร้อน 
�  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค-ระบุรายละเอียด) 
--------------- ไม่มี --------------- 
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2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

�  วัน-เวลาราชการปกติ 
�  วัน-เวลาราชการปกติ 

�  ระบบรายปี ต้ังแต่เดือน .............. ถึง  ..........................  หรือ 
�  ระบบ  Module   ต้ังแต่เดือน .............. ถึง  ..........................   

� นอกวัน-เวลาราชการ   วันเสาร์  และ  วันอาทิตย์ 
ภาคการศึกษาท่ี  1   ต้ังแต่เดือน  มิถุนายน  ถึง  ตุลาคม  
ภาคการศึกษาท่ี  2   ต้ังแต่เดือน  พฤศจิกายน  ถึง  มีนาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
�  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรท่ีหน่วยงานของ

รัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรอง 
�  มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตร  และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

� การบริหารเวลาในด้านการเรียน 
� ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ 

 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 

� จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และแนะนําการวางแผนการเรียน 
� จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน  เพ่ือให้คําแนะนําปรึกษาทางวิชาการแก่

นักศึกษา 
� จัดให้เรียนวิชาปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา  จว 4001  ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับ 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีท่ี  1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี  2 - 30 30 30 30 

รวมจํานวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หน่วย:  บาท) 

รายการ ร้อยละ 2555 2556 2557 2558 
รายรับ   2,426,234.80  2,668,858.28  2,935,744.11  3,229,318.52  
รายจ่าย           
งบประมาณบุคลากร           
เงินเดือนและค่าจ้าง 57.06  2,006,400.00  2,207,040.00  2,427,744.00  2,670,518.40  
ค่าตอบแทน 19.76  694,682.78  764,151.05  840,566.16  924,622.78  
รวมงบบุคลากร 76.82  2,701,082.78  2,971,191.05  3,268,310.16  3,595,141.18  
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ          
ค่าตอบแทน 0.44  15,326.78  16,859.46  18,545.40  20,399.94  
ค่าใช้สอย 10.54  370,522.91  407,575.20  448,332.72  493,165.99  
ค่าวัสดุสํานักงาน 0.35  12,181.87  13,400.06  14,740.06  16,214.07  
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11.32  398,031.56  437,834.72  481,618.19  529,780.01  
ค่าสาธารณูปโภค 3.47  122,148.08  134,362.88  147,799.17  162,579.09  
เงินอุดหนุน           
รายจ่ายอ่ืน  1.45  50,828.27  55,911.10  61,502.21  67,652.43  
งบลงทุน           
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 4.15  145,748.93  160,323.83  176,356.21  193,991.83  
ครุภัณฑ์ 2.78  97,702.68  107,472.95  118,220.25  130,042.27  
อ่ืนๆ 0.01  525.00  577.51  635.26  698.78  
รวมงบลงทุน 6.94  243,976.62  268,374.29  295,211.71  324,732.88  

รายจ่ายท้ังหมด 100.00  3,516,067.31  3,867,674.04  4,254,441.45  4,679,885.59  
หมายเหตุ  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร  135,983.90  บาท/คน 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
�  แบบชั้นเรียน 
�  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
�  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
�  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
�  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
�  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………… 
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  หมวดท่ี  7  การเทียบวิชา
และโอนหน่วยกิต (ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ข.) 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

1)  แผน  ก  แบบ  ก2  แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ์และ
ศึกษารายวิชา 
ผู้ท่ีลงทะเบียนในแผน  ก2  จะต้องลงทะเบียน  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต  ดังน้ี 
- วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 
- วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 

2)  แผน  ข  แผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 
ผู้ท่ีลงทะเบียนในแผน  ข  จะต้องลงทะเบียน  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต  ดังน้ี 
- วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 
- วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 
- การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า      3   หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชา   
รหัสวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
1) อักษรย่อ  เรียกชื่อหลักสูตรเป็นภาษาไทยว่า  "จว"  หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า  

"PSY"  นําหน้าตัวเลขทุกรายวิชาในหลักสูตร 
2) ใช้ตัวเลข  4  หลักตามหลังอักษรย่อ  "จว"  หรือ  " PSY"  และให้มีความหมาย

ดังต่อไปน้ี 
เลข  4000  ข้ึนไป หมายถึง   วิชาปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา 
เลข  5000  ข้ึนไป   หมายถึง  วิชาแกน/วิชาเฉพาะ/วิชาเลือกในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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เลข  6000  ข้ึนไป   หมายถึง  วิทยานิพนธ์ 
เลข  7000  ข้ึนไป   หมายถึง  การค้นคว้าอิสระ 

3) คําอธิบายตัวเลขท่ีแสดงหน่วยกิตของวิชา  ชั่วโมงบรรยาย  ปฏิบัติ  และศึกษา
ด้วยตนเอง  ปรากฏอยู่หลังรายชื่อวิชาน้ันๆ  ซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี 
เลขนอกวงเล็บ  หมายถึง   จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา 
เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง   จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวท่ีสองในวงเล็บ   หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวท่ีสามในวงเล็บ   หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
3.1.4  แผนการศึกษา  แบ่งการศึกษาเป็น  2  แผน  คือ 

 
แผน  ก  แบบ  ก2  แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา 

 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาแกน จว 5021   ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์  3(3-0-6) 
วิชาแกน จว 5022   การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว 5214   การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ จว 5211   แนวคิดและกลยุทธ์การเรียนรู้และการสอนเพ่ือการพัฒนา 

ศักยภาพมนุษย์และองค์การ 
3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ จว 5212   เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ จว 5213   การจูงใจและกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิผลการทํางาน 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาแกน จว 5023 วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 

รวม 3 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาเลือก จว 5215   ทักษะการให้การปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม  หรือ 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว 5216   สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน 3(3-0-6) 
แผน  ก2 จว 6000 วิทยานิพนธ์ 3(0-0-9) 

รวม 6 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
แผน  ก2 จว 6000 วิทยานิพนธ์ 9(0-0-27) 

รวม 9 
 
 

แผน  ข  แผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาแกน จว 5021   ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์  3(3-0-6) 
วิชาแกน จว 5022   การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว 5214   การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ จว 5211   แนวคิดและกลยุทธ์การเรียนรู้และการสอนเพ่ือการพัฒนา 

ศักยภาพมนุษย์และองค์การ 
3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ จว 5212   เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ จว 5213   การจูงใจและกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิผลการทํางาน 3(3-0-6) 

รวม 9 
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ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาแกน จว 5023 วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 

รวม 3 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาเลือก จว 5215   ทักษะการให้การปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว 5216    สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว 5217   จริยธรรมในการทํางานและการดํารงชีวิตเพ่ือการพัฒนาท่ี 

ย่ังยืน 
3(3-0-6) 

วิชาเลือก จว 5218    จิตวิทยาเพ่ือบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 3(3-0-6) 
รวม 12 

 
ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
แผน  ข. จว 7500 การค้นคว้าอิสระ 3(0-0-9) 
 PSYC 1000 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 

Examination)  ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า  
- 

รวม 3 
3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

 
วิชาแกน  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 
จว 5021   ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์      3(3-0-6) 
PSY 5021   Human Potentials and Diversity 

แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของศักยภาพและความ
หลากหลายของมนุษย์  การศึกษาวิเคราะห์ถึงท่ีมาและองค์ประกอบทางด้านพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม  บทบาทและผลกระทบของสังคมกรณ์และโลกาภิวัฒน์  แนวคิด  
กระบวนการและกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แบบองค์รวม  รวมท้ังความ
หลากหลายของมนุษย์ให้เป็นปัจจัยทางบวกต่อตัวบุคคล  องค์การและสังคม 
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จว 5022   การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย  3(3-0-6) 
PSY 5022   Analysis and Evaluation of Human Life Span Development 

การศึกษาทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์  รูปแบบการประเมินพัฒนาการของ
มนุษย์ในแต่ละช่วงวัย  ประเภทของเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  การเลือกเครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ  การแปลผลการทดสอบ  การรายงานผลการ
ทดสอบและการประเมินผล  การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา  รวมท้ัง
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง 

 
จว 5023   วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา   3(3-0-6) 
PSY 5023   Research Methodology and Design in Psychology 

ระเบียบวิธีและข้ันตอนในการทําวิจัยประเภทต่างๆ ทางจิตวิทยา  การระบุ
ปัญหา  และต้ังสมมติฐานการวิจัย  กลยุทธ์การออกแบบวิจัย  การกําหนดประชากรและ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  เทคนิคและเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์
ข้อมูล  องค์ประกอบของโครงการวิจัย  และความสอดคล้องของปัญหาวิจัยกับการ
ออกแบบวิจัย  
 

วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 

จว 5211   แนวคิดและกลยุทธ์การเรียนรู้และการสอนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ   
         3(3-0-6) 

PSY 5211   Approaches and Strategies in Learning and Instruction for Developing 
Human Potentials and Organization 

แนวคิดเชิงทฤษฎี  รูปแบบ  และกลยุทธ์ทางจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอนท่ี
มุ่งสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถนะของบุคคล  โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้ผู้เรียน
เป็นสําคัญ  การจัดระบบข้อมูล  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ในการ
ออกแบบการฝึกอบรมท่ีเน้นผลการปฏิบัติงาน  การสอนงาน (Coaching)  และการเป็นพ่ี
เลี้ยงสอนงาน (Mentoring)  การใช้รูปแบบการเสริมศักยภาพของผู้เรียน (Scaffolding 
Instruction)  และการสร้างกรอบความคิดความเชื่อ (Mindset)  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 
จว 5212   เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ  3(3-0-6)  
PSY 5212   Technology for Developing Human Potentials and Organization  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการ
พัฒนาการเรียนรู้  การทํางานและสุขภาพในการดํารงชีวิตและการทํางานของมนุษย์  
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยี  ผลกระทบและอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่อการทํางานและการดํารงชีวิตท่ีเกิดกับมนุษย์  การวางแผนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนามนุษย์และองค์การ 
 

จว 5213   การจูงใจและกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิผลการทํางาน  3(3-0-6) 
PSY 5213   Motivation and Strategies for Effective Work Performance 

แนวคิดเชิงทฤษฎีการจูงใจและกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิผลการทํางาน  เพ่ือ
พัฒนาบุคคล  กลุ่ม  และองค์การ 

  
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6-15  หน่วยกิต  ตามแผนการศึกษา 
 
จว 5214     การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
PSY 5214    High Level Thinking and Creativity Development 

 ความหมายของความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์  องค์ประกอบ  ทฤษฎี  
โครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง  กิจกรรมส่งเสริมความคิดระดับสูงและความคิด
สร้างสรรค์ 

 
จว 5215   ทักษะการให้การปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม   3(3-0-6) 
PSY 5215   Counseling Skills and Group Counseling 

แนวคิด  กระบวนการ  ทักษะการให้การปรึกษากลุ่มและรายบุคคล  การฝึก
ปฏิบัติการปรึกษาจุลภาคและการปรึกษากลุ่ม  และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง 

 

จว 5216   สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน   3(3-0-6) 
PSY 5216  Seminar in Leadership and Team Development 

แนวทาง  กระบวนการ  และเทคนิควิธีของการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้าง
ทีมงานในองค์การ  กรณีศึกษาการปฏิบัติท่ีดีขององค์การในการพัฒนาผู้นําและการสร้าง
ทีมงาน  เพ่ือการตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  การเรียนรู้  และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 

