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สารจากอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ขอแสดงความยินดีและตอนรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564  
สูสถาบันเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ 
และวิชาชีพ ทำการสอน ทำการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มีสถานศึกษาในสังกัดกระจายทั่วประเทศ จำนวน 39 แหง ประกอบดวย วิทยาลัยพยาบาล 30 แหง วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร 7 แหง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 1 แหง และ
วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 แหง มีความพรอมในการจัดการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวยหลักสูตร บุคลากร สถานที่ในจัดการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ 
และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและทันสมัย  

การศึกษาทางดานการพยาบาลและสาธารณสุขที่ดี นักศึกษาตองหมั่นศึกษาใฝหาความรูเพ่ิมเติมควบคู
กับการฝกฝนปฏิบัติใหเกิดความรูความชำนาญ สรางทักษะในการทำงานรวมกับสหวิชาชีพ ชวยเหลือพ่ึงพากัน
และกัน อันเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งของการศึกษาในระดับวิชาชีพ ทำใหสามารถนำความรูปรับใชตามบริบทของ
ชุมชน เพ่ือการดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

หวังวา นักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกที่ศึกษาในทุกสถานศึกษา สามารถปรับตัวและมีความสุข 
กับการเรียนรูประสบการณใหม และประสบความสำเร็จในการศึกษาทุกคน                            

                                                                                                                
(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.นายแพทยวิชัย เทียนถาวร)   

                อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก                                                                                     
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คำนำ 

สถาบันพระบรมราชชนก ไดจัดทำคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2564 เพื่อใหนักศึกษาของสถาบันฯ   
มีความเขาใจ และใชเปนแนวทางประกอบตลอดระยะเวลาของการศึกษา 

  คูมือนักศึกษา ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถาบันพระบรมราชชนก  

สวนที่ 2 คณะ/วิทยาลัยและหลักสูตรที่เปดสอน  

สวนที่ 3 ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันพระบรมราชชนก และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  

สวนที่ 4 แบบคำรองตางๆ สำหรับนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคูมือนักศึกษา และทำความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ และแบบคำรอง 
ตาง ๆ ของสถาบันฯ เพื่อใหปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง และเปนประโยชนสำหรับนักศึกษา ควบคูกับการศึกษา
รายละเอียดของสถานศึกษาท่ีนักศึกษาเขารับการศึกษา  

สถาบันพระบรมราชชนก หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนักศึกษาเลมนี้จะเปนประโยชนแกนักศึกษา  

 

คณะผูจัดทำ 
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หัวข้อ/สารบัญ 
หน้า 

สารจากอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ก 

คำนำ ข 

ตราสัญลักษณสถาบันพระบรมราชชนก จ 

ดอกไมประจำสถาบันพระบรมราชชนก  จ 

สีประจำสถาบันพระบรมราชชนก จ 

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร จ 

สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร จ 

เพลงเทิดพระบิดา ฉ 

เพลงมารชสถาบันพระบรมราชชนก ฉ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถาบันพระบรมราชชนก 1 

1. ประวัติสถาบันพระบรมราชชนก 1 
2. วิสัยทัศน ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร อัตลักษณ  2 
3. ทีมผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร 
    และคณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร 

3 

4. แผนที่สถานศึกษา 4 
5. ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2564 5 
6. ปฏิทินการชำระคาใชจายในการศึกษา ปการศึกษา 2564 6 
7. การกำหนดรหัสนักศึกษา 7 
สวนที่ 2 คณะและหลักสูตรที่เปดสอน 10 

1. คณะพยาบาลศาสตร 10 
2. คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร 11 
สวนที่ 3 ขอบังคับของสถาบันพระบรมราชชนก  
           และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน   

19 

1. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

20 

2. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564   

33 

3. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ   
    เครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

46 

4. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ   
    เครื่องแตงกายของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖4 

49 
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5. รายละเอียดคาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบัน 
    พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปการศึกษา 2563  
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สวนที่ 4 แบบคำรองตางๆ สำหรับนักศึกษา 58 
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ตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก 

เปนรูปทรงดอกบัว ดานบนเปนพระมหามงกุฎสีทองมีอักษรยอ “ม” สีฟาขลิบทอง อันหมายถึง 
พระนามาภิไธยของพระบรมราชชนก ตั้งอยูบนดอกบัวรูปทรงกลมสีชมพู ภายในมีตราสัญลักษณของกระทรวง
สาธารณสุขสีทองอยูบนพื้นสีฟา ซึ่งเปนสีประจำวันพระราชสมภพ หมายถึง การศึกษา และการพัฒนาบุคลากร 
ดานลางมีแพรแถบสีฟา โดยมีชื่อสถาบันพระบรมราชชนกอยูในแพรแถบ 

 

        

ดอกการบูร 

ดอกไม้ประจำสถาบันพระบรมราชชนก 

 ดอกการบูร ดอกออกรวมเปนชอแบบแยกแขนง ออกตามซอกใบ มีขนาดเล็กเปนสีขาวอมสีเหลืองหรือ
อมสีเขียว กลีบรวมมี 6 กลีบ เรียงเปนวง 2 ออกดอกในชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 

สีประจำสถาบันพระบรมราชชนก 

สฟีา  

สีเหลือง 

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 

 สีแดง เปนสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 

 สีมวง เปนสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



ฉ 
 

เพลงเทิดพระบิดา 

เราทุกคน    มั่นกมล    ใฝความดี 
เราพรอมมี    ศักดิ์ศรี    แหงมวลชน 
เรามอบรัก    พิทักษ    ไทยทุกคน 
เราผจญ     ใหทุกคน    กินอยูดี 

เราลำเค็ญ    ยากเข็ญ    สูฝาฟน 
เรารักกัน    มั่นใจ     ไมหนายหนี 
เราทั้งผอง    ปรองดอง    สูยอมพลี 
เราชีพนี้     พลีเพื่อ    พระบิดา 

เราพรอมใจ   ตานโรคภัย    ใหปวงชน 
เราทุกคน   สูทน     ดวยศรัทธา 
เราฝกฝน   อุทิศตน    ชวยชีวา 
ตามรอยพระบิดา   คือสัญญา    เพ่ือปวงชน   

 

เพลงมาร์ชสถาบันพระบรมราชชนก 

     สถาบันพระบรมราชชนก  ไดหยิบยกงานใหญแผไพศาล 

  งานสาธารณสุขอุปการ   รับผิดชอบงานทุกดานแหงอนามัย 

  มุงสรรคสรางผองพลังบุคลากร  อีกงานสอนดวยหลักแหงแพทยไทย 

  พระชนกทรงใหหลักอยางกวางไกล  พระบิดาสาธารณสุขไซรแพทยเมธี 

     บรมราชชนกพระนามนี้ทรงเปนหลัก เปนที่รักและบูชาเชิดศักดิ์ศรี 

  พระภูมิพลพระราชทานพระนามนี้  ผองเราเปนดั่งพระนามแหงศรีสถาบัน 

  สาธารณสุขพระคุณลวนตองเพียงพอ งานสุขภาพตองสานตอสืบเนื่องกัน 

  ทั้งชนบทก็ไมทอดทิ้งเห็นความสำคัญ ไมเลือกชนชั้นนั่นคนจนทั่วถิ่นไทย 

     ขอตั้งสัตยปฏิญญา   มุงพัฒนางานสาธารณสุขไซร 

  เพ่ือเกียรติพระบิดาสาธารณสุขไทย  ขจรเกริกไกรไปทั้งธาตรี 

  ขอรับใชชาติ ศาสน แผนดิน  จงรักภูมินทรขจรจักร ี

  ดวยเดชะพระบุญญาบารมี  สยามบดี ทรงพระเจริญ ** (ซ้ำ) 

 

 ผูประพันธ  นางสุคนธ พรพิรุณ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของสถาบันพระบรมราชชนก 

1. ประวัติสถาบันพระบรมราชชนก 
สถาบันพระบรมราชชนก เดิมชื่อ “สถาบันพัฒนากำลังคนดานสาธารณสุข”  เปนหนวยงานตาม

พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓5 ใหไว 
ณ วันที่ 2 เมษายน 2535 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 45 วันที่ 9 เมษายน 2535 หนา 
3 - 5) และพระราชฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ ใหไว ณ 
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2536 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 110 ตอนที่ 22 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2536 หนา 
21 – 23 และ 28) ซึ่งไดรวมหนวยงานดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขจากกรมกอง
ตางๆ ไดแก วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขภาค โรงเรียนตางๆ ในสังกัดกรมการแพทย  กรม
ควบคุมโรคติดตอ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กองฝกอบรม และกองงานวิทยาลัยพยาบาล 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนาที่ดูแลงานดานการผลิตและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข  

27 กันยายน 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ใหเชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เปนชื ่อสถาบันวา   
“สถาบันพระบรมราชชนก” (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0003/12819 ลงวันที่ 27 กันยายน 2537) 
ทั้งนี้ในป พ.ศ.๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดวา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และตอทายชื่อจังหวัด สวนวิทยาลัยที่ไดรับ
พระราชทานชื่ออยูกอนแลวใหคงชื่อที่ไดรับพระราชทานตอไป ไดแก วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี (หนังสือวังสระปทุม 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2537) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธย 
“สิรินธร” และพระนามาภิไธยยอ “สธ” มาเปนชื่อของวิทยาลัยการสาธารณสุข โดยเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร” และตอทายชื่อจังหวัด (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 007/74 ลงวันที่ 7 
มกราคม 2537) ในป พ.ศ.๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข ไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนนามเปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” 
พรอมทั้งใหประดิษฐานตราสัญลักษณงานฉลองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป  (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ 
ที่ รล 003/12609 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2539) 

4 เมษายน พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันพระบรมราชชนก 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 ใหใชบังคับตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนที่ 43 ก วันที่ 
5 เมษายน 2562) ใหสถาบันพระบรมราชชนกเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่จัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ อยู ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
วิทยาลัยในสังกัดรวมทั้งสิ้น 39 แหง ประกอบดวยวิทยาลัยพยาบาล 30 แหง  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
7 แหง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 1 แหง  และวิทยาลัยการแพทยแผน
ไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 แหง  
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2. วิสัยทัศน์ / ปณธิาน /  วัฒนธรรมองค์กร / อัตลักษณ์   

 ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 มาตรา 7 สถาบันมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต
และพัฒนาบุคลากรตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำ
การสอน ทำการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรา 8 เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 สถาบันมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ เพ่ือใหมีความรูความสามารถ 
ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกตอสังคม และเพ่ือใหมีศักยภาพในการเรียนรู 
ดวยตนเอง 

(2) จัดการศึกษา วิจัย สงเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสรางหรือพัฒนาองคความรูและนำความรูนั้นไป 
ใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

(3) พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพใหมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับ 
ในระดับประเทศและนานาชาติ 

(4) สงเสริมใหเกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความตองการของชุมชน 
(5) ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนความรวมมือกับชุมชน 
(6) ใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข 
(7) สงเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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3. ทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 

   สถาบันพระบรมราชชนก 

   ศาสตราจารยพิเศษ ดร.นายแพทยวิชัย เทียนถาวร  อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
   นายแพทยวิศิษฎ ตั้งนภากร      รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  

   ดานแผนงานสารสนเทศ 
   นายแพทยศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา     รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
         ดานบริหาร 
   นายแพทยปภัสสร เจียมบุญศรี         รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
         ดานวิชาการและประกันคุณภาพ 
   รองศาสตราจารยวสุธร ตันวัฒนกุล     รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
         ดานกิจการนักศึกษา อนุรักษวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ   
                 และดานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม 
   ผูชวยศาสตราจารยพูลศักดิ์ พุมวิเศษ     รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
         ดานกิจการพิเศษ พัฒนาเครือขาย 
   ดร.นิชดา สารถวัลยแพศย               รักษาการในตำแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
   ดร.วินัย สยอวรรณ       รักษาการในตำแหนงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  
                                                                  และสหเวชศาสตร 

 โดยมีโครงสรางการบริหารตามแผนภูมิรางโครงสรางสถาบันพระบรมราชชนกตามที่ปรากฏดังนี้ 
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4. แผนที่สถานศึกษา 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
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5. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม ระดับปริญญาตรี ป 1 ระดับปริญญาตรี ป 2-3 ระดับปริญญาตรี ป 4 ระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตรฯ 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตรฯ 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตรฯ 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตรฯ ป 1 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตรฯ ป 2 

นักศึกษาใหมรายงานตัว 5 กค.64     5 กค.64  

ปฐมนิเทศ 5-16 กค.64     5-16 กค.64  
เปดภาคการศึกษาที่ 1  19 กค.64 5 กค.64 21 มิย.64 5 กค.64 21 มิย.64 19 กค.64 21 มิย.64 

ชำระคาใชจายในการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ตามปฏิทินชำระคาใชจายในการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 สถาบันพระบรมราชชนก   

สอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 31 กค.64 

สอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 2 ตค.64 

วันสุดทายภาคการศึกษาที่ 1 19 พย.64 5 พย.64 22 ตค.64 5 พย.64 1 ตค.64 19 พย.64 22 ตค.64 

ปดภาคการศึกษาที่ 1 20-28 พย.64 6 -14 พย. 64 23-31 ตค. 64 6-14 พย. 64 2-10 ตค. 64 20-28 พย. 64 23-31 ตค. 64 

แจงผลการเรียนภาค
การศึกษาที ่1 

26 พย.64 12 พย.64 29 ตค.64 12 พย.64 8 ตค.64 26 พย.64 29 ตค.64 

เปดภาคการศึกษาที ่2 29 พย.64 15 พย.64 1 พย.64 15 พย.64 11 ตค.64 29 พย.64 1 พย.64 

ชำระคาใชจายในการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ตามปฏิทินชำระคาใชจายในการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 สถาบันพระบรมราชชนก 

สอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 18 ธค. 64 

นักศึกษาชั้นปที ่4 สอบความรูรวบยอด 8 สาขาวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 1 22-23 มค. 65    
นักศึกษาชั้นปที ่4 สอบความรูรวบยอด คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร  24-28 มค. 65   
นักศึกษาชั้นปที ่4 สอบความรูรวบยอด 8 สาขาวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 2 29-30 มค. 65    
ปจฉิมนิเทศผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564 16 - 18 กพ.65   
วันสำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปการศึกษา 2564 18 กพ.65   
วันสุดทายภาคการศึกษาที่ 2 1 เมย.65 18 มีค.65 4 มีค.64   1 เมย.65 4 มีค.65 

ปดภาคการศึกษาที่ 2 2-17 เมย. 65 2 เมย.-19 มิย.65 20-27 มีค.65 5-13 มีค.65   2-10 เมย. 65 5-13 มีค.65 

แจงผลการเรียนภาค
การศึกษาที ่2 

15 เมย.65 17 มิย.65 25 มีค.65 11 มีค.65   8 เมย.65 11 มีค.65 

เปดภาคฤดูรอน 18 เมย.65  28 มีค.65 14 มีค.65   11 เมย.65 14 มีค.65 

ชำระคาใชจายในการศึกษา ภาคฤดูรอน ตามปฏิทินชำระคาใชจายในการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 สถาบันพระบรมราชชนก 

วันสุดทายภาค
การศึกษาฤดูรอน 

10 มิย.65  3 มิย.65 20 พค.65   10 มิย.65 13 พค. 65 

ปวส.ปที ่2 สอบความรู 
รวบยอด (ปฏิบัต)ิ 

       16-18 พค. 65 

ปวส.ปที ่2 สอบความรู 
รวบยอด (ทฤษฎี) 

       19-20 พค. 65 

วันสำเร็จการศึกษา  ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ปการศึกษา 2564  9 มิย.65 

รายงานตัวผูสำเร็จการศึกษากับตนสังกัด 1 เมย.65  1 กค.65 

ปดภาคฤดูรอน 11-19  มิย.65   4-19  มยิ.65 21 พค.-19  มิย. 65     11-19  มิย.65   

แจงผลการเรียนภาค
การศึกษาฤดูรอน 

17 มิย.65     17 มิย.65     17 มิย.65   

เปดภาคการศึกษาที่ 1 
ปการศึกษา 2565 

20 มยิ.65 

หมายเหตุ นักศึกษาดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยที่นักศึกษากำลังศึกษารวมดวย 
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6. ปฏิทินการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

นักศึกษาใหมรายงานตัว 
เพ่ือเขาศึกษา 

5 กรกฎาคม 2564 - - 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและเตรียม
ความพรอมในการศึกษา 

5 - 16 กรกฎาคม 2564 - - 

วันเปดภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของแตละคณะ 
กองเทคโนฯ สถาบันพระบรมราช
ชนก จะดำเนินการจัดอบรมแนะนำ
การใชงานโปรแกรมพิมพใบแจงหนี้ 

3 สิงหาคม 2564   

ขั้นตอนการชำระคาใชจายในการศึกษา    
1. วิทยาลัยจัดทำขอมลูคาใชจายใน
การศึกษาของนักศึกษาท่ีตองชำระ  
(ตามประกาศ) รวมทั้งคาหอพัก   
การรักษาสภาพนักศึกษา สงใหสถาบัน
พระบรมราชชนก 

31 กรกฎาคม 2564 29 พฤศจิกายน -           
1 ธันวาคม 2564 

18 - 19 เมษายน 2565 
 

2. วิทยาลัยจดัทำใบแจงหนี ้ 31 กรกฎาคม 2564 2 - 6 ธันวาคม 2564 20 - 21 เมษายน 2565 
3. วิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองขอมูล
และแจงแกไขขอมลูใบแจงหนี้  

31 กรกฎาคม 2564 7 - 8 ธันวาคม 2564 22 - 25 เมษายน 2565 
 

4. วิทยาลัยปรับแกใบแจงหนี ้ 2 – 3 สิงหาคม 2564 9 ธันวาคม 2564 26 - 27 เมษายน 2565 
5. วิทยาลัยพมิพใบแจงหนี้ใหนักศึกษา
นำไปชำระ 

9 สิงหาคม 2564 13 - 14 ธันวาคม 2564 28 - 29 เมษายน 2565 
 

6. นักศึกษาชำระคาใชจายในการศึกษา
ปกติ / ชำระคารักษาสภาพนักศึกษา 

18 – 27 สิงหาคม 2564 15 - 27 ธันวาคม 2564 2 - 6 พฤษภาคม 2565 
 

7. นักศึกษาทำเรื่องขอผอนผันการชำระ
คาใชจายในการศึกษาปกติ ผานทาง
วิทยาลัย โดยระบุการชำระการผอนผันใน
รอบที่ 1 หรือ 2 และบันทึกลงระบบ 

18 – 27 สิงหาคม 2564 23 - 24 ธันวาคม 2564 4 - 5 พฤษภาคม 2565 

8. นักศึกษาชำระคาใชจายฯ การผอนผัน
รอบที่ 1 

1 – 17 กันยายน 2564 17 - 20 มกราคม 2565 
 

9-11 พค.65 

9. นักศึกษาชำระคาใชจายฯ การผอนผัน
รอบที่ 2 

27 - 30 กันยายน 2564 14 - 17 กมุภาพันธ 2565 - 

10. นักศึกษาชำระคาใชจายฯ ของผูไดรับ
ทุน เชน กยศ. ทุนโครงการพิเศษ 

11 - 14 ตลุาคม 2564 21 - 23 กุมภาพนัธ 2565 - 

วันสุดทายของภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของแตละคณะ 
ปดเทอม ตามปฏิทินการศึกษาของแตละคณะ 
วิทยาลัยแจงผลการเรียน  กอนวันเปดภาคการศึกษา 

หมายเหตุ ขยายระยะเวลาการชำระคาใชจายในการศึกษาปกติ / ชำระคารักษาสภาพนักศึกษา ของภาคการศึกษาที่ 1  
              ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 
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7. การกำหนดรหัสนักศึกษา 

เพ่ือใหการดำเนินการกำหนดรหัสนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปนไปอยาง
เหมาะสม และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันพระบรมราชชนกจึงไดจัดทำแนวปฏิบัติการกำหนดรหัส
นักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับนักศึกษาทุกชั้นป เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2563 
เปนตนไป  

  การกำหนดรหัสนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีจำนวนตัวเลข 11 หลัก 
รายละเอียด ดังนี้  

ปการศึกษา คณะ วิทยาลัย ระดับการศึกษาและชื่อหลักสูตร ลำดับนักศึกษา 
หลักท่ี 

1 
หลักท่ี 

2 
หลักท่ี 

3 
หลักท่ี 

4 
หลักท่ี 

5 
หลักท่ี 

6 
หลักท่ี 

7 
หลักท่ี 

8 
หลักท่ี 

9 
หลักท่ี 
10 

หลักท่ี 
11 

 
หลักท่ี 1, 2 แทน ปการศึกษาที่เขาศึกษา ใช  2  หลักสุดทาย 

 63 แทน ปการศึกษา  2563 
 64 แทน ปการศึกษา  2564 

หลักท่ี 3 แทน คณะ  (2 คณะ)  เรียงตามลำดับคณะที่เปดการศึกษาระดับปริญญาตรีกอน 

1 แทน คณะพยาบาลศาสตร 
2 แทน คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร 

หลักที ่ 4, 5 แทน วิทยาลัย  (39 แหง)  เรียงตามวิทยาลัยที่เปดการศึกษาระดับปริญญาตรีกอน 

คณะพยาบาลศาสตร   
01 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
02 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
03 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
04 แทน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 
05 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
06 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ 
07 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
08 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี
09 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร ี
10 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 
11 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
12 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ 
13 แทน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
14 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธาน ี
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หลักที ่ 4, 5 แทน วิทยาลัย  (39 แหง)  เรียงตามวิทยาลัยที่เปดการศึกษาระดับปริญญาตรีกอน (ตอ) 
15 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 
16 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
17 แทน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวดัเพชรบุรี 
18 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี
19 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
20 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
21 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
22 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
23 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
24 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ี
25 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 
26 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
27 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
28 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
29 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชริะ 
30 แทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 

คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร  
01 แทน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
02 แทน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 
03 แทน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
04 แทน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
05 แทน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
06 แทน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
07 แทน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
08 แทน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
09 แทน วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

หลักท่ี 6, 7, 8   แทน ระดับการศึกษาและช่ือหลักสูตร เรียงตามระดับการศึกษาจากนอยไปหามาก 

001-099 แทน ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร 1 ป 
001 แทน หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  

101-199 แทน ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
101 แทน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
102 แทน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 
103 แทน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน 
104 แทน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย 
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หลักท่ี 6, 7, 8     แทน   ระดับการศึกษาและช่ือหลักสูตร เรียงตามระดับการศึกษาจากนอยไปหามาก (ตอ) 

201-299 แทน ระดับการศึกษา : อนุปริญญา 

301-399 แทน ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 
301 แทน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
302 แทน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
303 แทน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
304 แทน หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
305 แทน หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
306 แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 
307 แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

306 แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 

307  แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

308    แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

401-499 แทน ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

501-599 แทน ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 
       501 แทน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

601-699 แทน ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

701-799 แทน ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก 

801-899 แทน ระดับการศึกษา : การวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) 

หลักท่ี 9, 10, 11  แทน  ลำดับนักศึกษา 

ตัวอยาง  
63 1 01 301 001 หมายถึง นักศึกษาปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี กรุงเทพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ลำดับที่ 001 

63 2 02 101 001 หมายถึง นักศึกษาปการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ลำดับที่ 001 
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ส่วนที่ 2 คณะและหลักสูตรที่เปิดสอน 

คณะพยาบาลศาสตร์  

  คณะพยาบาลศาสตร จัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ 
๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๒. หลักสูตรระดับต่ำกวาปริญญาตรี คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตร ๑ ป) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแหง พัฒนาหลักสูตร 
ใหเปนมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐
มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๒ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา   ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   ๙๖ หนวยกิต 
 (๑) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       ไมนอยกวา  ๒๐ หนวยกิต 
 (๒) กลุมวิชาวิชาชีพ       ไมนอยกวา  ๗๖ หนวยกิต 
 - ทฤษฏี ไมนอยกวา  ๔๐ หนวยกิต 
 - ปฏิบัติ ไมนอยกวา  ๓๖ หนวยกิต 
 ทั้งนี้ มีวิชาการพยาบาลผดุงครรภ              จำนวน ๑๒ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไมนอยกวา        ๖ หนวยกิต 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตร ๑ ป) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตร ๑ ป) วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ทุกแหง พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐาน ตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    ๖ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๒๘ หนวยกิต 
        - รายวิชาภาคทฤษฏี ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต 
        - รายวิชาภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๒ หนวยกิต 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 

 คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 
    -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 
    2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
    2.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
    2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  
    2.4 หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  
    2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
    2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3. หลักสูตรระดับต่ำกวาปริญญาตรี 4 หลักสูตร 
     3.1 หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง สาขาวิชาเทคนคิเภสัชกรรม  

                3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  
               3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน  
               3.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

หล ักส ูตรสาธารณส ุขศาสตรมหาบ ัณฑิต พ ัฒนาหล ักส ูตรให  เป นมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปดสอนที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๒ แหง คือ 
     ๑) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 
              ๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  
มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาบังคับ    
    กลุมวิชาแกนหรือกลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข ๑๕  หนวยกิต 
    กลุมวิชาเฉพาะสาขา  ๖  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ  ๑๒ หนวยกิต 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)   
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ แบงเปน ๒ หลักสูตร ดังนี้  

     ๑.๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙           
เปดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๖ แหง คือ  
                     ๑) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 
                     ๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
                     ๓) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
                     ๔) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
                     ๕) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
                     ๖) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต 
 (๑) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        33  หนวยกิต 
 (๒) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข  3๑  หนวยกิต 
   (๓) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา  4๐  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

