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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ 
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใกล้กับกองพันทหารช่างท่ี 2 
(ค่ายศรีโสธร) และวัดโสธรวรารามวรวิหาร สถานท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร 
บนเนื้อท่ี 42 ไร่เศษ (ไม่รวมส่วนท่ีเป็นบ้านพักอาจารย์อีกประมาณ 17 ไร่ ซ่ึงได้
จากการบริจาคและจัดซ้ือเพ่ิมเติม) 

สถานท่ีแห่งนี้เดิมเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชาย ต่อมา
โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายย้ายไปต้ังใหม่ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ทางราชการได้
ปรับปรุงโดยการขยายสถานท่ีเดิมให้กว้างข้ึน โดยขอท่ีดินจากทางการทหารและ
จัดซ้ือเพ่ิมเติม สร้างหอนอนและเรือนพักครูแล้วย้ายนักเรียนสตรีแผนกฝึกหัดครู  
ซ่ึงเรียนรวมอยู่กับนักเรียนสตรีประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทน
ในปี พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” 
เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด(ครู ว.) จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ได้ถือกําเนิดในปี พ.ศ.2483 จากนั้นได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับ 
กล่าวคือ 

พ.ศ. 2483 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เปิดสอนหลักสูตร
ครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) 

พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) และเปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนสตรีฝึกหักครู ฉะเชิงเทรา” ต่อมาได้ตัดหลักสูตรครูประชาบาล และ
หลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัดออกปีละชั้น จนหมดในปี พ.ศ. 2491 และ 
พ.ศ. 2495 ตามลําดับ 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนหลักสูตรครู
ประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และ เปิดสอนหลักสูตรประโยคฝึกหัดครูประถม 
(ป.ป.) พ.ศ. 2594 
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พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูล ในปี พ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตร
ฝึกหัดครูประถม (ป.ป.) ซ่ึงเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป.หญิงเป็นครั้งแรก
ในส่วนภูมิภาคของไทย 

ในระยะนี้เองท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นสถานที่ทดลองปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์การ
ระหว่างประเทศหลายองค์การ ได้แก่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศอนามัยโลก 
(WHO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) 
มีชาวต่างประเทศเข้ามาดําเนินงานในโครงการนี้จากหลายชาติ คือ อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา 
อินเดีย ศรีลังกา และญี่ปุ่น ในการนี้ทางโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้ให้ความ
ร่วมมือกับโครงการ โดยจัดสถานท่ีไว้ส่วนหนึ่งสําหรับให้โรงเรียนต่างๆ ใช้เป็น
สถานท่ีจัดประชุมการสาธิตการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ 

พ .ศ .  2 498  มี ก า ร เปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต ร  โ ดย ใช้ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. โดยรับนักเรียนชาย
เข้าเรียนด้วย จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหักครูฉะเชิงเทราเป็น “โรงเรียนฝึกหัด
ครูฉะเชิงเทรา” สังกัดกรมการฝึกหัดครู ซ่ึงต้ังข้ึนในปีนี้ 

ในช่วงถัดมาโรงเรียนฝึกหักครูฉะเชิงเทราได้พัฒนาข้ึนเร่ือยๆ ท้ังด้าน
อาคาร สถานท่ี และด้านการเรียนการสอนโดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์การ
ปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาและองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และได้มีโครงการ
ฝึกหัดครูชนบทข้ึนในระยะนี้ด้วย 

ต่อมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการ
สถาปนาเป็น “วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา” เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ท้ังภาคปกติ และภาคค่ํา (Twilight) ในด้านอาคาร
สถานท่ีได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแทนอาคารเรียนท่ีมีอยู่แต่เดิม 
และมีอาคารอื่นๆ เพ่ิมข้ึนเป็นลําดับ 

พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้
ถึงระดับปริญญาตรี และให้มีภารกิจอ่ืนๆ คือ การค้นคว้าวิจัย ทํานุบํารุงศาสนา 
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ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครูประจําการ จึงได้มีการ
อบรมครูประจําการ (อ.คป.) ข้ึน โดยได้เปิดสอนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง พ.ศ. 2530 

พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) 
ให้อํานาจวิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาการต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา (ค .บ .)       
สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ (ศศ.บ.) ท้ังภาคปกติ และ       
วันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราว่า 
“สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” ซ่ึงเม่ือพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏได้ประกาศใช้
แล้ววิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ก็กลายเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” โดยสมบูรณ์ 

พ.ศ. 2536 คณะผู้บริหารสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ภายใต้การบริหารงาน
ของอธิการบดี รองศาสตราจารย์.ดร.สุพล วุฒิเสน ได้ดําเนินการขอใช้ท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์บริเวณหนองกระเดือย หมู่ 4 ตําบลหัวไทร อําเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อท่ีประมาณ 500 ไร่ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีส่วนขยายของสถาบัน
ราชภัฏฉะเชิงเทรา โดยดําเนินการประสานงานกับบุคคลสําคัญของท้องถ่ิน 
ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ สภาตําบลหัวไทร การทางอําเภอ
บางคล้า การทางจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น จนได้รับ
การอนุมัติให้ใช้ท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีต้ังสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า 
ตามหนังสือท่ี มท 0618 / 11964 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2541 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า 
“สถาบันราชภัฏราชนครินทร์”ตามคําขอประทานนามของอธิการบดีโดยมติของ
สภาประจําสถาบัน 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ  จึ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ใ ห้ตรา
พระราชบัญญัติข้ึนไว้เป็น “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” 
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยเป็นรูปพระราชลัญจกรประจําพระองค์ 
รัชกาลท่ี 9 เป็นรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักรกลางกลางวงจักรมีอักขระ
เป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกในรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร
เจ็ดชั้นต้ังอยู่บนพระท่ีนั่งอัฐทิศและรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า 
“RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY” 

สีของสัญลักษณ์ประกอบด้วยสต่ีางๆ จํานวน 5 สี ดังต่อไปนี้ 
 สีน้ําเงิน แทนคา่ สถาบนัพระมหากษัตริย์ผู้ให้กําเนิดและ 
   พระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" 

 สีเขียว แทนค่า แหล่งท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ในแหล่งธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม 
 สีเหลือง แทนค่า ความรุ่งเรืองทางปัญญา 
 สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินก้าวไกล  
   ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญ์ 
   แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย  :  ดอกสารภี 

สีประจํามหาวิทยาลัย         :  เขียว – เหลือง 
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คติธรรมประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
สิกฺเขยยฺย สิกฺขิตพฺพานิ 

(พึงศึกษาในสิ่งท่ีควรศึกษา) 
 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาให้โอกาสทางการศึกษา

 และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคตะวันออก 

ท่ีมีความสําเร็จโดดเด่นและได้มาตรฐานภายในปี 2559 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรัก

และผูกพันต่อท้องถ่ิน อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คน
ในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมระบบการจัดการทรัพยากรท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือการประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ 
 4 .  ส่ ง เส ริมใ ห้ชุมชนมีความ รู้ความเข้ า ใจ ในคุณค่ า  จิตสํ านึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ 
 5. มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
มาตรฐาน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
อ.พรพรรณ นินนาท  
รองอธิการบดีบริหาร 

 
อ.มณเฑียร มุสิกทอง  

รองอธิการบดีกิจการพิเศษ 

 
อ.ดร.สมศักด์ิ เอ่ียมคงสี  
รองอธิการบดีวางแผน 
และพัฒนาและบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ บางคล้า 

 
ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 
รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย 

 
ผศ.สุมลวรรณ ยิ้มงาม 

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
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อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
อ.จารุวรรณ สุนทรเสณี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
อ.ประยุทธ อินแบน  
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
อ.ณัฐภูมิ สุทธกุล  
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
อ.สุรกิจ ทองสุก 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย  

ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
รศ.วิภาภรณ์ บุญยงค์  
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
ผศ.นภดล เชนะโยธิน  
คณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 
ดร.เทพนคร ทาคง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 
ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
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ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด  
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 