 
 
 
จว 5217   จริยธรรมในการทํางานและการดํารงชีวิตเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   3(3-0-6) 
PSY 5217   Work and Life Ethics for Sustainable Development 

การวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีทางจริยธรรม  จริยธรรมตามแนวศาสนา  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  การพัฒนาจริยธรรมในระดับบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์การ  และ
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สังคม  การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตและการทํางานท่ีเก้ือกูลต่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
จว 5218    จิตวิทยาเพ่ือบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ     3(3-0-6) 
PSY 5218   Psychology for Person with Special Needs 

ความหมาย  ประวัติ  และลักษณะของผู้มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ  
การพัฒนาบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ  แต่ละประเภทโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน 

 
จว 5219   การให้บริการทางจิตวิทยาในการเป็นท่ีปรึกษา   3(3-0-6) 
PSY 5219   Psychological Services in Consultation 

แนวคิด  รูปแบบ  ข้ันตอน  และเทคนิคการให้บริการทางจิตวิทยาในการเป็นท่ี
ปรึกษา  การฝึกปฏิบัติการเป็นท่ีปรึกษา  การนําเสนอโครงงานการให้บริการทางจิตวิทยา
ในการเป็นท่ีปรึกษาและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง 

 
จว 5220   พ้ืนฐานการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา     3(3-0-6) 
PSY 5220    Foundation of Psychological Testing and Assessment 

ความมุ่งหมายของการทดสอบและการประเมิน  ประเภทของแบบทดสอบ  การ
ออกแบบและการสร้างแบบทดสอบ  แบบวัดและแบบสอบถามทางจิตวิทยา  การบริหาร
การทดสอบ  การให้คะแนนและการแปลผลการทดสอบ  การรายงานผลการทดสอบ  
การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและการส่งต่อ  และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง 

 
วิทยานิพนธ์ 
 
จว 6000   วิทยานิพนธ์       12(0-0-36) 
PSY 6000   Thesis 

การค้นคว้าวิจัยระดับมหาบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  การศึกษาอย่าง
มีระบบและถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบวิธีการวิจัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
การค้นคว้าอิสระ 
 
จว 7500 การค้นคว้าอิสระ        3(0-0-9) 
PSY 7500  Independent Study  
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การศึกษาประเด็นปัญหาสําคัญทางจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตาม
ความสนใจของผู้เรียน  ด้วยระเบียบวิธีการค้นคว้าอิสระภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

วิชาปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 
จว 4001   ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น      0(3-0-6)       
PSY 4001   Intensive English   

การสอนและฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยเน้น
ทักษะในการอ่านเพ่ือเก็บสาระข้อมูลและความคิดของผู้เรียน  การสอนและฝึกฝน
ประกอบด้วย  การทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษเฉพาะท่ีเป็นหลักและพบมากในภาษา
เขียน  การอ่านบทความภาษาอังกฤษท่ีมิได้ดัดแปลงให้ง่ายลงโดยเริ่มจากบทความท่ีมี
ระดับความซับซ้อนของภาษาตํ่าไปจนถึงท่ีมีความซับซ้อนสูงข้ึน  การสอนให้เข้าใจภาษา
เขียนโดยใช้โครงสร้างของภาษาและวิธีการกําหนดความหมายของคํา  โดยใช้ข้อความเชิง
แนะเป็นหลัก  และการสอนให้นักศึกษารู้จักเพ่ิมพูนคําศัพท์ให้มากข้ึน 

 
จว 4002   มโนทัศน์พ้ืนฐานทางจิตวิทยา     0(3-0-6)       
PSY 4002   Basic Concepts in Psychology  

มโนทัศน์พ้ืนฐานในการศึกษากระบวนการแห่งการรู้สึก  การรับรู้  การเรียนรู้  
การจํา  การคิด  การจูงใจ  บุคลิกภาพ  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 
 3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

(……………………………………  อ้างอิงข้อมูลจากข้อท่ี  9  หน้าท่ี  2  ………………………………..) 
 

3.2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร (ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย  หรือการแต่งตํารา  
ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ก.) 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน,  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

รหัสวิชา     
ท่ีสอน 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
รศ.ดร.ประสาร 
มาลากุล ณ อยุธยา 

- อ.บ.(เกียรตินิยม) (ประวัติศาสตร์-
ภาษาอังกฤษ),  จุฬาลงกรณ์

จว 5021 
จว 5211 

- 6 - 6 
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ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน,  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

รหัสวิชา     
ท่ีสอน 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
3-1009-01363-794 มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2497 

- ค.บ. (การศึกษา),  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2500 

- M.S. in Ed. (Education, Child 
Development), University of 
Pensylvania, U.S.A., 1961. 

- Ph.D. (Educational 
Psychology), University of 
Wisconsin at Madison, U.S.A., 
1974. 

รศ.ดร.รัญจวน   
คําวชิรพิทักษ์ 
3-1006-00392-027 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
พ.ศ.2510 

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะ
แนว),  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
พ.ศ.2524 

- ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.
2533 

จว 5023 - 6 - 6 

รศ.ดร.อารี  พันธ์มณี 
3-1009-01005-375 

- กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ฝรั่งเศส),  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน,  
พ.ศ.2508 

- M.Ed. (Student Personnel in 
Higher Education), University 
of Georgia, U.S.A., 1973. 

- Ed.D. (Educational 
Psychology), University of 
Georgia, U.S.A., 1976. 

จว 5214 - 6 - 6 

รศ.ไพบูลย์  เทวรักษ์ 
3-1008-00240-875 

- B.A. (Hons.) (Psychology), 
University of Delhi, India, 
1967. 

- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ

จว 5216 - 6 - 6 
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ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน,  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

รหัสวิชา     
ท่ีสอน 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
แนะแนว),  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2518 

- ประกาศนียบัตร (จิตวิทยาความ
ม่ันคง),  สถาบันจิตวิทยาความ
ม่ันคง  วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร  กระทรวงกลาโหม,  
พ.ศ.2536 

รศ.อัจฉรา  สุขารมณ์ 
3-1009-01840-517 

- ศศ.บ. (เกียรตินิยม) (จิตวิทยา), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  พ.ศ.
2510 

- ค.ม. (วิจัยการศึกษา),  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2518 

จว 5213 - 3 - 3 

อาจารย์ ดร. เจษฎา  
อังกาบสี 
3-1009-01846-914 
 

- พบ.บ. (พยาบาล),  วิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย,  พ.ศ.
2526 

- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
พ.ศ.2530 

- กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
พ.ศ.2554 

จว 5215 
จว 5219 

3 - 3 3 

 
3.2.3  อาจารย์ประจําร่วมสอน 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน,  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

รหัสวิชา     
ท่ีสอน 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
ศ.ดร.ผ่องพรรณ 
เกิดพิทักษ์ 
 

- ค.บ. (เกียรตินิยม) (การสอน
วิทยาศาสตร์),  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2507 

- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะ
แนว),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

จว 5220 - 3 - 3 
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ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน,  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

รหัสวิชา     
ท่ีสอน 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
พ.ศ.2512 

- Ph.D. (Counseling and 
Guidance; Educational 
Psychology), University of  
Arizona, U.S.A., 1976. 

- Postdoctoral Research in 
Counseling, University of 
Arizona, U.S.A., 1991. 

ศ.ศรียา  นิยมธรรม 
 

- กศ.บ. (เกียรตินิยม),  วิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสน,  พ.ศ.2504 

- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),  
สถาบันระหว่างชาติสําหรับการ
ค้นคว้าเรื่อง  เด็ก,  วิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร,  พ.ศ.
2508 

- M.A. (Special Education for 
the Deaf), Ball State 
University, U.S.A., 1961. 

- Cert. (School Administration 
Management), UCLA, U.S.A., 
1995. 

- Cert. (Early Childhood 
Education), UCLA, U.S.A., 
1996. 

- Cert. (Education Management 
for Children with Autistic), 
Monash University, Australia, 
2000. 

จว 5022 
จว 5218 

- 6 - 6 
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3.2.4  อาจารย์พิเศษ 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน,  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

รหัสวิชา     
ท่ีสอน 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
รศ.ดร.ทัศนีย์   
นนทะสร 

- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย (พยาบาล),  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 

- ค.บ. (การศึกษาพยาบาล),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ค.ม. (การบริหารการพยาบาล),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จว 5217 - 3 - 3 

รศ.ดร.พรรณี   
ชูทัย เจนจิต 

- ค.บ. (ประถมศึกษา),  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว),  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- Ph.D. (Psychology, Counseling 
and Guidance), University of 
Northern Colorado, U.S.A. 

จว 5217  
(ร่วมสอน) 

- 3 - 3 

รศ.ดร.อรจรีย์   
ณ ตะก่ัวทุ่ง 

- ค.บ. (เกียรตินิยม) (การสอน
ภาษาอังกฤษ/โสตทัศนศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

- Ph.D (Instructional Design and 
Technology), University of 
Iowa, U.S.A. 

จว 5212 - 3 - 3 

รศ.นิภา  ศรีไพโรจน์ - กศ.บ. (คณิตศาสตร์),  วิทยาลัย
การศึกษาปทุมวัน,   

- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),  

จว 5023  
(สอนร่วม) 

- 3 - 3 
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ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน,  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

รหัสวิชา     
ท่ีสอน 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

 
4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

--------------------- ไม่มี ------------------- 
 4.2  ช่วงเวลา 

--------------------- ไม่มี ------------------- 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

--------------------- ไม่มี ------------------- 
 
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์/งานวิจัย/โครงงาน 

5.1   คําอธิบายโดยย่อ   
การค้นคว้าวิจัยระดับมหาบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  การศึกษาอย่างมีระบบ

และถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบวิธีการวิจัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ (แสดงเฉพาะรายวิชา  จว 6000  วิทยานิพนธ์) 

ด้านท่ี  1  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1  รู้จักตนเอง  สามารถวิเคราะห์คุณธรรม  จริยธรรมของตนเอง  สามารถชี้นําตนเอง  

ควบคุมตนเองได้  และมีความเป็นกัลยาณมิตร 
 
 
ด้านท่ี  2  ความรู้ 
2.1  มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  ทฤษฎีทางจิตวิทยา  กระบวนการวิจัย  และติดตาม

ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางจิตวิทยาร่วมสมัย 
2.2  ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยา  และผลการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ด้านท่ี  3  ทักษะทางปัญญา 
3.1  สังเคราะห์องค์ความรู้ทางจิตวิทยา  ผลงานวิจัย  ในการป้องกัน  แก้ไขปัญหาร่วมสมัย  

และสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีข้อมูลไม่เพียงพอ  
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3.2  พัฒนาความคิดเชิงบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม  ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ซับซ้อนท่ีเกิดข้ึนในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

ด้านท่ี  4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม  และระดับสากลด้วย
ความรับผิดชอบ 

4.1  แสดงออกและสื่อสารโดยคํานึงถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง 

ด้านท่ี  5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกับศาสตร์ทางจิตวิทยาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2  ประยุกต์หลักสถิติ  การวิจัยทางจิตวิทยา  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม  เพ่ือ

นํามาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ทางจิตวิทยาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อสังคมได้  
5.3  เผยแพร่ผลการวิจัยทางจิตวิทยา  หรือโครงการค้นคว้าท่ีสําคัญต่อสาธารณชนใน