๑.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เปดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๖ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา ๓๐  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๑๐๐  หนวยกิต 
 (๑) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       ไมนอยกวา 3๐  หนวยกิต 
 (๒) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข ไมนอยกวา 3๔  หนวยกิต 
   (๓) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา 

       สาธารณสุขชุมชน 
ไมนอยกวา ๓๖  หนวยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖  หนวยกิต 

๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  

     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักส ูตรระดับปร ิญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามความสามารถที่พึงประสงค (Competence) 
ของทันตาภิบาล (หลักสูตร ๔ ป) รับรองโดยทันตแพทยสภา เปดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ๗ แหง คือ  
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                     ๑) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 
                     ๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
                     ๓) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
                     ๔) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
                     ๕) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
                     ๖) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
                     ๗) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๘  หนวยกิต 
 (๑) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        33  หนวยกิต 
 (๒) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข  30  หนวยกิต 
   (๓) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา  45  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖  หนวยกิต 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เปดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๙ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  ๑๐๓ หนวยกิต 

 (๑) หมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ        3๙ หนวยกิต 
 (๒) หมวดวิชาชีพเวชระเบียน  ๖๔ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 

๔. หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  

     หล ักส ูตรการแพทย แผนไทยบ ัณฑ ิต พ ัฒนาหล ักส ูตร ให  เป นมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แบงเปน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๔.๑ หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต เปดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  

มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๓ หนวยกิต  แบงเปน 
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 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ๙๗  หนวยกิต 
 (๑) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ        ๔๖  หนวยกิต 
 (๒) กลุมวิชาชีพ  ๕๑  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 

๔.๒ หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย  เปดสอนที่วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๔๑ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา ๓๓  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๑๐๒  หนวยกิต 
 (๑) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ       ไมนอยกวา ๕๐  หนวยกิต 
 (๒) กลุมวิชาชีพบังคับ ไมนอยกวา ๕๒  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖  หนวยกิต 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เปดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและ
สาธารณสุข กาญจาภิเษก ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๘ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา ๓๐  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๑๐๒  หนวยกิต 
 (๑) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       ไมนอยกวา ๓๑  หนวยกิต 
 (๒) กลุมวิชาชีพรังสีเทคนิค ไมนอยกวา ๗๑  หนวยกิต 
       กลุมวิชาทางรังสีวิทยาทั่วไป  ๒๓ หนวยกิต 
       กลุมวิชาทางรังสีวิทยาวนิิจฉัย  ๑๙ หนวยกิต 
         กลุมวิชาทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๗ หนวยกิต 
         กลุมวิชาทางเวชศาสตรนิวเคลียร ๗ หนวยกิต 
 กลุมวิชาฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพ ๑๕ หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖  หนวยกิต 

 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปดสอนที่วิทยาลัย                       
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๔๑ หนวยกิต  แบงเปน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา ๓๐  หนวยกิต 

 
 
 



15 
 

 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๑๐๕  หนวยกิต 
 (๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตร  

     และคณิตศาสตร       
ไมนอยกวา ๒๑  หนวยกิต 

 (๒) กลุมวิชาชีพ    
       กลุมวิชาดานสาธารณสุข ไมนอยกวา                    ๒๑ หนวยกิต 
       กลุมวิชาดานวิศวกรรม ไมนอยกวา                    ๑๘ หนวยกิต 
   (๓) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา 

       อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖  หนวยกิต 

หลักสูตรระดับต่ำกวาปริญญาตรี  

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม พัฒนาหลักสูตรใหเปน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว าดวยการจ ัดการศึกษาและการประเมินผลการเร ียนตามหลักส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และตาม
สมรรถนะของเจาพนักงานเภสัชกรรม โดยกำหนดจากสภาเภสัชกรรม เปดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๗ แหง คือ  
                     ๑) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 
                     ๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
                     ๓) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
                     ๔) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
                     ๕) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
                     ๖) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
                     ๗) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

            หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 84 หนวยกิต  แบงเปน 

  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ๒๑ หนวยกิต  

  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา  57 หนวยกิต  

  (๑) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน   16 หนวยกิต  

  (๒) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  21 หนวยกิต  

    (๓) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา  12 หนวยกิต  

    (๔) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  4  หนวยกิต  

    (๕) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  4  หนวยกิต 
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  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา   2       ชั่วโมงตอสัปดาห 

  เปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ 

                  สำหรับผูสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ 
จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
  กลุมรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  12 หนวยกิต  

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พัฒนาหลักสูตรใหเปน

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เกณฑ

การใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่องการใหประกาศนียบัตรและการปฏิบัติ การฉุกเฉินของผูปฏิบัติการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื ่องอำนาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ

ขอจำกัดในการปฏิบัติการแพทยของผูชวยเวชกรรมตามคำสั่งการแพทยหรือการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

ตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรององคกรการศึกษา

ที่ดำเนินการหลักสูตรหรือการฝกอบรมสำหรับผูปฏิบัติการฉุ กเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปดสอนที่วิทยาลัย

การสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๕ แหง คือ  

                     ๑) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 

                     ๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

                     ๓) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี

                     ๔) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

                     ๕) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 8๓ หนวยกิต  แบงเปน 
  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ๒๑  หนวยกิต  

  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  5๖  หนวยกิต  

  (๑) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน   1๘  หนวยกิต  

  (๒) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  2๘  หนวยกิต  

    (๓) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต  

    (๔) ฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพ 

 4  หนวยกิต  

    (๕) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  4  หนวยกิต 
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  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 2      ชัว่โมงตอสัปดาห 

  เปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ 

                สำหรับผูสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
  กลุมรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  1๘ หนวยกิต  

๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน  

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
                หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 8๕ หนวยกิต แบงเปน 

  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ๒๑ หนวยกิต  

  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา  5๘ หนวยกิต  

  (๑) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน   1๕  หนวยกิต  

  (๒) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  21  หนวยกิต  

    (๓) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

    (๔) ฝกประสบการณทักษะ             
       วิชาชีพ 

 6  หนวยกิต  

    (๕) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  4  หนวยกิต  

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖  หนวยกิต  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา   2       ชัว่โมงตอสัปดาห 

  เปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ 

              สำหรับผูสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ 
จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
  กลุมรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  12 หนวยกิต  

๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย  

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย พัฒนาหลักสูตรใหเปน

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว าดวยการจ ัดการศึกษาและการประเมินผลการเร ียนตามหลักส ูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน 
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การอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปดสอนที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

                หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 8๕ หนวยกิต  แบงเปน 

  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ๒๑ หนวยกิต  

  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 5๘ หนวยกิต  

  (๑) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน   1๕  หนวยกิต  

  (๒) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  21  หนวยกิต  

    (๓) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

    (๔) ฝกประสบการณทักษะ 

       วิชาชีพ 

 6  หนวยกิต  

    (๕) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  4  หนวยกิต  

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา   2      ชัว่โมงตอสัปดาห 

  เปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ 

                  สำหรับผูสำเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
  กลุมรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  12 หนวยกิต  

หมายเหตุ : หลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนก รวมผลิตกับมหาวิทยาลัยบูรพา ไดแก 
1. หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย จัดการศึกษาที่วิทยาลัย

การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
2. หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต จัดการศึกษาที่

วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
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ส่วนที่ 3  ข้อบังคับของสถาบันพระบรมราชชนก  

และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ขอบังคับของสถาบันพระบรมราชชนก และรายละเอียดทีเ่กี่ยวกับการเรียนการสอน มีดังนี้ 

1. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564   

2. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564   

3. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา 
พ.ศ. 2563 

4. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 

5. รายละเอียดคาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปการศึกษา 2564 
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ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

โดยที่เปนการสมควรกำหนดการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข เพื ่อใหการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ       
เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีความสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันของการศึกษาที ่มีการเปลี ่ยนแปลง       
มุงเนนยกระดับการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ใหเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๔ /๒๕๖๔ เมื ่อวันที่             
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 

หมวดที ่๑ 

บททั่วไป 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพระบรมราชชนก 

 “สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันพระบรมราชชนก 

 “คณะ” หมายความวา สวนราชการที่มีหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิต  การจัดการเรียนการสอน     
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 “วิทยาลัย” หมายความวา สวนราชการในสังกัดคณะ มีหนาที ่จ ัดการเรียนการสอน การวิจัย             
การใหบริการทางวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

 “คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก 
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“ผูอำนวยการวิทยาลัย” หมายความวา ผูอำนวยการของวิทยาลัยที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา       
ในสถาบันพระบรมราชชนก 

 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจำหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบรหิาร 
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล   
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรตองอยู ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา                 
ที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวาหนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน            
พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ ่งหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ำไดไมเกินสองคน 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน” หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งเพ่ือรับผิดชอบ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับสถาบัน 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะ” หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งเพื่อรับผิดชอบ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับคณะ 

“เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความวา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามที่กระทรวง   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเปลี่ยนแปลง ที่มีผลบังคับใชในขณะนั้น   

ขอ ๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการ     
ตามขอบังคับนี ้

 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยชี ้ขาด         
คำวินิจฉัยชี้ขาด ของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

  

 ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อบริหาร กำกับดูแลคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบัน ประกอบดวย 
 (๑) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน ประกอบดวย  
  (ก) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานบัณฑิตศึกษา เปนประธาน 
  (ข) คณบดีของคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ 
  (ค) ผูแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อยางนอยสามคนแตไมเกินหาคน 
เปนกรรมการ 
  (ง) ผูอำนวยการสำนักวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบันแตงตั้งผูชวยเลขานุการจำนวนสองคน  
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 ใหอธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระดับสถาบัน ในกรณีพนจากตำแหนงกอนครบวาระ ใหผูที่ไดรับแตงตั้งทดแทนนั้น อยูในตำแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 

 (๒) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะ ประกอบดวย  
  (ก) คณบดีของคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เปนประธาน 
  (ข) ผูอำนวยการวิทยาลัยที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ 
  (ค) ผูแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
  (ง) รองคณบดีที่รับผิดชอบดานบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะแตงตั้งผูชวยเลขานุการจำนวนสองคน  
  ใหอธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระดับคณะ ในกรณีพนจากตำแหนงกอนครบวาระ ใหผูที่ไดรับแตงตั้งทดแทนนั้น อยูในตำแหนงเทากับวาระ     
ที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 

 ขอ ๖  คณะกรรมการตามขอ ๕ มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้ 

  (ก) เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน      
ตอสภาสถาบัน   
  (ข) กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันใหมีค ุณภาพ               
และประสิทธิภาพ 
 (ค) ประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะตาง ๆ และสนับสนุน
กระบวนการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
 (ง) จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบสหสาขาวิชา  
   (จ) กลั่นกรองการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอ
ตอสภาสถาบัน 
 (ฉ) จัดทำและกลั่นกรอง ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอตอสภาสถาบัน 
   (ช) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 

(๒) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะ มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้ 
  (ก) นำนโยบาย และแผนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันไปดำเนินการ 
  (ข) กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะตั ้งแตการวางแผน           
การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 (ค) ประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดคณะ             
และสนับสนุนกระบวนการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
 (ง) จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบสหสาขาวิชาของวิทยาลัยในสังกัดคณะ  
   (จ) รับรองผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ฉ) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 
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 ขอ ๗  คณะกรรมการตามขอ ๕ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ป และอาจแตงตั้งใหมอีกได แตจะ
ดำรงตำแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได เวนแต กรรมการตามขอ ๕ (๑) (ก) (ข) (ง) และขอ ๕ (๒) (ก) (ข) (ง)  
 นอกจากการพนตำแหนงตามวาระ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพนจากตำแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก   
 (๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น ๆ 
 (๔) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ    
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
 (๕) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 
 (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  

หมวด ๓ 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

 ขอ ๘  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ    
แตละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาห  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได
ตามความจำเปนของแตละหลักสูตร โดยมีระยะเวลาไมนอยกวาแปดสัปดาห   

 ขอ ๙  การคิดหนวยกิต 
 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที ่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบหาชั ่วโมง              
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ    
ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 (๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 (๔) การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ     
ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 (๕) วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ         
ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ขอ ๑๐  การจัดแผนการศึกษา   
 (๑) การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full–time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษา         
ในหลักสูตร โดยกำหนดจำนวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวาเกาหนวยกิต และไมเกินสิบหาหนวยกิต       
ตอภาคการศึกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค    
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 (๒) การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part–time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร 
โดยกำหนดจำนวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมเกินเกาหนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค
 ทั้งนี้ หลักสูตรหนึ่ง ๆ อาจจัดการศึกษาระบบอื่น ๆ และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง
หรือหลายแบบได โดยใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน  

 ขอ ๑๑  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการไดในลักษณะแบบเผชิญหนา (Face to Face 
Learning) หรือแบบออนไลน (Online Learning) หรือแบบผสม (Blended Learning) ตามที่คณะพิจารณา     
ตามความเหมาะสม  

 ขอ ๑๒  การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 

 

หมวดที ่๔ 

หลักสูตรและโครงสรางหลักสูตร 

 