 
อ.เมธี พรมศิลา 

ผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

 
อ.จินดา เนื่องจํานงค์ 

ผู้อํานวยการศูนย์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

 
ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ 
ผู้อํานวยการสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

 
อ.ไตรภพ โคตรวงษา 
ผู้อํานวยการสถาบัน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผศ.ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ  

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 

 
ดร.นฤชล เรือนงาม 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 
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พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กําหนดให้สถาบันราชภัฏ
สามารถเปิดสอนท้ังในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏ
ราชนครินทร์ได้เร่ิมเตรียมความพร้อมในการเปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2538 โดยได้จัดทําโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน และมี
ความรู้เป็นปัจจุบัน โดยจัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์กับ
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ และมหาวิทยาลัยอีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย 
และจัดทําความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ได้แต่งต้ังคณะทํางานเตรียมการเปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสั งคมศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา และ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติให้เปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2543 
นับเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 

วันท่ี 11 ธันวาคม 2542 ได้มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เร่ือง 
การจัดบัณฑิตศึกษา โดยจัดให้มีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผู้ประสานงาน
บัณฑิตศึกษาเป็นหัวหน้า 

วันท่ี 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2551 
ให้จัดต้ังหน่วยงานบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อ 
"บัณฑิตวิทยาลัย" 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม คร้ังท่ี 
7/2551 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 และจัดให้มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม คร้ังท่ี 
5/2553  ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและ
การดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ.2553  

วันท่ี 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม คร้ังท่ี 
6/2553 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและ
การดําเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 

วันท่ี 18 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2553 
ให้ออกประกาศจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Graduate School of 
Rajabhat Rajanagarindra University” เรียกโดยย่อว่า “GRAD RRU” 

ปรชัญา 
พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการองค์ความรู้สู่การ

พัฒนาท้องถ่ิน 

ปณิธาน 
1. มุ่งม่ันพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานท่ีมีการประสานงาน และ

การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
2. มุ่งม่ันส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับคณะวิชา ตลอดถึง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 

3. มุ่งม่ันให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยความรวดเร็ว และ
มีไมตรีจิต 

4. มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาและการบูรณาการองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา
ในลักษณะของพหุวิทยาการสู่การพัฒนาท้องถ่ิน และตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาหลักสูตร และการขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5. มุ่ง ม่ันควบคุมมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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วิสัยทัศน์  

ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็น
เลิศทางวิชาการ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสากล ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
1. ศึกษาวิจัยและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย 
3. พัฒนามาตรฐานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย 
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือบริหารจัดการศกึษาระดับบณัฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการเปน็ท่ียอมรับของวง
วิชาการและวชิาชีพ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม รอบรู้ สู้งาน 
มีภาวะผู้นํา มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติบนพ้ืนฐานของวิชาการและการวิจัย
อย่างมืออาชีพ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และนักศึกษาให้มีผลงานวิจัย บทความ 
หรือผลงานทางวิชาการ เผยแพร่สูส่าธารณชน และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือเป็นแหล่งบริการวชิาการแก่บุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ อย่างมี
คุณภาพ 
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อธิการบดี 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

สํานักงานคณบดีบณัฑิต

รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหน้าสํานักงาน 

กลุ่มงานอํานวยการ กลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะวิชา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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 สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กลุ่มงานอํานวยการ กลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย 

 
 งานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 งานวิชาการ/งานจัดการเรียนการสอน 
 งานทะเบียนและประเมินผลการเรียน 
 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 งานกิจการนักศึกษา 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 งานมาตรฐานวิชาการและคุณภาพการเรียนการสอน 
 งานมาตรฐานหลักสูตร/การพัฒนาหลักสูตร 
 งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ 
 งานบริการนักศึกษา 
 งานสอบประมวลผลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 
  งานธุรการและสารบรรณ 
  งานการประชุม/อบรม/สัมมนา 
  งานการเงินและบัญชี 
  งานนโยบายและแผน 
  งานประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  งานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
  งาน ก.พ.ร./ควบคมุภายใน 
  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
  งานอาคารสถานท่ีและพัสดุ 
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ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประธานกรรมการ 

 
ผศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ 

รองประธานกรรมการ และประธานหลักสตูร ส.ม. 