รูปแบบของสิ่งตีพิมพ์และการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท้ังในลักษณะท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

ด้านท่ี  6  ทักษะการเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง  
6.1  มีบทบาทเป็นผู้นําในการใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาและนําทีมงานในการปฏิบัติ  เพ่ือ

แก้ปัญหาสังคม 
 5.3  ช่วงเวลา   

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษาท่ี  2  เป็นต้นไป 
 5.4  จํานวนหน่วยกิต   

12  หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ   

จัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา  จว 5023  วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา  เพ่ือ
ศึกษาระเบียบวิธีและข้ันตอนในการทําวิจัยประเภทต่างๆ ทางจิตวิทยา  การระบุปัญหา  และต้ังสมมติฐาน
การวิจัย  กลยุทธ์การออกแบบวิจัย  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  เทคนิคและ
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  องค์ประกอบของโครงการวิจัย  และความ
สอดคล้องของปัญหาวิจัยกับการออกแบบวิจัย 

  
5.6  กระบวนการประเมินผล   
เป็นไปตามเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2549  หมวดท่ี  8  การทําวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และการสอบ (ดัง
รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ข.) 
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หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ท่ีใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 

1. มีวิธีการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2. มีการคิดระดับสูง  คิดสร้างสรรค์   
3. มีความเ ป็นผู้ นํ าทางจิตวิทยาในสั งคมพหุ

วัฒนธรรม 

- การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐาน 

- การเรียนแบบร่วมมือ 

- การฝึกปฏิบัติจริง  การพัฒนาโครงงาน  การจัด
ฝึกอบรม  การบริการวิชาการและชุมชน  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมกลุ่มในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

- การฝึกปฏิ บั ติบทบาทและภาวะผู้ นําในการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด  ทฤษฎี  และประสบการณ์
ทางจิตวิทยา  ในการแก้ปัญหาและพัฒนาจิต
ปัญญา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1 รู้ จั กตน เอง   สามารถวิ เ คราะห์

คุณธรรม  จริ ยธรรมของตน เอง  
สามารถชี้นําตนเอง  ควบคุมตนเอง
ได้  และมีความเป็นกัลยาณมิตร 

1.2 เข้าใจผู้ อ่ืน  ยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล  และส่ง เสริมให้ผู้ อ่ืน
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมได้ 

1.3 แสดงออกถึงภาวะผู้ นํา  สามารถ
วิ นิจ ฉัยและเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหา  โดยใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยา
ด้วยความซ่ือสัตย์  ยุติธรรม  และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.4 ถ่ายทอดความรู้ ให้ผู้ อ่ืนสามารถ
เ ข้า ใจ  จั ดการกับปัญหาและข้อ

 
 
- ก า ร ส อ น ส อ ด แ ท ร ก ใ น

รายวิชา   
- การเสนอกรณีตัวอย่าง   
- การพัฒนาโครงงานและการ

ทํางานเป็นทีม 
- ก า ร ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห์ 

สังเคราะห์องค์ความรู้ทาง
จิ ต วิ ท ย า   ใ น ก า ร รู้ จั ก  
เข้าใจและยอมรับตนเอง
และผู้อ่ืน  ตระหนักถึงความ
แตก ต่า งและ คุณค่าของ
บุคคลอ่ืน  รวมท้ังมีภาวะ
ผู้นําและมีความสามารถใน
การจัดการกับปัญหาด้าน
คุณธรรมจริ ย ธรรมและ

 
 
- ประเมินก่อน  ระหว่าง

และหลังการสอน  และ
ภายหลังการเสนอกรณี
ตัวอย่าง  การทํางาน
เ ป็น ทีม  การ พัฒนา
โครงงานท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณธรรม  จริยธรรม  
แล ะจ ร ร ย าบ ร รณ ท่ี
เก่ียวข้อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
โต้แย้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ   

2.   ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้   ความเข้าใจในหลักการ  

ท ฤ ษ ฎี ท า ง จิ ต วิ ท ย า  
กระบวนการวิ จั ย  และ ติดตาม
ความ ก้ า วห น้ า ของศาสตร์ ท า ง
จิตวิทยาร่วมสมัย 

2.2 ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยา  และ
ผลการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 ตระหนักถึงผลกระทบของศาสตร์
ทางจิตวิทยาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม
ทางสั งคม และมีบทบาทในการ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง      

 
- การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคัญ   
- การ เ รี ยนแบบใช้ ปัญหา 

งานวิจัย  โครงงานเป็นฐาน  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning)  ท่ีเน้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ
มีส่วนร่วมของผู้เรียน  การ
สะท้อนความคิด   

- การบูรณาการและการตก
ผลึกความรู้ 

- ก า ร ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์  ความรู้  แนวคิด  
ทฤษฎีทาง ด้านจิตวิทยา  
เพ่ือนํามาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  

 
- ประเมินก่อน  ระหว่าง  

แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ส อ น
เก่ียวกับความรู้ความ
เข้าใจในเน้ือหาสาระ
ของแต่ละรายวิชาจาก
การมีส่วนร่วมในการ
เรียน  การพิจารณา
ไตร่ตรอง  การอภิปราย
แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
วิ จ า ร ณ์ จ า ก เ พ่ื อ น
นัก ศึกษา   อ าจ าร ย์
ผู้ทรง คุณวุฒิ และผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

- นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น  
ความคิดและการฝึก
ปฏิบัติด้วยการประเมิน
ตามสภาพการณ์จริ ง  
(Authentic Assessment) 

3.   ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สังเคราะห์องค์ความรู้ทางจิตวิทยา 

ผลงานวิจัยในการป้องกัน  แก้ไข
ปัญหาร่วมสมัย  และสามารถใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ี
ข้อมูลไม่เพียงพอ  

3.2 พัฒนาความคิดเชิงบูรณาการให้เข้า
กับองค์ความรู้เดิมในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาซับซ้อนท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.3 วางแผนและดําเนินโครงการวิจัย 
โครงการทางวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหา
สําคัญโดยใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาได้
อย่างเหมาะสม 

 
- การเรียนแบบโครงงาน/

โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
สร้างสรรค์เป็นฐาน  เพ่ือได้
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 

- ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้
ความคิดและประสบการณ์
ทางจิตวิทยา   

- การวิเคราะห์  สังเคราะห์  
แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัย
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ใน

 
- ประเมินก่อน  ระหว่าง

แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ส อ น
เก่ียวกับทักษะ  การคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์  
การแก้ปัญหาในการนํา
ความรู้มาประยุกต์ใช้  
แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ทํ า
โครงงาน  โครงการ 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ท่ี
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ
ครอบคลุม  โดยเฉพาะ
จากนักศึกษา  อาจารย์  



 26

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
การคิดตัดสินใจ  การคิด
เชิงกลยุทธ์  การคิดอย่าง
เป็นระบบ  เพ่ือนําไปสู่การ
ป้องกัน  แก้ไขปัญหา  และ
พัฒนา คุณภาพชี วิ ตของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

ผู้ทรง คุณวุฒิ และผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง  

4.   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สภาพแวดล้อม และระดับ
สากลด้วยความรับผิดชอบ 

4.1 แสดงออกและสื่อสารโดยคํานึงถึง
ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน  มี
ความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเอง 

4.2 ประ เ มิ น   ตั ด สิ น ใ จ   ว า ง แผน
ปรับปรุงตนเอง  และดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 แสดงภาวะผู้นํา  ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน
การแก้ไขปัญหา  จัดการข้อโต้แย้ง
และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน 

 
 
 
- การสร้างทักษะการทํางาน

เป็นทีม  การทํางานแบบ
ร่วมมือ  เพ่ือพัฒนาตนและ
ผู้ อ่ืนในการอยู่ร่วมกันและ
ทํางานกันอย่างราบรื่น 

- ก า ร ศึ ก ษ า   วิ เ ค ร า ะ ห์  
แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา  
และงานวิจั ย ท่ี เ ก่ียว ข้อง  
เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง
ศักด์ิศรีและคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์  ยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายของ
บุคคล   

 
 
 
- ประเมินก่อน  ระหว่าง

แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ส อ น
เ ก่ี ย ว กั บ ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล   ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ   ค ว า ม
ร่วมมือระหว่างเพ่ือน
ร่วมกลุ่ม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 วิ เคราะห์   สั ง เคราะห์ ข้อมูล เชิ ง
ปริมาณและเชิง คุณภาพเก่ียวกับ
ศาสต ร์ ท า ง จิ ต วิ ท ย า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

5.2 ประยุกต์หลักสถิติ  การวิจัยทาง
จิตวิทยาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
เหมาะสม  เพ่ือนํามาใช้ในการสร้าง
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ
สังคมได้  

5.3 เผยแพร่ผลการวิจัยทางจิตวิทยา  
หรือโครงการค้นคว้า ท่ีสํา คัญต่อ
สาธารณชนในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์  
และการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยี

 
 
 
- การสอบแบบมอบหมายให้

ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง
และสร้างเครือข่ายความรู้ 

- การสอนแบบใช้ฐานข้อมูล
จากงานวิจัยและการใช้สื่ออิ
เล็กโทรนิกส์ 

- การจัดทํารายงาน  กิจกรรม  
โครงการ/โครงงาน  และ
เสนอผลงานในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

- ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เ ชิ ง
วิ เ ค ร า ะ ห์   สั ง เ ค ร า ะ ห์  
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ท้ังในมิติ
ปริมาณและคุณภาพ   

 
 
 
- ประเมินก่อน  ระหว่าง  

แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ส อ น
เ ก่ี ย ว กั บ ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์  ทักษะการ
ค้ น ค ว้ า   แ ล ะ
ความสามารถในการใช้
ตั ว เ ลข เ ชิ ง ส ถิ ติ แล ะ
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

- ประเมินผลงานจากใน
รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร  
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศทางอิเล็ก
โทรนิกส์  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
สารสนเทศ ท้ังในลักษณะท่ี เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

6 .  ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น ผู้ นํ า ก า ร
เปล่ียนแปลง 

6.1  มีบทบาทเป็นผู้นําในการใช้ศาสตร์ทาง
จิตวิทยาและนําทีมงานในการปฏิบัติ  
เพ่ือแก้ปัญหาสังคม 

 
 
- การฝึกปฏิบัติพัฒนาตนและ

ผู้อ่ืนให้สามารถใช้จิตวิทยา
ในการแก้ปัญหาสังคม 

- ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร /
โครงงานในการแก้ปัญหา  
การพัฒนาตน  พัฒนางาน
และพัฒนาคนตามแนวทาง
จิตวิทยา 

- การศึกษา  วิเคราะห์ปัญหา  
และวิธีการพัฒนาตนให้ มี
ภาวะผู้ นําและสามารถนํา
ทีมงาน 

 
 
- ประเมินก่อน  ระหว่าง

แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ทํ า
โครงการ  โครงงานใน
การแก้ปัญหา  พัฒนา
ตนและพัฒนางาน 

- ประเมินโดยนักศึกษา  
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 
3.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ค.) 

