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หลักสูตรเฉพาะบุคคล  
(Individual Based Program: IBP) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หลักสูตรเฉพาะบุคคล (IBP) เป็นกรอบการบริหารจัดการหลักสูตรที่ให้นักศึกษาแต่ละคนได้พัฒนา
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง โดยไม่ยึดติดกับหลักสูตรที่มีอยู่ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนี้ 
เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษาได้หลากหลาย ไม่ได้สังกัดคณะใดคณะหนึ่งโดยตรง และสามารถ
ปรับได้ตามความต้องการของนักศึกษา โดยหลักสูตร IBP เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรนี้
ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา 

 
หลักสูตร IBP ถูกออกแบบมาเพ่ือให้รองรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง หรือมีความ

สนใจเฉพาะด้านเป็นพิเศษ มีความต้องการของตนเองที่ชัดเจน และความต้องการนั้นไม่เหมาะสมกับหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนปกติใน มจธ. ทั้งในเรื่องของเนื้อหา วิธีการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ท าให้ต้องมี
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาสนใจท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะทางด้านวิจัย สามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง การผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรนี้มีเจตนาที่จะคัดสรรนักศึกษาที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่หลักสูตรทั่วไปไม่รองรับความต้องการที่จะเรียนรู้
ของตนเอง ซึ่งหลักสูตรจะผลิตบัณฑิตเฉพาะบุคคลเป็นราย ๆ ไปตามความสนใจ ทั้งนี้ นักศึกษาจะเน้นเรียนไป
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งหรือบูรณาการหลายศาสตร์ได้ 

 
การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) ก าหนดได้เป็นกรอบ
อย่างกว้างๆ เพราะผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ชัดเจนจะต้องเกิดกับนักศึกษาในหลักสูตรเป็นรายๆ ไป โดย
ที่นักศึกษาและอาจารย์จะต้องร่วมกันก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะได้หลังส าเร็จการศึกษาและวางแผน
ออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง ในการก าหนดผลลัพธ์การเรียรู้ตามกรอบอย่างกว้าง ๆ ของหลักสูตรนี้ มี
กรอบแนวคิดการได้มาของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน  6 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ คือ นักศึกษาต้องมีความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในเรื่องที่ตนเองสนใจ และมีความรู้ที่
กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  

2. ด้านความสามารถในการค้นคว้า และด าเนินการวิจัย คือ นักศึกษาต้องมีกระบวนการค้นคว้าหา
ความรู้อย่างมีระบบ แบบแผน ด้วยความรอบคอบ เพ่ือแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามการวิจัยที่ก าหนดไว้ หรือ
เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ทีช่ัดเจนด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับที่เชื่อถือได้  

3. ด้านทักษะการคิด การออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือว่าเป็นคุณลักษณะ
ที่ส าคัญของนักศึกษาหลักสูตร IBP คือ มีระบบวิธีคิดที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล สามารถเลือกใช้แบบ
แผนความคิดที่หลากหลายน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ สามารถออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ของ
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ตนเองโดยมีอาจารย์ให้ค าปรึกษา รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วย
พัฒนาให้เป็นนักศึกษารู้ตลอดชีวิต  

4. ด้านทักษะความสามารถเฉพาะในศาสตร์ของตนเอง การเรียนในหลักสูตร IBP จะยึดความต้องการ
ของนักศึกษาเป็นหลัก ทักษะความสามารถเฉพาะในศาสตร์ของตนเองจะเป็นองค์ความรู้เฉพาะบุคคลทีน่ักศึกษา
ต้องมีความรู้ในเรื่องที่ศึกษาเป็นอย่างดี สามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม 

5. ด้านความสามารถในการสื่อสาร คือ นักศึกษาต้องมีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การ
น าเสนอ มีวิจารณญาณท่ีดีในการรับฟัง 

6. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียม
ความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์อย่างมืออาชีพ  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) 
 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร IBP เพ่ือให้หลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา
มากที่สุด นักศึกษาต้องบอกความต้องการของตนเองและร่วมกันก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะบุคคลนั้นกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปตามความสนใจ ดังนั้น หลังจากส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว อย่างน้อยบัณฑิตระดับปริญญาเอกจะต้องได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรอย่าง
กว้าง ๆ ดังนี้ 

1.สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้ทฤษฎี  หรือสร้างทฤษฎีใหม่ ระเบียบวิธี และองค์ความรู้ ที่ใช้ใน 
การศึกษาในศาสตร์นั้น ๆ 