ขอ ๑๓  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ 
ใหมีความเชี ่ยวชาญ หรือประสิทธิภาพในสาขาวิชาเฉพาะ เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ         
ในตัวเอง สำหรับผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว ใหมีจำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวายี่สิบสี่หนวยกิต 
 (๒) หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรที่เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู
ความสามารถระดับสูง โดยกระบวนการวิจัยหรือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู ใหมไดอยางอิสระ            
ในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับสูงกวาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวาสามสิบหกหนวยกิต โดยแบงการศึกษาออกเปน ๒ แผน คือ 
 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ ดังนี้ 
 แบบ ก ๑ ทำเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวาสามสิ บหกหนวยกิต    
คณะอาจกำหนด ใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได โดยไมนับหนวยกิต        
แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกำหนด 
 แบบ ก ๒ ทำวิทยานิพนธซึ ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวาสิบสองหนวยกิต และศึกษา        
งานรายวิชาอีกไมนอยกวาสิบสองหนวยกิต 
 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทำวิทยานิพนธ แตตองมี 
การคนควาอิสระไมนอยกวาสามหนวยกิต และไมเกินหกหนวยกิต 
 (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  เปนหลักสูตรที่เนนการพัฒนานักวิชาการ       
และนักวิชาชีพใหมีความเชี ่ยวชาญ หรือประสิทธิภาพในสาขาวิชาเฉพาะเพื ่อใหมีความรู ความสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทามาแลว ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวายี่สิบสี่หนวยกิต 
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 (๔) หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรที่เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาองคความรูใหม
ไดอยางอิสระและสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญ  
กับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่องในระดับสูงกวาปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แบงการศึกษา     
เปน ๒ แบบ ดังนี้ 
 แบบ ๑ ผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวาสี่สิบแปดหนวยกิต 
หรือ ผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวาเจ็ดสิบสองหนวยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ
จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 แบบ ๒ ผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวาสามสิบหกหนวยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวาสิบสองหนวยกิต หรือ ผู เขาศึกษาที ่สำเร็จปริญญาตรี  จะตองทำ
วิทยานิพนธไมนอยกวาสี ่สิบแปดหนวยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวายี ่สิบสี ่หนวยกิต ทั ้งนี้ 
วิทยานิพนธจะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 ขอ ๑๔  ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ดังนี้ 
 (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน         
สามปการศึกษา 
 (๒) ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกินหาปการศึกษา 
 (๓) ปริญญาเอก ผูที่สำเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา  
ไมเกินแปดปการศึกษา สวนผูที่สำเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา ไมเกิน
หกปการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเ วลาหรือแบบอื่น        
ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 

 

หมวดที ่๕ 

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 ขอ ๑๕  จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยที ่ปร ึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ อาจารยผู สอบวิทยานิพนธ และอาจารยผู สอน             
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก  ใหเปนไป   
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ ๑๖  ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหเปนไปตาม เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที ่๖ 

การรับเขาศึกษา 

 

 ขอ ๑๗  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกำหนด และหรือ
มีคุณสมบัติอื ่นเพิ ่มเติมตามที ่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะกำหนด โดยความเห็นชอบ               
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน 
  (๒) หลักสูตรปริญญาโท  
 จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกำหนด และหรือ
มีคุณสมบัติอื ่นเพิ ่ มเติมตามที ่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะกำหนด โดยความเห็นชอบ                
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน 
 (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา
ตามที่หลักสูตรกำหนด และหรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะกำหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน 
 (๔) หลักสูตรปริญญาเอก 
 (ก) จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  ตามที่หลักสูตรกำหนด      
และหรือมีคุณสมบัติอื ่นเพิ ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะกำหนด โดยความเห็นชอบ      
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน หรือ 
 (ข) จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกัน    
หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา ที่มีผลการเรียนดีมาก  และหรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม 
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับ
สถาบัน 
 ทั้งนี้ ผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่หลักสูตร
กำหนด 

 ขอ ๑๘  การรับบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับ
คณะกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน และจัดทำเปนประกาศของสถาบัน 

 ขอ ๑๙  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 
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หมวดที ่๗ 

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ ๒๐  การลงทะเบียนเรียน  
 (๑) นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 
เกาหนวยกิต และไมเกินสิบหาหนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๒) นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 
สามหนวยกิต และไมเกินเกาหนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ 
 หากมีเหตุผลและความจำเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตางไป    
จากเกณฑขางตน ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน ทั้งนี้ ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 

 ขอ ๒๑  การเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 

 ขอ ๒๒  การรับและเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะอาจกำหนดเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

 

หมวดที ่๘ 

การทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 

ขอ ๒๓  การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ กระทำไดเมื ่อนักศึกษามีคุณสมบัติ         
ครบตามที่แตละหลักสูตรกำหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือ          
การคนควาอิสระ  

ขอ ๒๔  การเสนออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
 (๑) ปริญญาโทตองไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ภายในสองป
นับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา   
 (๒) ปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธภายในสามปนับตั้งแตภาคการศึกษาแรก
ที่เขาศึกษา   

ขอ ๒๕  การควบคุมวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหมีอาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก          
หรือการคนควาอิสระหนึ่งคน และอาจมีอาจารยที่ปรึกษารวมไดอีก ตามความเหมาะสมแตละกรณี  

ขอ ๒๖  การประเมินผลความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
 (๑) อาจารยที่ปร ึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ มีหนาที ่ในการประเมินผล
ความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนักศึกษา  และรายงานผลการประเมินตอ  
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะ   
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 (๒) การประเมินผลความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองกระทำ     
ในทุกภาคการศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะ   
 ใชสัญลักษณ P (In Progress) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ โดยระบุจำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ     
ของนักศึกษาแตละคนในภาคการศึกษานั้น และใชสัญลักษณ N (No Progress) สำหรับผลการประเมินที่ไมมี
ความกาวหนา หรือไมเปนที่พอใจ     

 ขอ ๒๗  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ซึ่งมีผลตอ  
การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจำนวน
หนวยกิตจากหัวขอเดิมที่สามารถนำไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจำนวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิม   
ทั้งนี้ ใหนับจำนวนหนวยกิตดังกลาว เปนจำนวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ P ซึ่งสามารถนำมานับเพื่อสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได  

 ขอ ๒๘  การสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ  
 (๑) นักศึกษาสามารถยื่นขอสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระได เมื่อจัดทำวิทยานิพนธ

หรือการคนควาอิสระเสร็จสมบูรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือ      
การคนควาอิสระ 
 (๒) การสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
 (ก) ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ สำหรับจำนวน 
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ข) การสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองเปนแบบเปด  โดยการเปดใหผูสนใจ    
เขารับฟงการนำเสนอและตอบคำถามของผูเขาสอบได คณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 
หาวันทำการ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ มีอำนาจในการอนุญาตหรือไมอนุญาต      
ใหผู เขาฟงถามหรือแสดงความเห็นที่เกี ่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ รวมทั้ง        
การจำกัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดำเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 
 (ค) ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ ทั้งนี้ อาจสอบโดยใชวิธีการ       
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 
 ถาคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ไมครบตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จำเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยให
คณะแตงตั้งกรรมการเพ่ิมเติมและกำหนดวันสอบครั้งใหม 
 ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถสงผลการประเมิน 
การใหคำแนะนำและขอเสนอแนะดวยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เปนผู นำเสนอ     
ผลการประเมินตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในวันสอบ  
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 (ง) ผลการสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ใหถือมติตามที่คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระพิจารณารวมกัน 

 ขอ ๒๙  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ แบงเปน ๔ ระดับ คือ 
Excellent หมายความวา ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม 
Good หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี 
Pass หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน 
Fail หมายความวา ผลการประเมินขั้นไมผาน 

ขอ ๓๐  ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษร ตอคณบดีและผูเขาสอบ 
ภายในสิบวันทำการ ถัดจากวันสอบ 

 (๑) ในกรณีที่สอบผานและไมมีขอแกไข  ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระฉบับ

สมบูรณภายในยี่สิบวันทำการ ถัดจากวันสอบ 

 (๒) ในกรณีที่สอบผานแตตองมีขอแกไข ใหบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไขพรอมทั้ง

อธิบายชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ และผูเขาสอบตองแกไขตามขอเสนอใหแลวเสร็จและสงวิทยานิพนธหรือ   

การคนควาอิสระฉบับสมบูรณภายในสี่สิบหาวันทำการ ถัดจากวันสอบ 

 (๓) ในกรณีที่สอบครั้งแรกไมผาน ใหบันทึกสาเหตุหลักของการพิจารณาไมผาน และใหยื่นขอ

สอบครั้งที่ ๒ ภายในสามสิบวันทำการ ถัดจากวันสอบครั้งแรก และตองสอบภายในหกสิบวันทำการ ถัดจาก   

วันยื่นขอสอบครั้งท่ี ๒ 

  หากนักศึกษาไมสามารถดำเนินการไดตาม (๑) (๒) และ (๓) และไมมีเหตุผลอันสมควร        

ใหถือวาไมผานในการสอบครั้งนั้น ใหคณะกรรมการสอบ รายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี ภายในหาวันทำการ    

หลังสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด 

ขอ ๓๑  หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

 ขอ ๓๒  นักศึกษาที่จะยื่นเรื่องขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ขอสอบวิทยานิพนธ 
หรือการคนควาอิสระ และสงวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ใหดำเนินการตรวจสอบ         
การคัดลอกผลงาน พรอมแนบหลักฐานรายงานผลการตรวจสอบที ่แสดงคารอยละของความซ้ำ ซ อน 
(Plagiarism Checking Report) และผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการคนควาอิสระ  
 ทั้งนี้ การกำหนดคารอยละของความซ้ำซอน ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน  

ขอ ๓๓  รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระ 
 (๑) รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระใหเปนไปตามที่สถาบันกำหนด 
 (๒) นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณตามจำนวน
ลักษณะและระยะเวลาที่สถาบันกำหนด 
 (๓) ลิขสิทธิ ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระเปนของสถาบัน        
นักศึกษาและหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ สามารถนำไปเผยแพรในเชิงวิชาการได  
แตการนำเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื ่อประโยชนอื ่น  ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน
พิจารณาเปนรายกรณ ี  
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หมวดที ่๙ 

การสำเร็จการศึกษา 

 

 ขอ ๓๔  การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้  
 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองสอบผานรายวิชาตาง ๆ 
ครบถวนตามที่กำหนดไวในหลักสูตร โดยไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา 
 (๒) หลักสูตรปริญญาโท  
 (ก) สอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของสถาบัน 
 (ข) แผน ก แบบ ก ๑ นำเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพ        
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ          
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ  
 (ค) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งนำเสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย  
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน   
ทางวิชาการ หรือนำเสนอตอที ่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ  (Full Paper) ไดรับ        
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว   
 ในกรณีที่เปนวิทยานิพนธซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งประดิษฐ อาจถือการไดรับการจดทะเบียน 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพในวารสารทางวิชาการได 
 (ง) แผน ข ตองสอบผานรายวิชาตางๆ ครบถวนตามที่กำหนดไวในหลักสูตร โดยไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู 
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียน และหรือปากเปลาในสาขาวิชานั ้น พรอมทั ้งนำเสนอรายงาน        
การคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ และรายงาน  
การคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
ที่สืบคนได 
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 (๓) หลักสูตรปริญญาเอก  
 (ก) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 (ข) แบบ ๑ นำเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั ้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน   
ทางวิชาการ อยางนอย ๒ เรื่อง 
 (ค) แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยไดระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งนำเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย  
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  
 ในกรณีที่เปนวิทยานิพนธซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งประดิษฐ อาจถือการไดรับการจดทะเบียน 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพในวารสารทางวิชาการได  

 ขอ ๓๕  วันสำเร็จการศึกษาและการขออนุมัติปริญญาใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 

 ขอ ๓๖  สภาสถาบันอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผู สำเร็จ
การศึกษาผูหนึ่งผูใดไปแลว ตามขอเสนอของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน 

 ขอ ๓๗  ใหสถาบันจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ำซอนกับงานของผูอ่ืนหรือการจาง
ทำรายงานวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ หากพบวามีการคัดลอก การซ้ำซอนกับงานของผู อื ่น หรือ           
มีการจางทำรายงานวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหสถาบันพิจารณาถอดถอนรายงานวิทยานิพนธหรือ    
การคนควาอิสระชิ้นนั้น 

 ขอ ๓๘  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน สามารถออกแนวทางปฏิบัติในเรื ่องตาง ๆ            
ใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน กฎหมาย และระเบียบแบบแผน ของทางราชการ โดยไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ 

 ขอ ๓๙  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพ           
ของหลักสูตร ใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของสถาบัน 
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บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๔๐  ในระยะเริ่มแรก ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางนอยสามคนแตไมเกิน
หาคน เปนกรรมการตามขอ ๕ (๑) และ (๒) ทั้งนี้ ใหดำรงตำแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ประกาศ ณ วันที่   10    สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