 
หมวดท่ี  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  
หมวดท่ี  10  การวัดและประเมินผลการศึกษา (ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ข.) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ใช้การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และ
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรฯ  สู่รายวิชา   ด้วยการ
ประเมินการเรียนการสอน  ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ท้ังจากนักศึกษา  อาจารย์และทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง  ระหว่างท่ีกําลังศึกษาและภายหลังท่ีสําเร็จการศึกษา  รวมท้ัง สํารวจความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  เพ่ือนําผลมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร 
 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  
หมวดท่ี  11  การสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา (ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ข.) 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  จัดให้มีการปฐมนิเทศ/แนะนําอาจารย์ใหม่  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการ
เป็นอาจารย์  เก่ียวกับ  นโยบายของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
รวมท้ัง กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  

1.2  จัดให้มีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ  ประสบการณ์  ความคาดหวัง  
ความต้ังใจและเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามบทบาทและพันธกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม  การประชุมทางวิชาการ เพ่ือให้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ  การศึกษาดูงานทางวิชาการ/

วิชาชีพ/สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัยและ
ผลิตผลงานทางวิชาการ  รวมท้ัง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและการมีส่วนร่วมในสมาคมวิชาชีพ 
 

หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 

1.1  มีคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ทําหน้าท่ีบริหารหลักสูตร  กํากับดูแล  ให้คําแนะนํา
และวางแผนปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน  การบริการทางวิชาการ   การวิจัย  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนงานท่ีเก่ียวข้องกับ  การจัดตารางเรียน-ตารางสอน  การเปิด-ปิดรายวิชา  การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร/รายวิชา  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  การจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  และการ
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1.2  มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  หน้าท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผน
กลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน  บันทึกข้อมูลตามระบบ  ISAD  จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)  และ
จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ (หน่วย:  บาท) 

รายการ ร้อยละ 2555 2556 2557 2558 
รายรับ   2,426,234.80  2,668,858.28  2,935,744.11  3,229,318.52  
รายจ่าย           
งบประมาณบุคลากร           
เงินเดือนและค่าจ้าง 57.06  2,006,400.00  2,207,040.00  2,427,744.00  2,670,518.40  
ค่าตอบแทน 19.76  694,682.78  764,151.05  840,566.16  924,622.78  
รวมงบบุคลากร 76.82  2,701,082.78  2,971,191.05  3,268,310.16  3,595,141.18  
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ          
ค่าตอบแทน 0.44  15,326.78  16,859.46  18,545.40  20,399.94  
ค่าใช้สอย 10.54  370,522.91  407,575.20  448,332.72  493,165.99  
ค่าวัสดุสํานักงาน 0.35  12,181.87  13,400.06  14,740.06  16,214.07  

รวมค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ 

11.32  398,031.56  437,834.72  481,618.19  529,780.01  

ค่าสาธารณูปโภค 3.47  122,148.08  134,362.88  147,799.17  162,579.09  
เงินอุดหนุน           
รายจ่ายอ่ืน  1.45  50,828.27  55,911.10  61,502.21  67,652.43  
งบลงทุน           
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 4.15  145,748.93  160,323.83  176,356.21  193,991.83  
ครุภัณฑ์ 2.78  97,702.68  107,472.95  118,220.25  130,042.27  
อ่ืนๆ 0.01  525.00  577.51  635.26  698.78  
รวมงบลงทุน 6.94  243,976.62  268,374.29  295,211.71  324,732.88  

รายจ่ายท้ังหมด 100.00  3,516,067.31  3,867,674.04  4,254,441.45  4,679,885.59  
หมายเหตุ  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิตตลอดหลักสูตร  135,983.90  บาท/คน 
  

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
2.2.1   ห้องสัมมนา  1 
2.2.2   ห้องสัมมนา  2 
2.2.3   ห้องสัมมนา  3 
2.2.4   ห้อง  Incubation  และ  Resource Center 
2.2.5   ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
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2.2.6   ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทํางาน 
2.2.7   ห้องพักอาจารย์ 
2.2.8   คลินิกสุขภาวะ 
2.2.9   เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  8  เครื่อง 
2.2.10  เครื่องพิมพ์  จํานวน  5  เครื่อง 
2.2.11  เครื่อง  Visualizer  จํานวน  3  เครื่อง 
2.2.12  เครื่อง  LCD Projector  จํานวน  3 เครื่อง 
2.2.13  เครื่อง  LCD TV  จํานวน  2  เครื่อง 
2.2.14  เครื่องมือและแบบวัดทางจิตวิทยา 
2.2.15  ฐานข้อมูล  EBSCO 

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

2.3.1  เครื่องมือ  สื่อ  อุปกรณ์ทางจิตวิทยา 
2.3.2  แบบทดสอบทางจิตวิทยา 
2.3.3  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางจิตวิทยา 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1  ประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
2.4.2  ประเมินความเหมาะสมของสภาพภายในห้องเรียน 
2.4.3  ประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของแหล่งศึกษาค้นคว้าในมหาวิทยาลัย 
2.4.4  ประเมินปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอนในภาพรวม 

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่   

ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  ทําหน้าท่ีสอน  วิจัย  บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ให้คําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ตลอดจนให้
คําปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา  โดยได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  และอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  เพ่ือร่วมกันบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  และติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร   
 3.3  การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
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ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  และมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  ทําหน้าท่ีสอน  ให้คําปรึกษาและ
ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งต้ังเป็นภาคการศึกษาไป 
 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

4.1.1   วุฒิปริญญาโท  สําหรับผู้ท่ีทําหน้าท่ีประสานงานหลักสูตร   
4.1.2   วุฒิปริญญาตรี  สําหรับผู้ท่ีทําหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีธุรการประจําหลักสูตร   

 
 4.2  การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  ประชุมวิชาการ  
ศึกษาดูงาน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางาน 
 
5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ  และอ่ืนๆ  แก่นักศึกษา 

5.1.1  มีการแต่งต้ังอาจารย์ประจํา  ให้ทําหน้าท่ีอาจารย์ปรึกษา  ให้คําปรึกษาด้านการเรียน  
การวางแผนการเรียน  การลงทะเบียนเรียน  การเทียบโอน  การเพิกถอนรายวิชา  รวมท้ัง  การรักษา
สถานภาพนักศึกษา  ต้ังแต่นักศึกษาเข้าเรียนจนสําเร็จการศึกษา 

5.1.2  มีการกําหนดตารางเวลาในการให้คําปรึกษาด้านการเรียนและกิจกรรม/โครงงาน  
เพ่ือการพัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

5.1.3  มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.
2549  
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

6.1  มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพความ
เปลี่ยนแปลงร่วมสมัย  เพ่ือศึกษาและกําหนดทิศทางของตลาดแรงงาน ท้ังในระดับท้องถ่ิน  ประเทศและ
ภูมิภาค  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

6.2  มีการติดตามผลมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในส่วนของการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

6.3  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
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6.4  มีการนําข้อมูลจาก  ข้อ  6.1-6.3  มาปรึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือ
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ี 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุม เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

/ / / / / 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.2  ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

/ / / / / 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / / 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

/ / / / / 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 / / / / 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

/  /   

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

/ / / / / 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

/ / / / / 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 / / / / 
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ตัวบ่งช้ี 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตท่ีมีต่อมหาบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 / / / / 

รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 10 11 12 11 11 
 

หมวดท่ี  8  กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  มีการประเมินการเรียนการสอน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.
2552  ท้ังโดยนักศึกษาและโดยอาจารย์  เพ่ือนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาพัฒนา/ปรับปรุง    
กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ให้เหมาะสม 

1.2  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยการสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  และ
การประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน (Authentic Assessment)  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  รวมท้ัง การ
ประเมินโครงงาน 

1.3  มีการวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา  เพ่ือปรับกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาย่ิงข้ึน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  2.1  มีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
  2.2  มีการประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
  2.3  มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.4  มีการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ 
  2.5  มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุใน
หมวดท่ี   7   การประกันคุณภาพหลักสูตร  ข้อท่ี  7  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators)  โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3  คน  โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจาก
ภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  1  คน   
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 มีการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์  นักศึกษา  มหาบัณฑิต  และ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต  รวมท้ัง ข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  และรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  เพ่ือทราบความต้องการจําเป็นและปัญหาของการบริหารหลักสูตร  ท้ัง
ในภาพรวมและรายวิชา   อันจะนําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาต่อไป  การปรับปรุงหลักสูตรจะ
ทําทุก  5  ปี  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

 
……………………………………………… 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก. 
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555) 
 
ช่ือ-นามสกุล    รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา 
เลขประจําตัวประชาชน  3-1009-01363-794 
ตําแหน่ง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สังกัด   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์   
คุณวุฒิ Ph.D. (Educational Psychology), University of Wisconsin at Madison, 

U.S.A., 1974. 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือและตํารา   
1. จิตวิทยาเบ้ืองต้น 
2. จิตวิทยาท่ัวไป 

บทความ   

1. Psychology in Thailand 
2. Higher education expansion in Thailand: Process, problems and 

prospects 
3. Project on learning and instruction for rural development, 

Faculty of Education, Chulalongkorn University 
4. อุดมศึกษาและปัญหาปัจจุบันของสังคมไทย 
5. บทบาทเชิงสร้างสรรค์ของสถาบันครุศึกษาในการพัฒนาสังคมไทย 
6. สถาบันครุศึกษาและการสร้างสรรค์สังคมไทย 
7. การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. โครงการครุศาสตร์เคลื่อนท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
9. การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย  
10. ครุศึกษากับอนาคตของประเทศไทย  
11. บทสนทนาเก่ียวกับการสอนให้คิด 
12. อุปสรรคต่อการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 

งานวิจัย   
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1. Roles and achievements of Thai higher education institutions in 
the development  of human resources.  

2. การศึกษาเด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํ่ากว่าระดับความสามารถ 
3. ค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย 
4. รูปแบบการพัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน 
5. การประเมินผลโครงการปฏิรูปการฝึกหัดครูอาเชียน  ส่วนของประเทศไทย   
6. การประเมินหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524:  

กระบวนการนําหลักสูตรไปใช้ 
7. บทบาทและสัมฤทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาของไทยในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
8. การศึกษากับการพัฒนาชนบท 
9. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้มีสมรรถภาพท่ีพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
10. การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
11.  การวิเคราะห์ความต้องการครูในสาขา  การศึกษาท่ีขาดแคลน 
12.  การศึกษาเอกชน  
13. การพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการจูงใจทางภาษีเพ่ือระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

จว 5021  ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์  
จว 5211  แนวคิดและกลยุทธ์การเรียนรู้และการสอนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์และองค์การ  
ภาระสอน (ชม./สัปดาห์) 
   ปีการศึกษา  2555  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ปีการศึกษา  2556  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ช่ือ-นามสกุล    รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  คําวชิรพิทักษ์ 
เลขประจําตัวประชาชน  3-1006-00392-027 
ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สังกัด   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์   
คุณวุฒิ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2533 
ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน 
1. แผนการสอนสําหรับหน่วยการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐาน

เพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา  หน่วยท่ี  5  “การรับรู้และอัตมโน
ทัศน์กับการวัดและประเมินผลการศึกษา”   

2. แผนการสอนสําหรับหน่วยการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐาน
เพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา  หน่วยท่ี  9  “บุคลิกภาพของผู้เรียน
และผู้สอนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา”  

เอกสารคําสอน 
1. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์  หน่วยท่ี  6  “ความเชื่อและเจตคติ