2. สามารถด าเนินการวิจัย และสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. มีทักษะในการสังเคราะห์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ ออกแบบและวางแผน มีทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

4. สามารถแสดงทักษะและองค์ความรู้ที่เป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญของตนเอง 
5. สามารถสื่อสารด้วยการพูดและเขียนได้ในระดับที่ดีเลิศ และน าเสนอผลงานระดับนานาชาติได ้
6. สามารถปฏิบัติตามหลักการของจรรยาบรรณในสาขาวิชานั้น ๆ และค านึงถึงผลกระทบทางสังคม

และสิ่งแวดล้อม 
 
คุณลักษณะของนักศึกษา 

คุณลักษณะของนักศึกษาทีค่วรมี คือ มีบุคลิกลักษณะอยากรู้อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งสามารถก าหนดเป็นคุณสมบัติได้ ดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องทราบความต้องการของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมในด้านความรู้ (knowledge) ทักษะ 
(skills) และสมรรถนะ (competencies) ที่จะได้รับ 
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2. ต้องมองเห็นอาชีพหรือสิ่งทีต่้องการจะท าในอนาคตหลังจากท่ีส าเร็จการศึกษา  
3. สามารถวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ไดด้้วยตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 
 

การด าเนินงานและการเรียนการสอนของหลักสูตร 
การด าเนินงานและการเรียนการสอนของหลักสูตรขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละหลักสูตรในแต่

ละระดับให้มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ปรับตามความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละบุคคล ทั้งนี้การด าเนินการ
ของหลักสูตรในภาพรวม มีดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการบริหาร ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และวางแผน ควบคุม
คุณภาพ และติดตามประเมินผล ซึ่งจะสะท้อนภาพของหลักสูตรในภาพรวม ส่วนการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาจะต้องวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการออกแบบการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละคน 

2. นักศึกษาต้องออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design ) ของตนเองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
ครอบคลุมในสิ่งที่นักศึกษาต้องการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าการเรียนการสอน 
ควบคุมคุณภาพการศึกษา และดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งช่วยสะท้อนให้เห็นการพัฒนา
ของนักศึกษา นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูเนื้อหารายละเอียดที่นักศึกษาจะต้องเรียน โดยที่อาจารย์และ
นักศึกษาต้องร่วมกันคิดออกแบบการเรียนการสอนตั้งแต่ต้น จากนั้น จะต้องมีการประชุม วางแผนอย่างต่อเนื่อง
หรืออย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแผนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

3. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทุกวิชาที่เปิดสอนใน มจธ. รวมทั้งหากมีวิชาอ่ืนที่นักศึกษาสนใจและ
เป็นประโยชน์ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยอ่ืน นักศึกษาสามารถขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้เช่นกัน   การที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนร่วมกันนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ใน มจธ. นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเข้า
เรียนหรือไม่เข้าเรียนในห้องเรียนก็ได้ เนื่องจากนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถือว่าเป็น
บุคคลที่มีสมรรถนะสูงกว่านักศึกษาในห้องเรียนปกติทั่วไป ซึ่งการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นการสอนส าหรับ
นักศึกษาทั่วไปที่ต้องมีล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียนนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม 
หากนักศึกษาเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องส่งงานตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายพร้อมทั้งเข้าทดสอบให้
ผ่านตามเกณฑ์ด้วย  

4. หากนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษามีความเห็นตรงกันว่าวิชาที่เปิดสอนไม่ตรงกับความต้องการ 
นักศึกษาอาจจะเลือกเรียนเป็นรายวิชา Selected Topic หรือ Special Topic ได ้

5. แผนการเรียนของหลักสูตรเน้นการท าวิจัย หากจะมีวิชาเรียนขึ้นอยู่กับความสนใจของนักศึกษาหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าให้เรียนแล้วตกลงร่วมกัน รายวิชาที่เรียนเพ่ิมเติมจะบันทึกหรือไม่บันทึกในใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการจัดการ เพราะในการส าเร็จการศึกษาจะพิจารณาจากที่หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ในขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์จะด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย     