                                                (ลงชื่อ)  เกียรติภูมิ  วงศรจิต 
(นายเกียรติภูมิ  วงศรจิต) 

  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก 
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ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 ตามท่ีสถาบันพระบรมราชชนก ไดปรับเปลี่ยนสถานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงเห็นสมควรจัดทำขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใหการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันของการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง มุงเนน
ยกระดับการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกใหเปนที่ยอมรับมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ (๒) ประกอบกับ     
มติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓     
จึงออกขอบังคับ ไวดังนี้ 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี    
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
 “สถาบัน” หมายความวา สถาบันพระบรมราชชนก  
 “สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันพระบรมราชชนก 
 “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก 
 “สวนราชการ” หมายความวา สำนักงานอธิการบดี คณะ สำนัก และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน   
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใหหมายความรวมถึงวิทยาลัยที่เปนสวนราชการในสังกัดคณะดวย 
 “คณะ” หมายความวา สวนราชการที่มีหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิต  การจัดการเรียนการสอน     
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  “วิทยาลัย” หมายความวา สวนราชการในสังกัดคณะ มีหนาที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย         
การใหบริการทางวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
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 “คณบดี” หมายความวา คณบดีในสถาบันพระบรมราชชนก 
 “คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะในสถาบันพระบรมราชชนก 
 “ผู อ ํานวยการวิทยาลัย” หมายความวา ผ ู อ ํานวยการวิทยาลัยในสถาบันพระบรมราชชนก
 “การจัดการศึกษา” หมายความวา การบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก        
ที่ครอบคลุมตั้งแตหมวดที่ ๑ ถึง หมวดที่ ๕ และ บทเฉพาะกาล ตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับนี้ 
 “อาจารยประจำ” หมายความวา บุคคลที่ดำรงตำแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ในวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก 
และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา หรือบุคคลที่ดำรงตำแหนงดานการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข กอนไดรับการแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา  
 “อาจารยประจำหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิ ชา   
ของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัย  ในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจำ
หลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผู นั ้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ       
กับสาขาวิชาของหลักสูตร ทั้งนี้ ใหมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา 
 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจำหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล    
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรตองอยู ประจำหลักสูตรนั ้นตลอดระยะเวลา                 
ที ่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรเกินกวาหนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน            
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ำไดไมเกินสองคน 
 “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

 ขอ ๔  ผูอำนวยการวิทยาลัยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีอำนาจออกแนวทาง
ปฏิบัติในเรื ่องตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะและสถาบัน กฎหมาย และระเบียบแบบแผน          
ของทางราชการ โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

 ขอ ๕  ใหอธิการบดีมีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติใหเปนไป       
ตามขอบังคับนี้  

 ขอ ๖  ใหอธิการบดีเปนผู รักษาการตามขอบังคับนี ้ และมีอำนาจวินิจฉัยชี ้ขาดปญหาเกี ่ยวกับ         
การปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

 

 ขอ ๗  คณะมีหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ 
และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการประจำคณะตามขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก     
วาดวย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ขอ ๘  ใหมีคณะกรรมการระดับวิทยาลัย ทำหนาที่ในการบริหารการจัดการศึกษาของวิทยาลัย        
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบดวย 
 (๑) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เสนอตอคณบดี โดยความเห็นชอบจากผูอำนวยการ
วิทยาลัย เพ่ือแตงตั้ง ประกอบดวย 
  (ก) ผูอำนวยการวิทยาลัย เปนประธานคณะกรรมการ 
  (ข) กรรมการโดยคัดเลือกจากผูมีตำแหนงทางการบริหารในวิทยาลัย ไดแก รองผูอำนวยการ
วิทยาลัย ประธานหลักสูตร หัวหนาสาขาวิชา และหัวหนาฝายหรือหัวหนางานตามหลักเกณฑที่วิทยาลัยกำหนด 
ไมเกินสิบหาคน 
  (ค) กรรมการที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงาน
สถาบันพระบรมราชชนก และลูกจางของวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจำ ตามหลักเกณฑที่วิทยาลัย
กำหนดไมเกินสามคน โดยมาจากกระบวนการสรรหาที่อาจารยของวิทยาลัยมีสวนรวม 
  (ง) กรรมการที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงาน
สถาบันพระบรมราชชนก และลูกจางของวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่เปนบุคลากรสายสนับสนุน ตามจำนวน        
ที่วิทยาลัยกำหนด โดยมาจากกระบวนการสรรหาที่บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยมีสวนรวม 
 โดยใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการเปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ตำแหนงละหนึ่งคน 
 (๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอตอคณบดี โดยความเห็นชอบจากผูอำนวยการ
วิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง ประกอบดวย 
  (ก) รองผูอำนวยการวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา เปนประธานคณะกรรมการ 
  (ข) ประธานหลักสูตร หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชาหรือตำแหนงเทียบเทา เปนกรรมการ 
  (ค) หัวหนางานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผล เปนกรรมการ 
  (ง) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนกรรมการ 
  (จ) อ่ืน ๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด 

 โดยใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการเปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ตำแหนงละหนึ่งคน 

 ขอ ๙ คณะกรรมการ ตามขอ ๘ มีหนาที่ ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีหนาที่ 
  (ก) ใหคำแนะนำหรือความเห็นตอผูอำนวยการวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัย และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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  (ข) ใหคำแนะนำหรือความเห็นตอผูอำนวยการวิทยาลัยในการออกระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติในเรื ่องตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบแบบแผน      
ของทางราชการ 
  (ค) จัดทำแผนกลยุทธ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงานประจำป รวมทั้งคำขอ
งบประมาณของวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามที่กำหนด 
  (ง) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล
และสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานบุคคลอยางมีธรรมาภิบาล 
  (จ) สนับสนุน และกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
  (ฉ) ใหความเห็นชอบในการตัดสินการประเมินผลการศึกษาตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้  
  (ช) เสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสำเร็จการศึกษา ตอคณะกรรมการประจำคณะ 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด 

  (ซ) หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดกำหนดไวในขอบังคับนี้ หรือตามที่วิทยาลัย ขอคำแนะนำ หรือ
ความคิดเห็น 
 (๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาที่ 
  (ก) วางแผนการบริหารหลักสูตร 
  (ข) ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของหลักสูตร ใหเปนไปตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
  (ค) ติดตามผลการใชหลักสูตรและนำผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน 
  (ง) อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ ๑๐  คณะกรรมการตามขอ ๘ มีวาระ ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป ทั้งนี้หากผูอำนวยการ
วิทยาลัย พนจากตำแหนง ใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพนจากตำแหนงดวย 

 (๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีวาระอยูในตำแหนงคราวละหาป ตามวงรอบการปรับปรุง
หลักสูตร ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงหลักสูตรอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหมได 

 ขอ ๑๑  นอกจากพนตำแหนงตามวาระ คณะกรรมการตามขอ ๘ พนจากตำแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) พนจากตำแหนงในหนาที่ที่ตนดำรงตำแหนงตามขอ ๘ 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนบุคคลไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษที่เปนความผิดที่กระทำ   
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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ขอ ๑๒  ในกรณีที่กรรมการพนตำแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวาง      
ที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตำแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูที่ไดรับ
แตงตั้งนั้น อยูในตำแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลวนั้น 

ขอ ๑๓  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดสำหรับ    
การประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ใหมอบหมายรองผูอำนวยการวิทยาลัยผูใดผูหนึ่งทำหนาที่        
เปนประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง     
เปนประธานในที่ประชุม 

การว ิน ิจฉัยช ี ้ขาดของที ่ประชุม ให ถ ือเส ียงข างมาก กรรมการคนหนึ ่งให ม ี เส ียงหนึ ่งเส ียง                  
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 
หมวด ๓ 

ระบบการศึกษา 
 

 ขอ ๑๔  ระบบการศึกษา 

 (๑) ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
ซึ่ง ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห หรืออาจมีการศึกษาภาคฤดูรอน สำหรับ
การศึกษาภาคฤดูรอนใหกำหนดระยะเวลาการศึกษาและจำนวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ   
ภาคการศึกษาปกต ิ

 (๒) หลักเกณฑการกำหนดหนวยกิตแตละรายวิชา มีดังนี้ 

  (ก) ว ิชาภาคทฤษฎีที ่ใช บรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมน อยกวา ๑๕ ชั ่วโมงตอ          
ภาคการศกึษาปกติ มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  (ข) รายวิชาภาคปฏิบัติที ่ใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั ่วโมงตอ        
ภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  (ค) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  (ง) การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื ่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  (จ) จำนวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา                     
 ๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต 
หรือตามเกณฑที่สภาวิชาชีพกำหนด ใชเวลาการศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา      
และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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 ๒) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 
หรือตามเกณฑที่สภาวิชาชีพกำหนด ใชเวลาการศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียน      
เต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  
  ทั ้งนี ้ ใหนับเวลาการศึกษาจากวันที ่เปดภาคการศึกษาแรก ที ่ลงทะเบียนเขาศึกษา        
ในหลักสูตรนั้น 

 ขอ ๑๕  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาทุกหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 

 ขอ ๑๖  คุณสมบัติผูเขาศึกษา   
 (๑) จะตองเปนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 (๒) เปนผูที ่มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมมีความพิการ     
หรือผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
 (๓) เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑคุณสมบัติผูเขาศึกษาที่กำหนดไวในหลักสูตร หรือตามประกาศ
ของสถาบัน 

 ขอ ๑๗ การลงทะเบียน  ดังนี้ 
 (๑) การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน              
๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนได     
ไมเกิน ๙ หนวยกิต  
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเปน การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตางไป      
จากเกณฑขางตนก็อาจทำได แตตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตองเรียน    
ใหครบตามจำนวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีผานความเห็นชอบของผูอำนวยการ
วิทยาลัย 
 (๒) การลงทะเบียนเรียน จะสำเร็จการศึกษาได ดังนี้ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ        
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ              
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 (๓) การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในกรณีที่ไมขอรับผลการประเมินเปนลำดับขั้น ใหกระทำ
โดยการยื่นคำรองตอวิทยาลัยในหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลงทะเบียน พรอมทั้งไดรับการอนุมัติจาก
ผูอำนวยการวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ จำนวนหนวยกิตทั้งหมด
จะตองไมเกินจำนวนที่ระบุไวในขอ (๑) 
  (๔) การลงทะเบียนและการชำระคาธรรมเนียมการศึกษา อัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษา ใหเปนไปตามท่ีสถาบันกำหนด   
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 ขอ ๑๘  ระบบการประเมินผลการศึกษา 

                   (๑) นักศึกษาจะเขาสอบในรายวิชาใดตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนต่ำกวานี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

                  (๒) ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชา ใหใชระบบตัวอักษร (Letter Grade) แสดงระดับ
คะแนน (Grade) ซึ่งมีความหมายและคาระดับคะแนน ดังนี้ 
 

  ความหมาย คาระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐ 
B ดี (Good) ๓.๐๐ 
C+ คอนขางดี (Fairy Good) ๒.๕๐ 
C พอใช (Fair) ๒.๐๐ 
D+ ออน (Poor) ๑.๕๐ 
D ออนมาก (Very Poor) ๑.๐๐ 
F ตก (Fail) ๐ 
S พึงพอใจ (Satisfactory) - 
U ไมพึงพอใจ (Unsatisfactory) - 
I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) - 
P การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)  - 
E มีเงื่อนไข (Condition)  
W การถอนรายวิชา (Withdrawn) - 
X ไมรายงานผล (No Report)  - 
AU รวมฟงบรรยาย (Audit) - 
NC การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต  

(Non-credit) 
 

CP เทียบโอนหนวยกิต (Credit Pass) - 
 (๓) การตัดสินผลการศึกษา  มีหลักเกณฑตอไปนี้ 
  (ก) ผลการเรียนในหมวดวิชาชีพไมต่ำกวาระดับคะแนน C และในหมวดวิชาอ่ืน ๆ ไมต่ำกวา
ระดับคะแนน D 
  (ข) กรณีผลการเรียนรายวิชาไมผานเกณฑประเมินผล หลังสอบแกตัวผานใหไดรับ       
การพิจารณาผลการเรียนในหมวดวิชาชีพ ไมสูงกวาระดับคะแนน C ในหมวดวิชาอ่ืน ๆ ไมสูงกวาระดับคะแนน D  
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 (๔) การใหระดับคะแนน F กระทำไดในกรณีตอไปนี้ 
  (ก) เขาสอบและไดผลการสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผลวาไมผานเกณฑ 
  (ข) ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันควรและไมไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการวิทยาลัยหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย 
  (ค) ทำผิดระเบียบการสอบและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอ่ืนที่ไดรับ
มอบหมายตัดสินใหตก 

  (ง) เปลี่ยนจากระดับคะแนน I หรือ E เปนระดับคะแนนไมไดภายใน ๔ สัปดาหหลังสิ้นสุด   
ภาคการศึกษานั้น   