กับพฤติกรรมนุษย์”   
งานแต่ง  เรียบเรียง  แปลหนังสือหรือเขียนบทความทางวิชาการ   

1. “การรับรู้และอัตมโนทัศน์กับการวัดและประเมินผลการศึกษา”  ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพ่ือการวัดและประเมินผล
การศึกษา  เล่มท่ี  1  หน่วยท่ี  5   

2. “บุคลิกภาพของผู้เรียนและผู้สอนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา”  ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพ่ือการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  เล่มท่ี  2  หน่วยท่ี  9   

3. “การพัฒนางานแนะแนวในระดับประถมศึกษา”  ในเอกสารการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านแนะแนว  การพัฒนางานแนะแนวในระดับประถมศึกษา  
ตอนท่ี  1 

4. “ลดความเครียด …. ลดมลพิษให้ชีวิตกับตนและคนอ่ืน”   
5. “ความก้าวร้าวกับการศึกษาทางจิตวิทยา”   
6. “หัวใจของการเรียนรู้”  

งานแต่ง  เรียบเรียง  แปลตําราหรือหนังสือ 
1. “การสร้างสัมพันธภาพในการทํางาน”  ในเอกสารประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตรกลยุทธ์การครองงานและการครองใจ  ตอนท่ี  6   
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2. “ความเชื่อและเจตคติกับพฤติกรรมมนุษย์”  ในเอกสารการสอนชุดวิชา
พฤติกรรมนุษย์  เล่ม  1  หน่วยท่ี  6   

3. “จิตวิทยาการสื่อสารในชั้นเรียน”  โครงการตํารามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร-
มาธิราช   

ตําราหรือหนังสือ 
เอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 

1. “ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา” ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา  เล่มท่ี  1  หน่วยท่ี  1  

2. “การบริหารงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา” ในเอกสารการสอนชุด
วิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่มท่ี  1  หน่วยท่ี  3 

ประมวลสาระชุดวิชาระดับปริญญาโท 
1. “หลักการและแนวคิดเ ก่ียวกับบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็น

รายบุคคล” ในประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการแนะแนว  
เล่มท่ี  2  หน่วยท่ี  7  

2. “การวิจัยเก่ียวกับเครื่องมือทางการแนะแนว”  ในประมวลสาระชุดวิชาการ
วิจัยทางการแนะแนว  เล่มท่ี  2  หน่วยท่ี  14 

3. “สัมมนาเครื่องมือและกิจกรรมสําหรับการแนะแนว ” ในประมวลสาระชุด
วิชาการสัมมนาทางการแนะแนว  เล่มท่ี  2  หน่วยท่ี  13  

4. “ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง”  ในประมวล
สาระชุดวิชาทฤษฎีและแนะแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา  เล่มท่ี  1  
หน่วยท่ี  6  

5. “การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมท่ีสามารถสร้าง
ข้ึนใช้เอง”  ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะ
แนว  เล่มท่ี  1  หน่วยท่ี  8  

6. “วิธีดําเนินการวิจัยทางการแนะแนว”  ในประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์  
2   หน่วยท่ี  5   

7. “บุคลิกภาพของนักแนะแนว”  ในประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์ชีวา
ชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เล่มท่ี 1  หน่วยท่ี 4  

งานวิจัย   
  ผลงานวิจัยภาษาไทย 

1. “การวิ เคราะห์อง ค์ประกอบบุคลิกภาพท่ี พึงประสง ค์ของ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”     
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2. “การวิเคราะห์สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช” 

3. “การสร้างความรู้ความเข้าใจ และเจตคติต่อต้านยาเสพติดของกลุ่มเยาวชน
ในสถานศึกษาเยาวชนนอกสถานศึกษา และประชากรวัยแรงงาน”   

4. “การสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”   

5. “การประเมินความสูญเสียอันเน่ืองจากบุหรี่”   
6. “การศึกษารูปแบบและแนวทางการศึกษาเ พ่ือพัฒนานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาเข้าสู่อาชีพท่ีเหมาะสม”  
7. “สังคมจิตวิทยาในการทํางานกับการป้องกันและควบคุมปัญหาสุขภาพจิต

ของคนงานในสถานประกอบอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล”  

8. “ปัจจั ยทางสั งคมและวัฒนธรรม ท่ีส่ งผล ต่อความเครี ยดของชาว
กรุงเทพมหานคร”  

9. “การป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ขนองบุคคลในวัยเสี่ยงต่อ
การสูบบุหรี่”  

  ผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ 

1. Cross-Cultural Comparative Study on Five Family Related Issues 
between Thai-Thai and Thai-Chinese in Thailand 

2. “Intercultural Comparative Study on Family-Related Issues 
between Thai and Japanese People”   

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
จว 5023  วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา 

ภาระสอน (ชม./สัปดาห์) 
   ปีการศึกษา  2555  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ปีการศึกษา  2556  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ช่ือ-นามสกุล    รองศาสตราจารย์ ดร.อารี  พันธ์มณี 
เลขประจําตัวประชาชน  3-1009-01005-375 
ตําแหน่ง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สังกัด   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์   
คุณวุฒิ Ed.D. (Educational Psychology), University of Georgia, U.S.A., 1976. 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือและตํารา   
1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ 
2. การสังเกตและการฝึกงานพฤติกรรมเด็ก 
3. ความคิดสร้างสรรค์ 
4. ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
5. จิตวิทยาการเรียนการสอน 
6. จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน 
7. ทําเพ่ือลูก 
8. ฝึกให้คิดเป็น  คิดให้สร้างสรรค์ 
9. พ่อ  แม่  ท่ีลูกอยากได้ 
10. พ่อแม่มืออาชีพ 
11. รู้ใจ  รู้จัก  ถอดรหัสลูกวัยรุ่น 
12. เล่น  เรียน  รู้  สู่ความคิดสร้างสรรค์ 
13. เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีอนาคต 
14. สอนลูกถูกวิธี  ให้เป็นคนดีในอนาคต 
15. อยากให้ลูกดี  ต้องมีวิธีสอน 
16. House or Home  บ้านน้ีมีความสุข 
17. การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ 
18. แบบเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน “เล่น  เรียน  รู้” 
19. เอกสารการสอนชุดวิชา  “การพัฒนาพฤติกรรมวัยเด็ก  หน่วยท่ี  7  

โรงเรียนและสังคมกับการพัฒนาเด็ก”  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
20. เอกสารการสอนชุดวิชา  “พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา  หน่วยท่ี  3  

พัฒนาการปฐมวัยศึกษาในประเทศไทย”  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
21. ภาษากับความคิด  “ภาษาไทยกับความคิดสร้างสรรค์”  กรมการฝึกหัดครู  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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22. เอกสารการสอนชุดวิชา  “พฤติกรรมเด็ก  หน่วยท่ี  9  เด็กกับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์”  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

23. เอกสารการสอนชุดวิชา  “การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  ระดับปฐมวัย
ศึกษา  หน่วยท่ี  1  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย”  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

24. เอกสารการสอนชุดวิชา  “พฤติกรรมวัยรุ่น  หน่วยท่ี  11  การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนวัยรุ่น”  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

25. รวมบทความ  “รักลูก-ลูกรัก”  เล่ม  1,  2  บทความจิตวิทยาการเรียนการ
สอน 

26. เอกสารการสอนชุดวิชา  “การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว  
หน่วยท่ี  3  การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวด้านการศึกษา”  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

งานวิจัย   
1. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย  ระดับอนุบาล-ป.4  
2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
3. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย  ระดับอุดมศึกษา  
4. ติดตามผลนักศึกษาวิ ชา เอกคหกรรมศาสตร์   กรมการฝึกหัดครู  

กระทรวงศึกษาธิการ 
5. ติดตามผลนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนามนุษย์  หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

จว 5214  การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ 
ภาระสอน (ชม./สัปดาห์) 
   ปีการศึกษา  2555  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ปีการศึกษา  2556  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ช่ือ-นามสกุล    รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  เทวรักษ์ 
เลขประจําตัวประชาชน  3-1008-00240-875 
ตําแหน่ง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สังกัด   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์   
คุณวุฒิ ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.

2518 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือและตํารา   
1. จิตวิทยา:  ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายใน 
2. จิตวิทยา:  นิยามและคําศัพท์ (ร่วมเขียน) 
3. จิตวิทยาการเรียนรู้ 
4. รูปลักษณ์ของเวลา:  ศึกษาโดยการทดลอง 

งานวิจัย   
1. การหาเกณฑ์คะแนนเปอร์เซนต์ไตล์ของแบบทดสอบสติปัญญาชุดแอ้ดวานซ์

โปรเกรสซีพเมตริก 
2. ศึกษาเกณฑ์ปกติความจําช่วงสั้นของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสภาวะ

รบกวนกับไม่รบกวน 
3. ลักษณะอารมณ์และความคาดหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ร่วมวิจัย) 
4. ศึกษาผลการแนะนําสตรีเพ่ือการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ร่วมวิจัย) 
5. รูปแบบการพัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน (ร่วมวิจัย) 
6. Psychological Clock: Time Perception in Thailand 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
จว 5216  สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน 

ภาระสอน (ชม./สัปดาห์) 
   ปีการศึกษา  2555  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ปีการศึกษา  2556  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ช่ือ-นามสกุล    รองศาสตราจารย์อัจฉรา  สุขารมณ์ 
เลขประจําตัวประชาชน  3-1009-01840-517 
ตําแหน่ง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สังกัด   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์   
คุณวุฒิ ค.ม. (วิจัยการศึกษา),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2518 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือและตํารา   
1. จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน:  เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา  101 
2. รวมบทความทางวิชาการเรื่อง  อีคิว  เล่ม  1 
3. รวมบทความทางวิชาการเรื่อง  อีคิว  จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ  เล่ม  2 
4. จิตวิทยาคลินิกเก่ียวกับเด็ก  (จิต  627) 
5. จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 
6. สุขภาพจิต 
7. พ้ืนฐานทางจิตวิทยาของการศึกษา:  เอกสารคําสอนวิชา  FE 503 
8. เกณฑ์ปกติระดับสติปัญญาของเด็กหูหนวก 
9. รวมงานวิจัยฉบับย่ออีคิวในประเทศไทย (พ.ศ.2540-2548) 
10. รวมโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในประเทศไทย 

บทความทางวิชาการ   
1. ดนตรีกับการพัฒนา  EQ 
2. บทบาทพ่อแม่ต่อการพัฒนา  EQ  ในเด็ก 
3. ปัญหาสังคมในภาวการณ์ปัจจุบัน:  ในมุมมองของนักจิตวิทยา 
4. อิทธิพลของครูและโรงเรียนท่ีมีต่อสุขภาพจิตเด็ก 
5. EQ  กับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
6. EQ  กับการทํางาน 

งานวิจัย   
1. การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู  พัฒนาการทางร่างกาย  และความพร้อม

ทางการเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพฯ 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู  ความพร้อมทางการเรียน  และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีท่ี  1 
3. การอบรมเลี้ยงดูกับพัฒนาการทางสติปัญญาด้านเหตุผลของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  2 
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4. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการหย่ังลึกทางสังคมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในกรุงเทพฯ 

5. การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากว่าระดับ
ความสามารถกับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ 

6. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับปริญญาตรี  ปัญหาส่วนตัว  ทัศนคติ  และนิสัยในการเรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาโท 

7. องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น 
8. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู  ความคิดสร้างสรรค์  และ