6. กรณีที่นักศึกษาเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วน าผลการเรียนรู้มาเทียบรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องหารือถึงวิธีการวัดและประเมินผล ต้องพิจารณาเทียบเท่าได้กับรายวิชา จ านวนหน่วยกิต เกรดที่ได้รับ ทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณทีส่ะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการของนักศึกษาออกมา 
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การน าหลักสูตรไปใช้ 
การที่คณะต่าง ๆ จะน าหลักสูตรไปใช้ ควรพิจารณาเกณฑ์ อย่างน้อย 3 ข้อ ได้แก่  
1) นักศึกษามีความสนใจเรียนในด้านที่หลักสูตรทั่วไปไม่รองรับ และนักศึกษาต้องมีวุฒิภาวะในการ

บริหารจัดการตนเองได้ดี  
2) ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาสนใจ โดยสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ให้บรรลุผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่คาดหวังได้  
3) หลักสูตรที่ต้องการเรียนไม่มีการเปิดสอนใน มจธ.  
 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษาได้ เช่น มีผลงานวิจัย  ผลงานสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การพิจารณารับเข้า 
 การรับนักศึกษาของหลักสูตร IBP ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย และจะต้องสอบสัมภาษณ์ ซึ่งกรรมการสอบสัมภาษณ์จะถูกแต่งตั้งโดยคณะท างานหลักสูตร IBP 
ท าหน้าที่สัมภาษณ์ผู้สมัครโดยพิจารณาความต้องการของนักศึกษา ไหวพริบ ปฏิภาณ สมรรถนะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การวางแผนการเรียนการสอน ประเมินความเป็นไปได้ในการส าเร็จการศึกษา 
 
เอกสารประกอบใบสมัคร 

1.   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี-โท 
3. ใบรับรองจากอาจารย์ (หนังสือรับรอง บศ.2) และหรือ ใบรับรองจากนายจ้าง (หนังสือรับรอง บศ.

2) จ านวน 2 ใบ  
4. เป้าหมายในการศึกษา / ความคาดหวังในผลลัพธ์การศึกษา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  
5. ส าเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
6. ผลงานวิจัยที่ผ่านมา (ถ้ามี) (ส่งเป็นไฟล์สแกนเอกสารแนบ) 
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แนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร 
หลักสูตรเฉพาะบุคคล ( Individual Based Program: IBP ) ระดับบัณฑิตศึกษา 

1 การเข้าศึกษา 

1.1 ผู้สนใจสมัครเรียนผ่านระบบรับสมัครของ Admission  

1.2 
เจ้าหน้าที่หลักสูตร IBP รวบรวมข้อมูลผู้สมัครและทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเสนอคณะท างานหลักสูตร 
IBP 

1.3 คณะท างานหลักสูตร IBP แต่งตั้งกรรมการพิจารณารับเข้าศึกษา  

1.4 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะที่อาจารย์สังกัดรับผิดชอบคุณภาพด้านวิชาการ 

2 การแต่งตั้งอาจารย์ท าหน้าที่ดูแลนักศึกษา (อาจารย์ท่ีปรึกษา) 
2.1 คณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด ท าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ QE 

2.2 คณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด ท าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 

3 การวางแผนและการออกแบบการเรียนการสอน และการท าวิจัย 
3.1 นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ วางแผนการเรียนการสอนและการท าวิจัย 

3.2 คณะส่งผลลัพธ์การเรียนรู้ การวางแผนการเรียนการสอนและการท าวิจัย ไปยังหลักสูตร IBP  

4 การติดตามการเรียนการสอนของนักศึกษา  

4.1 
เจ้าหน้าที่หลักสูตร IBP ประสานงานและติดตามการเรียนการสอนของนักศึกษากับคณะที่ดูแลด้านวิชาการ
ของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ เช่น การเปิดรายวิชา การจัดตารางสอน การลงทะเบียน การลาพักการศึกษา 
ติดตามผลการศึกษา เป็นต้น 

4.2 ส านักงานทะเบียนนักศึกษาบันทึกผลการเรียนในฐานข้อมูล 
5 การขอส าเร็จการศึกษา 

5.1 คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

5.2 คณะส่งใบโอนลิขสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่หลักสูตร IBP เพ่ือเสนอให้ประธานคณะท างานหลักสูตร IBP ลงนาม 
5.3 ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตร  

5.4 ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการแจ้งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาไปยังส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

5.5 
ส านักงานทะเบียนนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาและส่งให้เจ้าหน้าที่หลักสูตร IBP เพ่ือเสนอให้
ประธานคณะท างานหลักสูตร IBP เห็นชอบการส าเร็จการศึกษา 

5.6 ทะเบียนเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
6 อนุมัติใบปริญญา 