  (จ) กรณีที่ไดระดับคะแนน E สอบแกตัว ๒ ครั้งแลวไมผาน 

 (๕) การใหระดับคะแนน S และ U ใช เฉพาะบางรายวิชาที ่กำหนดไวในรายละเอียด          
ของหลักสูตรและประเมินผลดวยอักษร S และ U ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับคะแนน 
 (๖) การใหระดับคะแนน I กระทำไดในกรณีตอไปนี้ 
  (ก) ปวยจนไมสามารถเขาสอบได และไดปฏิบัติตามขอ ๒๘ และ ขอ ๒๙ ในขอบังคับนี้ 
  (ข) ขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีหลักฐานที่เชื่อถือได และไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการ
วิทยาลัยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
  (ค) ทำงานหรือปฏิบัติงานที่เปนสวนประกอบของการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารย
ผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย  
  (ง) การใหระดับคะแนน I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผู สอนและการอนุมัติ      
จากผูอำนวยการวิทยาลัย นักศึกษาจะตองดำเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกระดับคะแนน I       
ใหสมบูรณภายใน ๔ สัปดาห หลังสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น หากพนกำหนดดังกลาว วิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I 
เปนระดับคะแนน F หรือ U 
 (๗) การใหระดับคะแนน P กระทำไดกรณีที่รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู    
และไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะบางรายวิ ชาที่กำหนดไว    
ในรายละเอียดของหลักสูตร อักษร P จะเปลี่ยนก็ตอเมื่อมีการวัดและประเมินผล ภายในระยะเวลาไมเกิน     
วันสุดทายของการสอบปลายภาคของปการศึกษาถัดไป หากพนกำหนดระยะเวลาดังกลาว วิทยาลัยจะเปลี่ยน
อักษร P เปนระดับขั้น F หรืออักษร U 
 (๘) การใหระดับคะแนน E กระทำไดในกรณีตอไปนี้ 
  (ก) ผลการสอบของแตละรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอื่น
ที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาเห็นวายังไมสมควรใหตก ควรใหโอกาสแกตัว 
       (ข) การเปลี่ยนระดับคะแนน E สามารถสอบแกตัวได ๒ ครั้ง และเปลี่ยนระดับคะแนนได
ไมเกินระดับคะแนน C ในหมวดวิชาชีพและไมเกินระดับคะแนน D ในหมวดวิชาอ่ืน ๆ ทั้งนี้จะตองกระทำ     
ใหเสร็จสิ้นภายใน ๔ สัปดาห หลังสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น 
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 (๙) การใหระดับคะแนน W กระทำไดกรณีตอไปนี้ 

  (ก) นักศึกษาไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 

  (ข) นักศึกษาลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ 

  (ค) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 (๑๐) การคำนวณคะแนนเฉลี ่ย (Grade Point Average, GPA) กระทำเมื ่อสิ ้นสุดแตละ     
ภาคการศึกษา โดยมีวิธีคิดดังนี้ 
  (ก) ใหเอาผลรวมทั ้งหมดของผลคูณระหวางคาระดับคะแนนกับจำนวนหนวยกิต           
แตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั ้ง หารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกิตในแตละ       
ภาคการศึกษา 
  (ข) การคำนวณคะแนนเฉลี่ย ใหตั้งหารถึงจุดทศนิยม ๓ ตำแหนง และใหปดเศษทศนิยม  
ที่มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไป เพื่อใหเหลือทศนิยม ๒ ตำแหนง 
 (๑๑) การคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) กระทำเมื่อ
เรียนจบตลอดหลักสูตรโดยมีวิธีคิด ดังนี้ 
  (ก) ใหเอาผลรวมทั ้งหมดของผลคูณระหวางคาระดับคะแนนกับจำนวนหนวยกิต               
แตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หารดวยจำนวนหนวยกิตสะสม 
  (ข) การคำนวณคะแนนเฉลี ่ยสะสม ใหตั ้งหารถึงทศนิยม ๓ ตำแหนง และใหปดเศษ
ทศนิยมที่มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไป เพื่อใหเหลือทศนิยม ๒ ตำแหนง 

  (ค) การนับจำนวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชา 
ที่สอบไดเทานั้น 
  (ง) กรณีที่เรียนซ้ำในรายวิชาใด ใหใชระดับคะแนนที่ไดครั้งสุดทาย มาคำนวณคะแนน
เฉลี่ยสะสม  
  (จ) ระดับคะแนน S  U  I  P และ W จะไมนำมาคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 (๑๒) การลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา แบงได ๒ กรณี 
  (ก) กรณีได ระด ับคะแนน F ให ลงทะเบ ียนเร ียนใหม  (Repeat) ได ไม  เก ิน ๑ ครั้ ง                 
หากนักศึกษาไมผานและคะแนนเฉลี่ยรวมเกิน ๒.๐๐ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
  (ข) กรณีปรับระดับคะแนนใหสูงขึ ้น (Regrade) ใหลงทะเบียนเรียนไดในรายวิชา           
ที่ไดคะแนนตั้งแตระดับคะแนน C ลงมาไดไมเกิน ๑ ครั้ง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   
บริหารวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 (๑๓) การเลื่อนชั้นกระทำไดในกรณีตอไปนี้ 
  (ก) ตองสอบไดทุกวิชาในปการศึกษานั้น ๆ และ 
  (ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
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 (๑๔) การทำเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (ก) ผลการเรียนบางวิชาไดระดับคะแนน F แตคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
  (ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๑.๙๕ 
  (ค) คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒ ปการศึกษา ที่อยูระหวางการทำเงื่อนไขจะตองไมต่ำกวา ๒.๐๐  
จึงจะเลื่อนชั้นได มิฉะนั้นจะตองเรียนซ้ำชั้นในปที่อยูระหวางการทำเงื่อนไข 
 (๑๕) การเรียนซ้ำชั้นกระทำไดในกรณีตอไปนี้ 
  (ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๒.๐๐ ยกเวนกรณีท่ีทำเงื่อนไข 
  (ข) การเรียนซ้ำชั ้นใหเลือกเรียนซ้ำเฉพาะในรายวิชาที ่ไดระดับคะแนนต่ำกวา B           
ในหมวดวิชาชีพ และต่ำกวาระดับคะแนน C ในหมวดวิชาอ่ืน ๆ  
  (ค) ในการเรียนซ้ำชั้นแตละชั้นป ซ้ำชั้นไดไมเกิน ๑ ปการศึกษา 

 (๑๖) การเลื่อนชั้น การทำเงื ่อนไข การเรียนซ้ำชั้นและการลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 ขอ ๑๙  การรับโอนยายนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 

 ขอ ๒๐  การสำเร็จการศึกษา ผูสำเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
 (๒) จำนวนปที่เรียนไมเกินระยะเวลาที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด 
 (๓) สอบไดจำนวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
 (๔) ผานการสอบความรูรวบยอดตามเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถาบัน    
พระบรมราชชนก  
 (๕) ผานเกณฑภาษาอังกฤษ ตามประกาศของสถาบัน 

 (๖) ตองชำระคาใชจายตาง ๆ ในการศึกษาครบตามที่กำหนด 

 ขอ ๒๑  การใหปริญญาเกียรตินิยม ผูสำเร็จการศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมตองอยูในเกณฑ 
ตอไปนี้ 
 (๑) เปนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ไมไดเปนหลักสูตรตอเนื่องหรือหลักสูตรเฉพาะกิจ 
 (๒) เปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
 (๓) เปนผูที่ไมเคยไดระดับคะแนน F  U หรือลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตลอด
หลักสูตร และทุกรายวิชาไมเคยไดรับผลการเรียนต่ำกวาระดับ C 
 (๔) มีระยะเวลาการศึกษาไมเกินกวาแผนการศึกษาปกติที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ ไมนับรวม
ภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษากรณีที่ปวย หรือถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร        
กองประจำการ หรือไดรับทุนตาง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งคณะ
พิจารณาเห็นวาเปนประโยชนกับนักศึกษา หรือความจำเปนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ 
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 (๕) ผูที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ๓.๖๐ ขึ้นไป ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ 
และผูที่ทำคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙ ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ 

  (๖) ในกรณีนักศึกษาเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอ่ืนจะตองศึกษา
รายวิชาในหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนกไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 ขอ ๒๒  สถาบันอาจกำหนดคุณสมบัติของผูสำเร็จการศึกษา ที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยม
เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 ขอ ๒๓  ผูที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละหลักสูตร ใหไดรับ 
รางวัลเหรียญทอง 

  หากคะแนนเฉลี่ยสะสมเทากัน ใหพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมเทียบถึงทศนิยมตำแหนงที่สาม
เปนผูไดรับรางวัลเหรียญทอง และหากเทากันอีกใหเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมของหมวดวิชาชีพ เปนผูไดรับ
รางวัลเหรียญทอง  
 

หมวด ๔ 
การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

 ขอ ๒๔  การพนสภาพการเปนนักศึกษากระทำไดในกรณีตอไปนี้ 
 (๑) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (๒) ไดรับอนุมัติใหลาออก 
 (๓) ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผล ในกรณีตอไปนี้ 
  (ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปที่ ๑ ต่ำกวา ๑.๗๕  
  (ข) จำนวนปที่เรียนเกินกวาระยะเวลาที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด และแตละชั้นป
ซ้ำชั้นไดไมเกิน ๑  ครั้ง 
  (ค) ไมสามารถแกระดับคะแนนใหเปน C ในหมวดวิชาชีพ และ D ในหมวดวิชาอ่ืน ๆ ได      
  (ง) กรณีที่ซ้ำชั้นมาแลว และคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา    
  (๔) ไมชำระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 
ตามระเบียบ หรือประกาศของสถาบัน 
  (๕) ไมชำระคาใชจายในการศึกษาตามประกาศของสถาบัน 

  (๖) ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๗) เหตุส ุดว ิส ัยหรือปวยเรื ้อร ัง และแพทยที ่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกำหนด              
ไดลงความเห็นวาไมสามารถศึกษาตอได 
  (๘) กระทำความผิดทางวินัย และไดรับการพิจารณาโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

  (๙) ตาย 
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 ขอ ๒๕  การพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๔ (๒) ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ผูอำนวยการวิทยาลัย
อนุมัติใหลาออก 

 ขอ ๒๖  การพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๔ (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) ใหมีผลนับตั้งแตวันที่
อธิการบดีหรือผูไดรับมอบอำนาจอนุมัติใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๒๗  การพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๔ (๖) ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด 
 

หมวด ๕ 
การลาและการใหพักการศึกษา 

 

 ขอ ๒๘  การลาปวย ลากิจ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) นักศึกษาลากับอาจารยผูสอน และอาจารยผูสอนรายงานตอรองผูอำนวยการวิทยาลัยที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
 (๒) นักศึกษาลากิจ ลาปวยไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนแตละรายวิชา 
 (๓) ในกรณีที่ลากิจ นักศึกษาจะตองไดรับอนุญาต และลงชื่อรับทราบการอนุญาตใหลา 
 (๔) การลาปวยตั้งแต ๓ วัน ขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย 

 ขอ ๒๙  ผูมีอำนาจอนุญาตใหนักศึกษาลาปวย และลากิจได ดังนี้ 
  (๑) รองผู อำนวยการวิทยาลัยที ่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหรือผูที ่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอำนวยการวิทยาลัย อนุญาตใหลาไดครั้งละไมเกิน ๓ วัน 
 (๒) ผูอำนวยการวิทยาลัยใหลาไดนอกเหนือจาก (๑) แตไมเกิน ๑ ปการศึกษา 
  (๓) คณบดีอนุญาตใหนักศึกษาลาไดกรณีท่ีเกินอำนาจของผูอำนวยการวิทยาลัย 

  ขอ ๓๐  การลาพักการศึกษากระทำไดในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจำการ 
  (๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใด ใหไดรับอนุมัติจากคณบดี  
โดยผานความเห็นชอบของผูอำนวยการวิทยาลัย 
  (๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด แตไมเกิน   
๑ ปการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย 
  (๔) มีเหตุจำเปนสวนตัวขอลาพักการศึกษาไดไมเกิน ๑ ปการศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
  (๕) การลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) นักศึกษาตองยื่นคำรองตอผูอำนวยการวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่มีเหตุจำเปนตองลาพักการศึกษา  
  (๖) การลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) ใหปฏิบัติตามขอ ๒๘ และขอ ๒๙ 
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 (๗) ในกรณีที ่น ักศึกษามีเหตุจำเปนตองลาพักการศึกษาเกินกวา ๑ ภา คการศึกษา             

แตไมติดตอกันใหยื่นคำรองขอพักการศึกษาใหม ตอผูอำนวยการวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่มีเหตุ
จำเปนตองลาพักการศึกษา 

 (๘) ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนับเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลา
การศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตตามขอ ๓๐ (๑) หรือ (๒) 
  (๙) นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคำรองขอกลับเขา
ศึกษาตอผูอำนวยการวิทยาลัยกอนครบกำหนดการลาพักการศึกษา และชำระคาใชจายในการศึกษาตามที่กำหนด 