พฤติกรรมกล้าแสดงออก ฯลฯ 
9. องค์ประกอบทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกงานของนิสิตปริญญาตรี 
10. สภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีสัมพันธ์กับภาวะ

ความเครียดในการเรียนของนิสิต 
11. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจภายใน:  ปัจจัยท่ี

สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน 
12. การสร้างและพัฒนามาตรวัดความสามารถทางอารมณ์ของวัยรุ่นไทย 
13. รูปแบบการพัฒนาตนเพ่ือเพ่ิมพลังจูงใจในการทํางาน:  กรณีหน่วยงาน

ราชการ 
14. การสร้างและพัฒนามาตรวัดปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาสําหรับ

วัยรุ่นไทย 
15. การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในเยาวชนไทย 
16. โปรแกรมการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวตะวันออก

สําหรับเยาวชนไทยเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
17. การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับ  EQ  ในประเทศไทย 
18. โครงการวิจัยแม่บทเรื่อง  การวิจัยและการพัฒนาจิตสํานึกทางปัญญาเพ่ือ

คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

จว 5213  การจูงใจและกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิผลการทํางาน 
ภาระสอน (ชม./สัปดาห์) 
   ปีการศึกษา  2555  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ปีการศึกษา  2556  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ช่ือ-นามสกุล    อาจารย์ ดร.เจษฎา  อังกาบสี 
เลขประจําตัวประชาชน  3-1009-01846-914 
ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สังกัด   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์   
คุณวุฒิ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  พ.ศ.2554 
ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน   
PS 102  พัฒนาการของมนุษย์ 

บทความประกอบการบรรยาย 
1. เทคนิคพ้ืนฐานการให้คําปรึกษา 
2. การให้คําปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีเกสตัลท์ 

งานวิจัย   
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเด็กท่ีอยู่ใน
สภาพแวดล้อมต่างกัน 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
จว 5215  ทักษะการให้การปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม 
จว 5219  การให้บริการทางจิตวิทยาในการเป็นท่ีปรึกษา 

ภาระสอน (ชม./สัปดาห์) 
   ปีการศึกษา  2555  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ปีการศึกษา  2556  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
…………………………………………….. 
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ภาคผนวก  ข. 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549 
………………………………………. 

 
  เพ่ือให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  
สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเห็นสมควรวางข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  ไว้ดังต่อไปน้ี 
 

หมวดท่ี  1 
บทท่ัวไป 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549” 
 ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต 
พ.ศ.2535  และบรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับ
น้ีแทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
  “คณบดี” หมายถึง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  “ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา”  หมายถึง  ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้า
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
  “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง  ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  
  “คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจาก
อธิการบดี เพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
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ประกอบด้วย คณบดี หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจํา
หลักสูตร/สาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ  
  “หลักสูตร/สาขาวิชา” หมายถึง  หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

หมวดท่ี  2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ข้อ 5   การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดําเนินการดังน้ี 
5.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร/

สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย โดยกํากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

5.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา มีหน้าท่ีบริหารและจัดการศึกษาหลักสูตร
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา 

6.1 การเรียนตามระบบการศึกษาน้ี เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ
ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรน้ันๆ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกหน่ึงภาคก็ได้ ท้ังน้ีหน่ึงภาคการศึกษา ฤดูร้อนมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับเวลาเรียนของวิชาน้ันในภาค
การศึกษาปกติ 

6.2  การคิดหน่วยกิต  
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี หมายถึง รายวิชาท่ีใช้เวลาบรรยายหรือการอภิปราย

ปัญหาไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ หมายถึง รายวิชาท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  32  

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
6.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หมายถึง รายวิชาท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 

48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
6.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

6.2.5 การค้นคว้าอิสระท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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6.2.6 วิทยานิพนธ์ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

6.3 ภาษาท่ีใช้ในการศึกษารายวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ท้ังน้ีต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
 ข้อ 7  ระยะเวลาการศึกษา 

7.1 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

7.2 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
7.3 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สําหรับผู้มีวุฒิปริญญา

มหาบัณฑิตไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
7.4 การขยายระยะเวลาการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวดท่ี  3 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเชี่ยวชาญ

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทาง 
วิชาการ และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาบัณฑิต 

8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริม ความ
เชี่ยวชาญ หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

8.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต 

ข้อ  9 โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น 2 แผน คือ 
  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ มี 2 แบบ คือ 

แบบ ก (1) ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
และหลักสูตรอาจกําหนดให้มีการศึกษารายวิชาหรือมีกิจกรรม
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ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

แบบ ก (2)  การทําวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
มีการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 ท้ังน้ี หลักสูตรใด เปิดสอนแผน ก ไม่จําเป็นต้องเปิดสอน แผน ข ด้วย แต่ถ้าเปิดสอนแผน ข ต้องมี
แผน ก ให้นักศึกษาเลือกศึกษาได้ด้วย 

9.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
หลักสูตรอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํา กิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดังน้ี 
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 

หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 

หน่วยกิต 
             ท้ังน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ต้องมีมาตรฐานและ

คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงท่ีเป็น

การพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และ
ศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติมดังน้ี 
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  36 

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ท้ังน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ต้องมีมาตรฐานและ

คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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หมวดท่ี 4 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 10 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
10.1 อาจารย์ประจํา คือ ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าท่ีสอน วิจัย และหรือ 

ควบคุมการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา และเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
10.1.1 มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
10.1.2 มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านการสอน และการทํา

วิจัยท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
10.1.3 มีตําแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 

10.2 อาจารย์พิเศษ มีหน้าท่ีสอน ให้คําปรึกษาและควบคุมการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยทําการแต่งต้ังเป็นคราวๆ ไป และต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

10.2.1 อาจารย์พิเศษ สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
น้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ด้านการสอน และการ
ทําวิจัยท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

10.2.2  อาจารย์พิเศษ สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและ 
การทําวิจัยท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  

10.2.3 กรณีเป็นผู้ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และหรือเป็นผู้ไม่มีคุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งทางวิชาการตามข้อ 10.2.1 และ ข้อ 10.2.2 ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

10.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
10.3.1 เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ 
10.3.2 กรณีเป็นผู้ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และหรือเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือ

ตําแหน่งทางวิชาการตามข้อ 10.3.1 ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  

 ข้อ 11  อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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11.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

11.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 5 
คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

ข้อ 12 อาจารย์ท่ีปรึกษา  
12.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นอาจารย์

ประจํามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการสอน และได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าท่ีในการให้
คําปรึกษาด้านการเรียน และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

12.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็น
อาจารย์ประจํามีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการสอนและได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าท่ี
ในการให้คําปรึกษาด้านการเรียน และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

ข้อ 13 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหลักสูตร ให้ทําหน้าท่ีสอนในรายวิชาของหลักสูตร โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

13.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการสอนและการทําวิจัย ท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 

13.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการสอนและการทําวิจัย ท่ีมิใช่เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 ข้อ 14 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ท่ี
คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา เสนอคณบดีแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์ ท้ังน้ีผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

14.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
14.1.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี
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สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

14.1.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

14.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
14.2.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

14.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ 15  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
15.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่เป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

15.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่เป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ 16  อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์
ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
สอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ในกรณีหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการสอนและการ
ทําวิจัยท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ 17 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ในการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

17.1  ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา ในภาคการศึกษาหน่ึงๆ อาจารย์ประจําหน่ึงคนให้เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่เกิน 5 
คน หรือเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 15 คน 
หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาท่ีทํา
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาท่ีทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน หากมีความจําเป็นท่ีต้อง
มีภาระงานเกินกว่าน้ีให้เป็นอํานาจของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติตามการเสนอของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร โดยต้องพิจารณาจากศักยภาพของอาจารย์แต่ละท่าน แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 10 คน สําหรับ
วิทยานิพนธ์ 

17.2  ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ในภาคการศึกษาหน่ึงๆ อาจารย์ประจําหน่ึงคนให้
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์และหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้ไม่เกิน 
10 คน 
 

หมวดท่ี 5 
การรับเข้าศึกษา 

 ข้อ 18 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  จากหลักสูตรท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรอง และมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตร และหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

18.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายให้การ
รับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตร และหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

18.3 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าจากหลักสูตรท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรและหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

18.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายให้การรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรและหรือ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 1 (แบบ 1.2)  และแบบ 2 (แบบ 2.2) ต้องสําเร็จ



 55

การศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรท่ีต้องการ
ศึกษาต่อ และมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอในการทําวิทยานิพนธ์  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 ข้อ 19 การรับสมัคร 
 บัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าท่ีรับสมัคร กําหนดการรับสมัครและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ 20 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เป็น
คราวๆ ไป และดําเนินการให้เป็นไปตามวิธีการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย และเง่ือนไข ท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 ข้อ 21 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

21.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลัย รับเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละ
หลักสูตร หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแต่ละหลักสูตร ซ่ึงเม่ือผ่านการประเมินหรือ
ครบเง่ือนไขของหลักสูตรน้ันๆ แล้วก็สามารถเข้าตามหลักสูตรเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

21.2 นักศึกษาวิสามัญ คือบุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่ขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

ข้อ 22 การปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา 
  นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่ขาดพ้ืนฐานความรู้ท่ีจะศึกษาในแต่ละระดับ และ
ในแต่ละหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมในบางรายวิชาหรือบางเรื่องตามท่ีหลักสูตร
กําหนด เพ่ือปรับพ้ืนฐานตามความจําเป็น กรณีท่ีนักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับวิชาการปรับพ้ืนฐานสามารถทําคําร้องขอเทียบความรู้เพ่ือการขอยกเว้นการเรียนปรับพ้ืนฐานได้ 

 
หมวดท่ี 6 

การลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 23 การลงทะเบียนรายวิชา 

23.1 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ข้ึนอยู่กับกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศไว้ให้
นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนต่างๆ นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดดังกล่าวอาจไม่มีสิทธิ์เข้า
มาเรียนในภาคการศึกษาน้ันเว้นแต่ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุผลอันสมควรและได้รับการอนุมัติให้มีการ
ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย 

23.2 ในการลงทะเบียนของนักศึกษาน้ันมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้แนะนําช่วยวางแผน
การศึกษา และการลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ถ้าวิชาใดได้มีการบังคับให้มี
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ลําดับวิชาในการศึกษาก่อน (Prerequisite) นักศึกษาต้องดําเนินการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน
ตามลําดับของวิชาท่ีต้องศึกษาก่อนหลัง หรือถ้าได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนวิชาน้ันเป็นกรณีพิเศษจึงมี
สิทธิลงทะเบียนวิชาน้ันได้ 

23.3 จํานวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนศึกษาได้มี ดังน้ี 
ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษา ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ต่อหน่ึงภาคการศึกษาปกติ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  กรณี

การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดทุกภาคการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 24 การเพ่ิมเติม สับเปล่ียน และเพิกถอนรายวิชา 

24.1 การขอเพ่ิมเติมสับเปลี่ยนรายวิชากระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนนับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน โดย
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

24.2 การเพิกถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และต้องเพิกถอน
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นับถัดจากวัน
กําหนดลงทะเบียน วิชาท่ีขอเพิกถอนน้ันไม่มีการบันทึกในรายงานผลการศึกษา 