6.1 
ส านักงานทะเบียนนักศึกษาส่งใบปริญญาให้เจ้าหน้าที่หลักสูตร IBPเพ่ือเสนอให้ประธานคณะท างานหลักสูตร 
IBP ลงนาม 

 



หลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program: IBP) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Bachelor  of Science Program in Science and Technology) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
B.Sc. (Science and Technology) 

 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   31 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   84 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 

 
แนวคิดของหลักสูตร 

หลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program: IBP) เป็นกรอบการบริหารจัดการหลักสูตรที่ให้
นักศึกษาแต่ละคนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง  โดยไม่ยึดติดกับหลักสูตรที่มีอยู่ 
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนี้ เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษาได้หลากหลาย ไม่ได้สังกัดคณะ
ใดคณะหนึ่งโดยตรง และสามารถปรับได้ตามความต้องการของนักศึกษา โดยหลักสูตร IBP เป็นหลักสูตรที่อยู่
ภายใต้มหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2548 เป็นต้นมา  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

1. สามารถอธิบายองค์ความรู้ ทฤษฎี และระเบียบวิธี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. สามารถศึกษาค้นคว้าและประยุกต์องค์ความรู้ส าหรับการท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือการพัฒนาความรู้ 
3. มีทักษะวางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล แก้ไขการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษา 
4. สามารถแสดงทักษะและองค์ความรู้ตามสาขาวิชาของตนเอง 
5. สามารถสื่อสารด้วยการพูดและเขียนได้ในระดับที่น าเสนอผลงานได้ 

 
แนวทางด้านการเรียนการสอนและวิจัย 
  นักศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design )  ตามโครงสร้างหลักสูตร วิชาเฉพาะ   
วิชาเลือก เป็นไปตามที่ออกแบบร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา วิธีจัดการเรียนการสอนจะเป็นโครงงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการเรียนการสอนด้านการท าวิจัยให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง หรือนักศึกษาอาจจะออกไปท างานเพ่ือเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ และนักศึกษาแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่
เรียนรู้หรือไปท างานได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง 
 
 



 
จุดเด่นของหลักสูตร 

1. นักศึกษาเข้าใจความต้องการของตนเอง และสามารถระบุความต้องการของตนเองได้ 
2. มีกลไกคณะท างานกลางเพ่ือ ensure ว่า 

- ผู้เรียนได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการที่คาดไว้ 
- ผู้เรียนมีคุณภาพตรง KMUTT QF 

3. อาจารย์และนักศึกษาก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ วางแผน การออกแบบการเรยีนการสอนร่วมกัน 
4. ควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการทางด้านวิชาการโดยคณะที่มีฐานความรู้ใกล้เคียงกับศาสตร์         

ที่ผู้เรียนสนใจมากที่สุด 
การดูแล 

นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2-3 ท่าน เพ่ือให้
ครอบคลุมในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าการเรียนการสอน 
ควบคุมคุณภาพการศึกษา และดูแลนักศึกษาในภาพรวมตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) หรือประกาศนียบัตรที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
วิธีการรับสมัครเข้าศึกษา 
    การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS) 
 
เอกสารประกอบใบสมัครตามระเบียบของส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการเรียน 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. เป้าหมายในการศึกษา / ความคาดหวังในผลลัพธ์การศึกษา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
6. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) (ส่งเป็นไฟล์สแกนเอกสารแนบ) 
 
ค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร  
 ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการเรียนละ 25,000 บาท 
 ค่าลงทะเบียน      หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
 



เอกสารประกอบใบสมัคร 
หลักสูตร IBP ระดับปริญญาตรี 

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการเรียน 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. เป้าหมายในการศึกษา / ความคาดหวังในผลลัพธ์การศึกษา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
6. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) (ส่งเป็นไฟล์สแกนเอกสารแนบ) 

 
 

คุณสมบตัิผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต  ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรที 

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ

การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 
 
 

 



เอกสารประกอบใบสมัคร 
หลักสูตร IBP ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี-โท 
3. ใบรับรองจากอาจารย์ (หนังสือรับรอง บศ.2) และหรือ ใบรับรองจากนายจ้าง (หนังสือรับรอง บศ.2) 

จ านวน 2 ใบ 
4. เป้าหมายในการศึกษา / ความคาดหวังในผลลัพธ์การศึกษา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
5. ส าเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
6. ผลงานวิจัยที่ผ่านมา (ถ้ามี) (ส่งเป็นไฟล์สแกนเอกสารแนบ) 

 
 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษาได้ เช่น มีผลงานวิจัย  ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 