 ขอ ๓๑  ผูมีอำนาจอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการศึกษาได ดังนี้ 
  (๑) ผูอำนวยการวิทยาลัยอนุญาตใหลาไดไมเกิน ๑ ปการศึกษา 
  (๒) คณบดีอนุญาตใหนักศึกษาลาไดกรณีท่ีเกินอำนาจของผูอำนวยการวิทยาลัย 

 ขอ ๓๒  การใหพักการศึกษา จะกระทำไดในกรณี นักศึกษากระทำความผิดทางวินัย และไดรับโทษให
พักการศึกษา 

 ขอ ๓๓  การลาออกใหปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ใหนักศึกษายื่นใบลาออกตอผูอำนวยการวิทยาลัย โดยความยินยอมของบิดา มารดาหรือ
ผูปกครอง ยกเวนในกรณีที่เปนขาราชการลาศึกษาตอ หรืออายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการ
สมรส ไมตองใหบิดา มารดา หรือผูปกครองใหความยินยอมก็ได 

 (๒) ผูอำนวยการวิทยาลัยมีอำนาจในการอนุมัติใหนักศึกษาลาออก และใหมีผลนับตั้งแตวนัที่
ผูอำนวยการวิทยาลัยอนุมัติใหลาออก 

 (๓) กรณีที่ผูอำนวยการวิทยาลัยอนุมัติใหลาออกตามขอ ๓๓ (๒) ตองแจงใหคณบดีทราบ   
และใหคณบดีจัดสงขอมูลดังกลาวใหกองทะเบียนและประมวลผล บันทึกการพนสภาพจากการเปนนักศึกษาตอไป 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ ๓๔  การใหปริญญาเกียรตินิยมตามขอบังคับนี้ ใหใชบังคับกับผูที่ศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร ดวย  

   ประกาศ ณ วันที่   4   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                    (ลงนาม) เกียรติภูมิ วงศรจิต        

                                                      (นายเกียรติภูมิ  วงศรจิต) 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก 
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ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก 

วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาพ.ศ. 2563 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกาย  
ของนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 สภาสถาบันพระบรมราชชนก จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย 
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพระบรมราชชนก 
“คณะ”  หมายความวา สวนราชการที่มีหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
“วิทยาลัย” หมายความวา สวนราชการในสังกัดคณะ มีหนาที ่จ ัดการเรียนการสอน  

การวิจัย การใหบริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือที่ต่ำกวาปริญญาตรีและผูสำเร็จ

การศึกษาจากสถาบัน 
“เครื่องแบบ” หมายความวา เครื่องแบบนักศึกษาสถาบัน 
“เครื่องหมาย” หมายความวา อุปกรณประกอบการแตงกาย ที่มีตราสัญลักษณของสถาบัน

และวิทยาลัยในสังกัด 
“เครื่องแตงกาย” หมายความวา  เครื่องแตงกายของนักศึกษา ประกอบดวย เสื้อ กางเกง 

หรือกระโปรง รองเทา ถุงเทา และเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย เข็มตราสัญลักษณ
ของสถาบัน เข็มตราสัญลักษณวิทยาลัย กระดุมตราสถาบัน เข็มขัดตราสัญลักษณสถาบัน และคลิปติดเนคไท
รูปตราสถาบัน เครื่องหมายประดับปกเสื้อ (ตุงติ้ง) 
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ขอ ๔  เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาตามขอบังคับนี้ใหใชบังคับ
เฉพาะผูที่มีฐานะเปนนักศึกษาของสถาบัน  

ขอ ๕  เครื่องแบบปกติหรือเครื่องแตงกายปกติสำหรับนักศึกษา 
         (๑) นักศึกษาชาย  ใหประกอบดวย 
              (ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว ผาไมมีลวดลาย ผาหนาตลอด 

ติดกระดุมกลมสีขาวไมมีลวดลาย ๕ เม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน และใหใสชายเสื้อไวในกางเกง 
              (ข) กางเกงขายาวแบบสากล สุภาพ  ทรงสแลค สีดำ 
              (ค) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
              (ง) เนคไทสีดำ ติดเข็มตราสัญลักษณของสถาบัน 
    (จ) ติดเข็มตราสัญลักษณของวิทยาลัยที่หนาอกดานขวา 
              (ฉ) ปายชื่อ นามสกุล ประดับท่ีอกเสื้อดานซาย  
              (ช) รองเทาหนังสีดำหุมสน ถุงเทาสีดำ ไมมีลวดลาย 
         (๒) นักศึกษาหญิง ใหประกอบดวย 
              (ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผาไมมีลวดลาย ไมรัดรูป เนื้อหนาพอสมควร ผาหนาตลอด 

ติดกระดุมโลหะ ๕ เม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน  ใหใสชายเสื้อไวในกระโปรง   
              (ข) กระโปรงสีดำ ยาวคลุมเขา แบบสุภาพเรียบรอย ผาไมมีลวดลาย ไมมัน  

ไมโปรงบาง 
              (ค) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
              (ง) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อดานซาย และติดเข็มตราสัญลักษณ

ของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาที่กึ่งกลางอกดานขวา พรอมประดับเข็มปกเสื้อตราสัญลักษณของสถาบัน
ที่ปกเสื้อดานซาย 

              (จ) รองเทาหนังสีดำหุ มสน สนสูงไมเกิน ๒ นิ ้ว สำหรับนักศึกษาชั ้นปที ่ ๑ 
อาจใสรองเทาผาใบสีขาวแบบสุภาพและสวมถุงเทาสีขาว ตามท่ีวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษากำหนด 

         (๓) นักศึกษาหญิง แบบมีผาคลุมศีรษะ ใหประกอบดวย 
              (ก) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ปลายแขนจั๊ม ผาไมมีลวดลาย ไมรัดรูป เนื้อหนา

พอสมควร ผาหนาตลอด ติดกระดุมโลหะ ๕ เม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน  ใสชายเสื้อไวในกระโปรง 
              (ข) กระโปรงสีดำ ยาวคลุมตาตุ ม แบบสุภาพเรียบรอย ไมผ า ใช ซ ิปหลัง  

ผาไมมีลวดลาย ไมมัน ไมโปรงบาง  
              (ค) ผาคลุมศีรษะสีขาว ไมมีลวดลาย ปลายผาแหลม  ดานหนาคลุมอกประมาณ

กระดุมเม็ดที่ ๓  
              (ง) เข็มขัดสีดำ ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร  หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
              (จ) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่ผาคลุมศีรษะดานซายบริเวณหนาอก และติดเข็ม

ตราสัญลักษณของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาประดับที่ผาคลุมศีรษะดานขวาบริเวณหนาอก 
              (ฉ) รองเทาหนังสีดำหุ มสน สนสูงไมเกิน ๒ นิ ้ว สำหรับนักศึกษาชั ้นปที ่ ๑ 

อาจใสรองเทาผาใบสีขาวแบบสุภาพและสวมถุงเทาสีขาว ตามท่ีวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษากำหนด 
 
 
 



48 
 

 

ขอ ๖  เครื่องแบบ หรือเครื่องแตงกายพิธีการ 
(๑) งานพิธีการของสถาบัน นักศึกษาชายและหญิงใสเครื่องแบบปกติหรือเครื่องแตงกาย 

ปกติของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหญิง ใสกระโปรงทรงสอบ ยาวคลุมเขา เสื้อติดกระดุมทุกเม็ด สวมทับดวย
ชุดสูทพิธีการของสถาบัน เปนสูทสีดำ กระดุม 2 เม็ด ปกตราสัญลักษณของสถาบัน ที่บริเวณหนาอกดานซาย 

(๒) งานการฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพ การฝกปฏิบัติงานในหองทดลอง หรือการปฏิบัติการอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน ใหใชเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกายตามที่คณะกำหนด 

(๓) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(ก) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   
     ๑) นักศึกษาชาย ใหใสชุดสูทพิธีการ สวมครุยวิทยฐานะทับ แตไมตองสวมหมวก 

                 ๒) นักศึกษาหญิง ใหใสชุดนักศึกษาติดกระดุมทุกเม็ด สวมครุยวิทยฐานะทับ 
และใสหมวก 

(ข)  ระดับต่ำกวาปริญญาตรี 
         นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง ใหใสชุดสูทพิธีการ  

     (ค) นักศึกษาที่เปนขาราชการ  ใหสวมเครื่องแบบปกติขาวสวมครุยวิทยฐานะ 
และติดเครื่องหมายตามตนสังกัด  

          (ง) นักศึกษาหญิง ผูนับถือศาสนาอิสลาม  หากประสงคจะคลุมศีรษะ ใหใชผา 
โพกศีรษะสีดำ  สวมครุยวิทยฐานะและหมวก 

   ขอ ๗  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

 

                     ประกาศ ณ วันที่ 31  มกราคม พ.ศ. 2563 

 

   (ลงนาม)  สุขุม กาญจนพิมาย 
      (นายสุขุม กาญจนพิมาย) 

         นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก 
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ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก 

วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2564 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกาย  
ของนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน      
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564  
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สถาบันพระบรมราชชนก จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย 
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกความในบทนิยามคำวา “เครื ่องแตงกาย” ของขอ 3 ของขอบังคับสถาบัน      
พระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 และใหใช 
ความตอไปนี้แทน 

““เครื่องแตงกาย” หมายความวา  เครื่องแตงกายของนักศึกษา ประกอบดวย เสื้อ กางเกง 
หรือกระโปรง รองเทา ถุงเทา เน็กไท โบวไทและเครื่องหมายของสถาบัน ซึ่งประกอบดวย เข็มตราสัญลักษณ     
ของสถาบัน เข็มตราสัญลักษณวิทยาลัย กระดุมตราสัญลักษณสถาบัน เ ข็มขัดตราสัญลักษณสถาบัน     
และคลิปหนีบเน็กไทตราสัญลักษณสถาบัน เครื่องหมายประดับปกเสื้อ (ตุงติ้ง)” 

ขอ ๔  ใหยกเลิกความใน (ก) และ (ง) ของขอ 5 (1) ของขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก      
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว ผาไมมีลวดลาย ผาหนาตลอด ติดกระดุมกลมสีขาว    
ไมมีลวดลายหาเม็ด ใชชายเสื้อไวในกางเกง 

  (ง) เน็กไทสีดำ ติดคลิปหนีบเน็กไทตราสัญลักษณสถาบัน” 

ขอ ๕  ใหยกเลิกความใน (1) และ (3) (ก) 1) 2) (ข) (ค) และ (ง) ของขอ 6 ของขอบังคับ 
สถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื ่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563       
และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “(๑) งานพิธีการของสถาบัน 
        (ก) นักศึกษาชาย 
             1) เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ผาไมมีลวดลาย ผาหนาตลอด ติดกระดุมกลมสีขาว    

ไมมีลวดลายหาเม็ด ใสชายเสื้อไวในกางเกง สวมทับดวยสูทพิธีการของสถาบัน เปนสูทสีกรมทา กระดุมสองเม็ด    
ปกตราสัญลักษณของสถาบันที่บริเวณหนาอกดานซาย 
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             2) กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมทา ผาไมมันวาว ไมมีลวดลาย 
             3) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวางสามเซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
             4) เน็กไทสีฟา ติดคลิปหนีบเน็กไทตราสัญลักษณของสถาบัน 
   5) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่หนาอกเสื้อดานซาย และติดเข็มตราสัญลักษณ   

ของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาที่ก่ึงกลางอกดานขวา 
             6) รองเทาหนังสีดำหุมสน ถุงเทาสีดำ ไมมีลวดลาย ถุงเทาสีกรมทา 
        (ข) นักศึกษาหญิง  
             1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผาไมมีลวดลาย ไมรัดรูป เนื้อหนาพอสมควร ผาหนาตลอด   

ติดกระดุมโลหะหาเม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน ติดโบวไทสีฟา ใสชายเสื้อไวในกระโปรงสวมทับดวยชุดสูทพิธีการ 
ของสถาบัน เปนสูทสีกรมทา กระดุมสองเม็ด ปกตราสัญลักษณของสถาบันที่บริเวณหนาอกดานซาย   

             2) กระโปรงสีกรมทา ยาวคลุมเขา แบบสุภาพเรียบรอย ผาไมมีลวดลาย ไมมัน 
ไมโปรงบาง 

             3) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวางสามเซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
             4) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่หนาอกเสื้อดานซาย และติดเข็มตราสัญลักษณ   

ของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาที่กึ่งกลางอกดานขวา พรอมประดับเข็มปกเสื้อตราสัญลักษณของสถาบัน    
ที่ปกเสื้อดานซาย 

             5) รองเทาหนังสีดำหุมสน ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกินสองนิ้ว  
       (ค) นักศึกษาหญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม หากประสงคจะคลุมศีรษะ ใหประกอบดวย 
             1) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ปลายแขนจั๊ม ผาไมมีลวดลาย ไมรัดรูป เนื้อหนาพอสมควร  