24.3 การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อ 24.2 ต้องย่ืนคําร้องขอ
อนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การเพิกถอนภายใน 4 สัปดาห์แรกนับถัดจากวันกําหนด
ลงทะเบียน ถ้าได้รับอนุมัติวิชาท่ีขอเพิกถอนมีการบันทึกสัญลักษณ์  “W”  

24.4 การขอเพ่ิมและการขอเพ่ิมถอนรายวิชาน้ีต้องไม่ขัดกับจํานวนหน่วยกิตต่อภาคตาม 
ข้อ 23.3 
 ข้อ 25 การสอบตกและการเรียนซํ้า 

25.1 นักศึกษาท่ีสอบได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C ในวิชาบังคับ ต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชา
น้ันซํ้าอีกจนกว่าสอบได้ลําดับข้ันสูงกว่า C ข้ึนไป 

25.2 นักศึกษาท่ีสอบได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C ในวิชาเลือก ต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชา
น้ันซํ้าอีกหรือเลือกศึกษาวิชาอ่ืนแทนได้ 

ข้อ 26 การลาพักการศึกษา 
26.1  นักศึกษาอาจย่ืนคําร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปน้ี 

26.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
26.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใด ซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
26.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ตามคําสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรอง

แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนมาแสดง 
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26.1.4 มีเหตุผลอันสมควร ได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ท้ังน้ีนักศึกษา
ต้องย่ืนคําร้องโดยเร็วท่ีสุด และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ 

26.2 นักศึกษาท่ีมีความจําเป็นส่วนตัวอาจย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาได้  ถ้ามีคุณสมบัติ
ดังต่อไปน้ี 

26.2.1 ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมาแล้ว อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 

26.2.2 มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า  2.50  ท้ังน้ีให้นักศึกษาย่ืนคําร้องโดยเร็วท่ีสุด 
และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

26.2.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 26.1 และข้อ 26.2 น้ัน ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่
เกิน 2  ภาคการศึกษาปกติ ถ้านักศึกษายังมีความจําเป็นท่ีต้องขอลาพัก
การศึกษาต่อไปอีก ให้อธิการบดีอนุมัติการลาพักเป็นกรณีพิเศษ  

26.3  ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาท่ีลารวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย 

26.4 ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะน้ันต้องพ้นสภาพนักศึกษา 

26.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เม่ือกลับเข้ามาศึกษาต่อให้รายงานตัวต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

26.6 เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับมาศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนักศึกษาเหมือนก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ 27 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
27.1 ตาย 
27.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 
27.3 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.50 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก 
27.4 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
27.5 ใช้เวลาศึกษาครบตามท่ีกําหนดในแต่ละหลักสูตร 
27.6 สอบประมวลความรู้ ไม่ผ่านตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
27.7 ต้องโทษ โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
27.8 ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาเน่ืองจากความประพฤติไม่เหมาะสม 

 
หมวดท่ี 7 

การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต 
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ข้อ 28  การเทียบโอนผลการเรียน    
28.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 

28.1.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
28.1.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าในหลักสูตรท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
28.1.3 ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

28.2 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ และ
การบันทึกผลการเรียน   

28.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าท่ี
หน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

28.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ 

28.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร  B 
หรือค่าระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับตัวอักษร S 

28.2.4 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวน
หน่วยกิตรวมตามหลักสูตรท่ีรับโอน 

28.2.5 นักศึกษาท่ีได้รับการเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต ต้องใช้เวลา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเข้า
ศึกษารวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 

28.2.6 สําหรับหลักสูตรใหม่เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาค
การศึกษาท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

28.2.7 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษาและการคิดคํานวณแต้ม 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) เพ่ือ
สําเร็จการศึกษาให้กระทําดังน้ี 
1.   ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเดิม พร้อมท้ังลงรายชื่อวิชา และอักษรระดับ

คะแนนท่ีรับโอนแยกไว้ส่วนหน่ึงต่างหาก 
2.   กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต่างสถาบันอุดมศึกษาให้

คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.   กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมท้ังผลการศึกษาของรายวิชาท่ี
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นักศึกษาได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้และของรายวิชาท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเข้าศึกษา 

28.3 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ และการบันทึกผลการเรียน 

28.3.1  การเทียบความรู้เทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่ีผู้ขอเทียบต้องการ 

28.3.2  การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตกระทําได้ ดังน้ี 
1.  การศึกษานอกระบบ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษา

นอกระบบตามหลักสูตรท่ีได้ศึกษา หรือฝึกอบรมเฉพาะเรื่องตาม
หน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

2.  การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เป็นการเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ ท้ังท่ีมีหลักฐานและไม่มีหลักฐานหนังสือสําคัญมาแสดง 

28.3.3  เอกสารหลักฐานแสดงความรู้ 
1.  การศึกษานอกระบบ แสดงเอกสารหลักสูตรท่ีได้ศึกษาหรือฝึกอบรม 

และหรือหลักฐานการศึกษาเรียนรู้เช่น วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ใบ
ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานของราชการ เป็นต้น 

2.  การศึกษาตามอัธยาศัยแสดงหนังสือสําคัญเป็นหลักฐานถึงประสบการณ์
จากการทํางานการประกอบอาชีพ ผลการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการเสนอ
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงถึงการสะสมความรู้ท่ีเป็น
กระบวนการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีสามารถเสนอเพ่ือการประเมินได้ 

28.3.4  วิธีการประเมินผลการศึกษา 
1.   การศึกษานอกระบบ  พิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย

เน้ือหาของหลักสูตร ผลการศึกษาหรืออบรมท่ีมุ่งหวัง ระยะเวลาใน
การศึกษาหรืออบรม  ระดับความยุ่งยากของเน้ือหา วิธีการประเมิน
ความสําเร็จของผลการศึกษาหรืออบรม และหรือการสอบวัดความรู้
หรือการสัมภาษณ์ 

2.  การศึกษาตามอัธยาศัยพิจารณาจากหลักฐานหนังสือสําคัญท่ีนํามา
แสดง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือให้ผู้ขอเทียบโอนเขียน
รายงานการศึกษารายบุคคล (Independent Study) การรายงานผล
การศึกษา (Case Study) การเสนอโครงการหรือรายงานผลการ
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ปฏิบัติงานในสาขาหรือวิชาชีพ หรือเสนอผลการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือการ
ประเมินหรือการสอบวัดความรู้หรือการสอบสัมภาษณ์ 

28.3.5  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าค่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่า
ระดับคะแนน 3.00หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาแต่ไม่ให้
ค่าระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มีการนํามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือ
คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

28.3.6  การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และหรือตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีขอเทียบ 

28.3.7  นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอย่างน้อยหน่ึงปี
การศึกษา  

28.3.8  การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินดังน้ี 
1.  ประเมินจากการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน (Standardized 

Tests) ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Tests) 
2.  ประเมินจากการทดสอบท่ีไม่ใช่ข้อสอบมาตรฐาน (Non-Standardize 

Tests) ให้บันทึก “CE” (Credits from Examination) 
3. ประเมินจากการศึกษาหรืออบรม ท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีไม่ใช่

สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training) ให้
บันทึก “CT” (Credit from Training) 

4.  ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้บันทึก “CP” (Credit 
from Portfolio) 

28.4 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมหาวิทยาลัยจะพิจารณากรณีท่ี
จํานวนนักศึกษายังมีจํานวนไม่ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
หมวดท่ี  8 

การทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอบ 
ข้อ  29  การทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอบ 

29.1 การทําวิทยานิพนธ์และการสอบ 
29.1.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอความเห็นชอบจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ต่อเม่ือได้ศึกษาตามโปรแกรม
อย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษาและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.00 
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29.1.2 ในการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และรายชื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาพร้อมด้วยโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยใช้
แบบเอกสารของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีกรอกข้อความครบถ้วนแล้วตามเวลาท่ี
กําหนดไว้ในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

29.1.3 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้ความเห็นชอบอาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมท้ังเสนอ
ความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัย  

29.1.4 เม่ือนักศึกษาจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความพร้อมท่ีจะสอบได้ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องพร้อมโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 
สัปดาห์ 

29.1.5 คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ท่ีมีคุณสมบัติและองค์ประกอบตามระเบียบฯ ข้อ 15 จํานวน  
3-5 คนต่อบัณฑิตวิทยาลัย การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้อง
กระทําก่อนสิ้นภาคการศึกษาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ี
คาดว่านักศึกษาจะทําวิทยานิพนธ์เสร็จ 

29.1.6 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอ 

29.1.7 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และประเมินผลการสอบ บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาและดําเนินการ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาตามระเบียบฯ ข้อ 14 และ ข้อ 17 ให้แก่นักศึกษาผู้
น้ัน 

29.1.8 ในกรณีท่ีหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีการแก้ไขให้นักศึกษาดําเนินการ
ตามน้ันเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนการพิจารณาอีก
ครั้ง 

29.1.9 เม่ือได้รับอนุมัติในหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วให้นักศึกษาค้นคว้าและ
เขียนวิทยานิพนธ์โดยปรึกษาอาจารย์ ท่ีปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอท้ังน้ี
คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจจัดให้มีการสอบความก้าวหน้า และสอบ
ป้องกันตามลําดับ นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
เหลืออยู่ 

29.1.10 เม่ือนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาให้นักศึกษาย่ืนเรื่องขอสอบความก้าวหน้าและสอบป้องกัน
ตามลําดับต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมท้ังนําส่งตัววิทยานิพนธ์ท่ีได้เรียบเรียง
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เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าเล่มจํานวน 1 ชุดเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจ
รูปแบบให้ ถูกต้องตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและนักศึกษาต้องนํา
วิทยานิพนธ์อีกจํานวนหน่ึงส่งต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามจํานวน 
คณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังเพ่ือคณะกรรมการได้ ศึกษา
รายละเอียดล่วงหน้าก่อนการสอบอย่างน้อย 3 สัปดาห์ 

29.1.11 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
29.1.12 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจวิทยานิพนธ์น้ัน

และรายงานต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศผลการสอบ 
29.1.13 ในกรณีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบว่า นักศึกษาต้องแก้ไขรูปแบบ

วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้แจ้งผลการสอบ
ผ่าน พร้อมด้วยข้อแนะนําเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้อง
ดําเนินการแก้ไขตามน้ัน เม่ือแก้ไขเสร็จแล้วนักศึกษาจึงนําวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ จํานวน 4 เล่ม เข้าปกแข็งสีตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
พร้อมด้วยแผ่นดิสก์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 แผ่น ส่ง
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากสอบผ่านเรียบร้อย 

29.1.14 ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่านครั้งแรกให้มีสิทธิสอบได้อีก 1 ครั้ง ท้ังน้ี ต้อง
ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 7 

29.1.15 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลข้อ 32 
29.2 การทําสารนิพนธ์และการสอบ  

29.2.1  นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ลงทะเบียนสารนิพนธ์ได้ ก็ต่อเม่ือได้ศึกษาตาม
โปรแกรมอย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษาและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.00 

29.2.2  เม่ือลงทะเบียนสารนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อและโครงร่างสาร
นิพนธ์ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัยต่อผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้า
สาขาวิชาพร้อมเสนอชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือรับการพิจารณาและขออนุมัติ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