ผาหนาตลอด ติดกระดุมโลหะหาเม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน ติดโบวไทสีฟา ใสชายเสื้อไวในกระโปรง    
สวมทับดวยชุดสูทพิธีการของสถาบัน เปนสูทสีกรมทา กระดุมสองเม็ด ปกตราสัญลักษณของสถาบันที ่บริเวณ    
หนาอกดานซาย 

             2) กระโปรงสีกรมทา ยาวคลุมตาตุม แบบสุภาพเรียบรอย ไมผา ใชซิปหลัง ผาไมมีลวดลาย 
ไมมัน ไมโปรงบาง  

             3) ผาคลุมศีรษะสีขาว ไมมีลวดลาย ปลายผาแหลม  ดานหนาคลุมอกประมาณ
กระดุมเม็ดทีส่าม  

             4) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวางสามเซนติเมตร  หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
             5) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่ผาคลุมศีรษะดานซายบริเวณหนาอก และติดเข็ม 

ตราสัญลักษณของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาประดับที่ผาคลุมศีรษะดานขวาบริเวณหนาอก 
             6) รองเทาหนังสีดำหุมสน ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกินสองนิ้ว  
  (3) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
       (ก) นักศึกษาชาย ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะทับ 

แตไมตองสวมหมวก 
       (ข) นักศึกษาหญิง ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบันแตไมตองสวมสูท  

ใหสวมครุยวิทยฐานะทับ และสวมหมวก สวมถุงนองสีเนื้อไมมีลวดลาย  
      (ค) นักศึกษาหญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน 

แตไมตองสวมสูท ใหสวมครุยวิทยฐานะทับ หากประสงคจะคลุมศีรษะ ใหใชผาคลุมศีรษะสีขาวไมมีลวดลาย 
และสวมหมวกทับ สวมถุงนองสีเนื้อไมมีลวดลาย 

     (ง) นักศึกษาที่เปนขาราชการหรือพนักงานราชการ ใหสวมเครื่องแบบพิธีการประเภท 
เครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ และติดเครื่องหมายตามตนสังกัด” 
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ขอ ๖ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปน (4) ของขอ 6 ของขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก 
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 

 “(4) งานพิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับต่ำกวาปริญญาตรี 
(ก) นักศึกษาชาย ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน 
(ข) นักศึกษาหญิง ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน และสวมถุงนองสีเนื้อ  

ไมมีลวดลาย 
(ค) นักศึกษาหญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน  

หากประสงคจะคลุมศีรษะ ใหใชผาคลุมศีรษะสีขาวไมมีลวดลายและสวมหมวกทับ สวมถุงนองสีเนื้อ        
ไมมีลวดลาย 

(ง) นักศึกษาที่เปนขาราชการหรือพนักงานราชการ ใหสวมเครื่องแบบพิธีการประเภท  
เครื่องแบบปกติขาว และติดเครื่องหมายตามตนสังกัด”  

  ขอ ๗  ใหยกเลิกความในขอ 7 ของขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 7  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการ  

ตามขอบังคับนี ้

 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาด  

คำวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด” 

ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 
                                                    (ลงนาม) เกียรติภูมิ วงศรจิต        

                                                      (นายเกียรติภูมิ  วงศรจิต) 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก 
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เครื่องแบบนักศึกษา 
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คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปการศึกษา 2564 

รายละเอียดคาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปการศึกษา 2564 
เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรี่อง คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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ส่วนที่ 4 แบบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นแบบคำรองตางๆ ไดที่ งานทะเบียนและประมวลผล ของวิทยาลัยที่นักศึกษากำลัง
ศึกษาอยู ณ ปจจุบัน  

 แบบคำรองตางๆ มีดังนี้ 
 - แบบคำรองขอแกไข  ชื่อตัว-ชื่อสกุล 

- แบบคำรองขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
- แบบคำรองขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน 
- แบบคำรองขอลากิจ/ลาปวย 
- แบบคำรองขอพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา/ลาออก 

ทั้งนี้หากนักศึกษาตองการยื่นคำรองที่นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาสามารถติดตอขอคำปรึกษาและขอ
แบบคำรองเพิ่มเติมตามที่วิทยาลัยแตละแหงกำหนด ไดที่งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยที่นักศึกษา
กำลังศึกษาอยู ณ ปจจุบัน   
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วิทยาลัย……………………………………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

 

แบบคำรองขอแกไข  ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
 

 

วันที่................เดือน...............................พ.ศ............. 

เรียน  หัวหนางานทะเบียนและประมวลผล 

 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว..........................................................รหัสประจำตัว.........................  
หลักสูตร.......................................................ชั้นปที่....................................รุนที.่............................. ................ 
มีความประสงคขอแกไข ชื่อตัว-ชื่อสกุล  ดังนี้ 

 (  )  ชื่อตัวภาษาไทย   (  )  ชื่อสกุลภาษาไทย 

 (  )  ชื่อตัวภาษาอังกฤษ   (  )  ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ 

 

ชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล  (เดิม)............................................................................................................................  

ชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล (ใหม)............................................................................................................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

 

      ลงชื่อ....................................................... 

              (....................................................) 

                        ผูยื่นคำรอง 
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วิทยาลัย……………………………………………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

แบบคำรองขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ทดแทน) 

วันที่................เดือน...............................พ.ศ................. 

เรียน  หัวหนางานทะเบียนและประมวลผล 

 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว..........................................................รหัสประจำตัว.........................  
นักศึกษาหลักสูตร............................................................................... ...................ชั้นปที่............................... 
รุนที่........................ หมูโลหิต..................................... ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เนื่องจาก  

 �    สูญหาย  (หากพบบัตรเดิมในภายหลัง ใหนำบัตรเดิมคืนที่งานทะเบียนและประมวลผล) 

 �    ชำรุด  (แนบบัตรเดิม) 

 �    หมดอายุ  (แนบบัตรเดิม) 

 �    เปลี่ยนชื่อ – สกุล แนบบัตรเดิม พรอมใบยื่นขอเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ที่งานทะเบียนและ 
ประมวลผล 

 �    อ่ืน ๆ  (ระบุ)........................................................................................................................... 

 

                                ลงชื่อ....................................................... 

              (....................................................) 

                          ผูยื่นคำรอง 

 

 

สำหรับเจาหนาที่การเงิน สำหรับนักศึกษา 

ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเรียบรอยแลว 

 

ลงลายมือชื่อ........................................ 

ว.ด.ป............/.............../............... 

ไดรับบัตรประจำตัวนักศึกษาเรียบรอยแลว 

                          

ลงลายมือชื่อ……………................................... 

ว.ด.ป........../............/.............. 

 

หมายเหตุ :  1.  ชำระคาธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 200 บาทตอครั้ง  
       2.  นักศึกษาแนบรูปถายหนาตรง 1 นิ้ว ใสชุดนักศึกษา ถายไวไมเกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
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วิทยาลัย………………………………..……………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

แบบคำรองขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน 

วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....…............... 

เรื่อง ขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน 
เรียน ผูอำนวยการวิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………..………….. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................รหัสประจำตัว................................... 
นักศึกษาหลักสูตร......................................................................................................... ชั้นปที่............................. 
มีความประสงค ขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่............../............................................. 
เหตุผล เพราะ............................................................................ ....................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
และจะชำระคาลงทะเบียนภายในวันที่........................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคำรอง 
       (...........................................................) 

 

 คำรับรองของผูปกครอง 

  ขาพเจา………………………………..……………….……… เกี่ยวของเปน…….………………………………………………

ของ………………………………………………………....…… โทรศัพท (ผูปกครอง)………………………………..…………………… 

ขอรับรองวาคำรองดังกลาวเปนความจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

ขาพเจามาดวยแลว  

ลงชื่อ ………………………………………………..……ผูปกครอง  

       (...........................................................) 

 

 

 1. ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา  
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 

ลงชื่อ ……………………………………….…………….. 
        (…………………………………………………….)  
วันที่…………………………………………………………  

2. ความเห็นผูอำนวยการวิทยาลัยฯ  
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 

ลงชื่อ ……………………………………….…………….. 
        (…………………………………………………….)  
วันที่………………………………………………………… 
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วิทยาลัย……………………………………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

แบบคำรองขอลากิจ/ลาปวย 

วันที่..........เดือน..............................พ.ศ.................... 

เรื่อง ขออนุญาตลา......................................... 
เรียน อาจารยประจำชั้น 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).....................................................รหัสประจำตัวนักศึกษา........................  
หลักสูตร...............................................................................ชั้นป...............ขอลาหยุดเรียนมีกำหนด……..…….วัน 
นับตั้งแตวันที่…………………………………….………ถึงวันที่……….………………..………………รวมเวลา………….………..วัน 
สาเหตุที่ลา  ลากิจ    ลาปวย  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระหวางที่ลานักศึกษาตองเรียนวิชา  (   )  ทฤษฎี          (   )  ปฏิบัต ิ
ระบุวิชา………………………………………..………………..……………อาจารยผูสอนคือ……………………………..………..…… 
ระบุวิชา………………………………………..………………..……………อาจารยผูสอนคือ……………………………..……..……… 
ระบุวิชา………………………………………..………………..……………อาจารยผูสอนคือ……………………………..…..………… 
ระหวางที่ลานี้ขาพเจาอยูบานเลขที่/หอพักที…่…………..ถนน………………………………….ตำบล…………….……..…... 
อำเภอ…………………………….……จังหวัด………………………………………..โทรศัพท……………………………………….…… 

เอกสารประกอบการลา 

   (   )  ใบรับรองแพทย (กรณีลาปวยตั้งแต 2 วันขึ้นไป) 
   (   )  อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………………  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

ลงชื่อ..................................................นักศึกษา 
      (.................................................) 
 

ความคิดเห็นอาจารยประจำชั้น ความคิดเห็นผูอำนวยการวิทยาลัย 

……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

 ลงชื่อ………………………………………….………….. 
        (………………………………….…..……………) 
 วันที่………………………………………..………………. 

……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

 ลงชื่อ………………………………………….………….. 
        (………………………………….…..……………) 
 วันที่………………………………………..………………. 

หมายเหตุ  1.  การลาหยุดเรียนใหยื่นใบลาที่อาจารยประจำชั้น ลากิจใหยื่นลวงหนาอยางนอย 2 วัน 
   2. การลาระหวางการฝกปฏิบัติใหปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย และใหยื่นใบลาที่อาจารยประจำวิชาที่ดูแล 
การฝกปฏิบัติดวย 
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วิทยาลัย……………………………………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

แบบคำรองขอพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา/ลาออก 

       วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....…............... 

เรื่อง ............................................................ 
เรียน ผูอำนวยการวิทยาลัย……………………………………………………………..  

ขาพเจา นาย/นาง/ นางสาว..........................................รหัสประจำตัวนักศึกษา...........................  
หลักสูตร............................................................................................. ชั้นป............. มีความประสงคขอ  

  พักการศึกษา ตั้งแตวันที่.............................................. ถึงวันที่...................................................  
 รักษาสภาพการเปนนักศึกษา ตั้งแตวันที่.......................................... ถึงวันที่...............................  
 ลาออกจากการเปนนักศึกษา (ไดรับทุนจาก................................................................................)  

เนื่องจาก............................................................................................................................. ............................  
...................................................................................................................................... ....................  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ  

ลงชื่อ......................................................นักศึกษา  
            (.....................................................)  

คำยินยอมของบิดา/มารดา 
ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง..................................................เลขที่บัตรประชาชน.................................... 

เกี่ยวของเปน บิดา/มารดา/ผูปกครอง ของ นาย/นางสาว/นาง...................................................................... ......
ยินยอมใหนักศึกษา  พักการเรียน  ลาออกจากการเปนนักศึกษา  รักษาสภาพการเปนนักศึกษา  

ลงชื่อ....................................................... ผูปกครอง 
(.....................................................) 

ความคิดเห็นอาจารยประจำชั้น     ความคิดเห็นหัวหนาหลักสูตร 
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ....................................................... 
       (.....................................................)          (.....................................................) 
 

ผลการพิจารณาของ 
หัวหนาฝายทะเบียนฯ 

ผลการพิจารณาของ 
รองผูอำนวยการกลุมงานวิชาการ 

ผลการพิจารณาของ 
ผูอำนวยการวิทยาลัย 

cเห็นสมควร     { ไมเห็นสมควร 
 

cเห็นสมควร     { ไมเห็นสมควร cอนุมัติ     { ไมอนุมัติ 

ลงชื่อ ................................................ 
(.........................................................) 

ลงชื่อ ................................................ 
(.........................................................) 

ลงชื่อ ................................................ 
(.........................................................) 

หมายเหตุ แนบเอกสารประกอบ 1 ชุด ดังนี้  
            1) สำเนาบัตรประชาชนผูปกครอง      2) สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา        3) อื่นๆ เชน ใบรับรองแพทย 
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คณะจัดทำ 
นางสาวมยุรี ศรีอุดร ผูอำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล (รก.) 
นางรุจิรา เจียมอมรรัตน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
นางอัญชลี ปญจวิรัชช เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางธิติมา    แกวโพนยอ นักจัดการงานทั่วไป 

 