29.2.3  คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หัวข้อสารนิพนธ์ 

29.2.4  บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาตามระเบียบ 
ข้อ 16 และ ข้อ 17 แล้วให้นักศึกษาดําเนินการจัดทําสารนิพนธ์ โดยศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยให้อยู่ภายใต้ความดูแลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเม่ือเรียบร้อยแล้วให้ย่ืนคําร้องขอสอบป้องกันสารนิพนธ์
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ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 สัปดาห์เพ่ือได้ดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบต่อไป 

29.2.5 บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
ท่ีคาดว่านักศึกษาจะทําสารนิพนธ์สําเร็จ 

29.2.6  คณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบป้องกันประกอบด้วยผู้อํานวยการ
หลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา
โดยมีผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
จากบัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ จํานวนของ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 

29.2.7  ให้คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสารนิพนธ์
และรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศผลสอบ 

29.2.8 การจัดทําและการพิมพ์สารนิพนธ์ให้ใช้รูปแบบเดียวกับวิทยานิพนธ์ 
29.2.9 ในกรณีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบว่า นักศึกษาต้องแก้ไขรูปแบบสาร

นิพนธ์ให้ถูกต้อง และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ได้แจ้งผลการสอบผ่าน 
พร้อมด้วยข้อแนะนําเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงสารนิพนธ์ นักศึกษาต้อง
ดําเนินการแก้ไขตามน้ัน เม่ือแก้ไขเสร็จแล้วนักศึกษาจึงนําสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ จํานวน 4 เล่ม เข้าปกแข็งสีตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
พร้อมด้วยแผ่นดิสก์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 แผ่น ส่ง
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากสอบผ่านเรียบร้อย 

29.2.10 ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่านครั้งแรกให้มีสิทธิสอบได้อีก 1 ครั้ง ท้ังน้ี ต้อง
ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 7 

29.2.11 การประเมินผลสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลข้อ 32 
29.3  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอบ 

29.3.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยโดยการเสนอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ต่อเม่ือได้
ศึกษาตามโปรแกรมอย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษาและได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 

29.3.2 เม่ือลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วให้นักศึกษาเสนอหัวข้อและ
เค้าโครงเรื่องตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ต่อผู้อํานวยการหลักสูตร/
หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมเสนอชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือรับการพิจารณาและ
ขออนุมัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

29.3.3 การพิจารณาอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงเรื่องคณะกรรมการประจําหลักสูตร
เสนอแต่งต้ัง ผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการพิจารณาจํานวนไม่
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น้อยกว่า 3 คน โดยให้นักศึกษาสอบปกป้องหัวข้อและเค้าโครงเรื่องต่อท่ี
ประชุมดังกล่าวเม่ือผ่านการพิจารณาแล้วผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้า
สาขาวิชาดําเนินการต่อไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแต่งต้ังเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

29.3.4 เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาตามระเบียบข้อ 16 และ ข้อ 17 แล้วให้นักศึกษาดําเนินการจัดทํา
โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยอยู่ในความดูแลให้
คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาเม่ือเรียบร้อยแล้วให้ย่ืนคําร้องขอสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 สัปดาห์เพ่ือจะได้ดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบต่อไป 

29.3.5 บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อน
สิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดว่านักศึกษาจะทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สําเร็จ 

29.3.6 คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องมีจํานวนอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วยผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ทําหน้าท่ีเป็นประธาน อาจารย์ท่ีปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คนเป็น
กรรมการ 

29.3.7 ให้คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการ
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ 

29.3.8 การจัดทําและการพิมพ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้ใช้รูปแบบเดียวกับ
วิทยานิพนธ์ 

29.3.9 เม่ือนักศึกษาสอบผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ส่งงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเข้าเล่ม ปกแข็งสีตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
จํานวน 4 เล่ม พร้อมแผ่นดีสก์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 
1 แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์หลังจากสอบผ่านเรียบร้อย 

29.3.10  ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่านครั้งแรกให้มีสิทธิสอบได้อีก 1 ครั้ง ท้ังน้ี ต้อง
ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 7 

29.3.11 การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลข้อ 32 
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หมวดท่ี 9 
การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 ข้อ 30  การสอบประมวลความรู้ ข้อเขียน และปากเปล่า 
 นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (เน้นการศึกษางานรายวิชาไม่ทําวิทยานิพนธ์) 
ต้องสอบประมวลความรู้ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี  

30.1  การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า      
30.2  คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา พิจารณาเสนอต้ังคณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู้ กําหนดวันเวลาสอบ เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย   
30.3  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ มีจํานวน 3–5 คนประกอบด้วย อาจารย์ใน

สาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
30.4  นักศึกษาท่ีมีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตาม

โครงสร้างหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
30.5  ผลการสอบประมวลความรู้กําหนดเป็นสัญลักษณ์ “S” คือ สอบผ่าน และ

สัญลักษณ์ “U” คือสอบไม่ผ่าน ผู้ท่ีสอบไม่ผ่านในครั้งแรกมีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู้ได้อีกตาม
ข้อกําหนดของหลักสูตร และภายในระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 7 

ข้อ 31   การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  เป็นการสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต รวมท้ังประเมินความรู้ความสามารถอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

หมวดท่ี 10 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ 32 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  การวัดและประเมินผลการศึกษาอาจกระทําได้โดยการนําเอาผลคะแนนของการสอบไล่
เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือการสอบระหว่างภาคการศึกษาหรือจากการทํารายงานจากการอ่านและศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเองหรือจากการเขียนสารนิพนธ์หรือการเข้าร่วมอภิปรายในชั้นเรียนหรือกิจกรรมทางการ
เรียนท่ีกล่าวมาข้างต้นทุกอย่างรวมกัน    

32.1  ผลการศึกษาของแต่ละวิชา สามารถจัดออกมาเป็นลําดับข้ันโดยใช้สัญลักษณ์และ
ค่าระดับดังน้ี 

      ระดับคะแนน                   ค่าระดับ           ความหมาย 
A                    4.0  ดีเลิศ (Excellent) 
B+                    3.5  ดีมาก (Very Good) 
B                      3.0               ดี (Good) 
C+     2.5               ดีพอใช้ (Fairly Good) 
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C      2.0                พอใช้ (Fair) 
D+    1.5        อ่อน (Poor) 
D    1.0        อ่อนมาก (Very Poor) 
F                   0.0        ตก (Fail) 

1. ผลการสอบปรับพ้ืนฐานการศึกษาตามข้อ 20 ผลการสอบประมวลความรู้โดยมีผล
สอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า กําหนดด้วยสัญลักษณ์ ดังน้ี 

S หมายความว่า ผ่าน (Satisfactory) 
U หมายความว่า ไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 

2. ผลการสอบวิทยานิพนธ์ กําหนดด้วยสัญลักษณ์ ดังน้ี 
PD หมายความว่า ผ่านอย่างยอดเย่ียม (Pass with Distinction) 
S หมายความว่า ผ่าน (Satisfactory) 
U หมายความว่า ไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 

นอกจากลําดับข้ันท้ัง 8 ดังกล่าวในข้อ 32.1 และสัญลักษณ์การประเมินผล 
ในข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว ผลการศึกษาของวิชาหน่ึงๆ อาจแสดงไว้ด้วย
สัญลักษณ์ ดังน้ี 

     สัญลักษณ์     ความหมาย 
          W (Withdrawn with Permission) การเพิกถอนโดยได้รับอนุญาต 
          I (Incomplete)  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ 
          AUD (Audit)  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

3.  การใช้สัญลักษณ์ F กระทําได้ในกรณีดังน้ี 
3.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
3.2 นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

4.  การให้สัญลักษณ์ W กระทําได้ในกรณีดังน้ี 
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4.1 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

4.2 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาท่ีลงทะเบียนทุกวิชา เน่ืองจากได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 8 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือ 4 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 

4.3 นักศึกษาป่วยก่อนสอบ และนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบในบางวิชาหรือ
ทุกวิชาได้โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็นหลักฐาน และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาตามคําแนะนําของอาจารย์ผู้สอน 

4.4 นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

5.  การใช้สัญลักษณ์ I กระทําได้ในกรณี ต่อไปน้ี 
5.1 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษาทํางานเป็น

ส่วนประกอบการศึกษาของวิชาน้ันไม่สมบูรณ์ท้ังน้ีต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

5.2 นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบ
ในบางรายวิชา หรือท้ังหมดได้และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบลาป่วย
โดยมีใบรับรองแพทย์และหรือใบแสดงการรักษาของสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือเอกชนและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

5.3 นักศึกษาขาดสอบโดยสาเหตุสุดวิสัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
ท้ังน้ี นักศึกษาต้องสอบและหรือทํางานตามกําหนดให้ทําเพ่ิมเติมให้แล้ว
เสร็จเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบได้ ภายในเวลา 2 สัปดาห์
ของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะน้ันสัญลักษณ์ I ต้องเปลี่ยนเป็น F 

ข้อ 33 การประเมินผลการศึกษา 
33.1  การประเมินผลการศึกษาให้กระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค 
33.2  การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ หน่วยกิตของ

วิชาท่ีสอบได้ลําดับข้ัน C ข้ึนไปเท่าน้ัน 
33.3  ระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซ่ึงคํานวณได้ดังน้ี คือ 

33.3.1  ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
น้ัน โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาต้ัง
หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาท่ีศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

33.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ต้ังแต่
เริ่มเข้าศึกษาจนถึงผลการสอบไล่ครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณ
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ของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาต้ังหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของ
วิชาท่ีศึกษามาท้ังหมด 

ข้อ 34 นักศึกษาท่ีทําการทุจริตในการสอบ  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 
 

หมวดท่ี 11 
การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา 

 ข้อ 35  การสําเร็จการศึกษา   
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
35.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

1.  ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในโครงสร้าง  
หลักสูตร 

2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
3. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

35.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
35.2.1  แผน ก แบบ ก1  

1.  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายพร้อมส่ง
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ี มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

3.  ผ่านการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการได้ผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

4.  ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
35.2.2  แผน ก แบบ ก2    
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1.  ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร 

2.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
3.  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายพร้อมส่ง

รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13 
4.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

5. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
35.2.3  แผน ข              

1. ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตร  

2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า 
4.  ส่งรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระตามข้อ 29.2.9 หรือ 29.3.9 แล้วแต่

กรณี 
5. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย   

35.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
35.3.1 แบบ 1 

1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายพร้อมส่ง

รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13 
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกลอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

5. ผ่านการเรียนรายวิชาเพ่ิมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการได้ผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

6. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
 35.3.2 แบบ 2  

1. ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
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3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายพร้อมส่ง

รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13 
5.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกลอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

6. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 36 การขอรับปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ในภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อนักศึกษาสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบถ้วน ตามหลักสูตร
และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 มีสิทธิยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอรับปริญญาต่อบัณฑิต
วิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร 
 

หมวดท่ี 12 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 37  การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัยต้องกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ประเด็น ตามท่ีระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ข้อ 38  การพัฒนาหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรต้องมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยทุกๆ 
5 ปี 

ข้อ 39  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คําส่ัง 
หรือระเบียบปฏิบัติซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
 ในกรณีท่ีมิได้กําหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติไว้ในข้อบังคับน้ีหรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดีและให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควรและคําสั่งการของ
อธิการบดีถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2549 
 

     ลงชื่อ…………………………………………………………………… 
                    (ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน) 
                      นายกสภามหาวิทยาลัย 