 
ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

 
รศ.ดร.พงศ์  หรดาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

 
ดร.นิวัตต์  น้อยมณี 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

 
ดร.วรางค์ภรณ ์ ไตรติลานันท์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

 
รศ.วิภาภรณ ์ บญุยงค์  
คณบดีคณะครุศาสตร ์

กรรมการ 

 
ผศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
กรรมการ 
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ผศ.นภดล เชนะโยธิน 
คณบดีคณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 
กรรมการ 

 
ดร.เทพนคร  ทาคง 

คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

 
ผศ.ดร.พรพิมล วิรยิะกุล 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
และประธานหลักสูตร บธ.ม. 

กรรมการ 

 
ดร.ทวีศิลป์  กลุนภาดล 
ประธานหลักสูตร ปร.ด. 

กรรมการ 

 
ดร.สมหมาย  สรอ้ยนาคพงษ์ 

ประธานหลักสูตร ค.ม. 
กรรมการ 

 
ผศ.ดร.วงเดือน ไมส้นธิ ์
ประธานหลักสูตร ศศ.ม. 

กรรมการ 

 
รศ.ดร.สุธ ี ประจงศักดิ ์
ประธานหลักสูตร วท.ม. 

กรรมการ 

 
ดร.มาริษ  คุณากร 

ประธานหลักสูตร รป.ม. 
กรรมการ 

 
ดร.พจนีย์ มัง่ค่ัง 
ประธานหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบณัฑิต 
กรรมการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 

 
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการและเลาขานุการ 

 
ดร.ชัชวาล มงคล 

รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
นางธดิาพร ประทุมว ี

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
2. อาจารย์ ดร.ชัชวาล  มงคล 
3. อาจารย์ขณิดา  จรุงจิตต์ 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

  
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก 

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
  อาจารย ์ดร.ทวีศิลป์  กุลนภาดล 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี  ประจงศักด์ิ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภักด์ิ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย  ปาอ้าย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  จิระเดชประไพ 

กศ.ด. การบริหารการศึกษา 
คอ.ด. การบริหารการอาชีวศึกษา 
Ph.D. Philosophy and 
Religion 
ค.ด. พัฒนศึกษา 
กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการและเลขนุการ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท 
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  อาจารย์ ดร.สมหมาย  สร้อยนาคพงษ์ 
  อาจารย์ ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง 
  อาจารย์ ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 
  อาจารย์อํานาจ  บุญประเสริฐ 
  อาจารย์พรทิพย์  คําชาย 

ค.ด. การบริหารการศึกษา 
กศ.ด. การบริหารการศึกษา 
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขนุการ 

2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  รองศาสตราจารย์บังอร  อนุเมธางกูร 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช  พุฒแก้ว 
  อาจารย์ ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาพร  ไชยะ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 

M.A. Curriculum and 
Instruction 
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน 
กศ.ด. หลักสูตรและการสอน 
M.S. Elementary Education 
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน 

ประธาน 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขนุการ 
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท 
3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง 
  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย  สายตาคํา 
  อาจารย์น้ําตาล  เทพพิพัฒน์ 
 
  อาจารย์นันทิพร  เรืองสวัสด์ิ 
  อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสด์ิ 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน 
ศศ.ด. English Language Studies 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือ 
        การส่ือสารนานาชาติ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
Ph.D. English 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการและเลขนุการ 

4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ 
  อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก 
  อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย  ประภัศร 
  อาจารย์ระพีพัฒน์  ศรีมาลา 
  อาจารย์นันท์นภัส  ธนฐากร 

ส.ด. สุขศึกษา 
ส.ด. สุขศึกษา 
ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ค.ม. สุขศึกษา 
วท.ม. สุขศึกษา 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขนุการ 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี  ประจงศักด์ิ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  เชนะโยธิน 
  อาจารย์ ดร.สุรมน  ไทยเกษม 
   
  อาจารย์ประเวช  เชื้อวงษ ์
  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  มงคล 

คอ.ด. การบริหารการอาชีวศึกษา 
บธ.ม. การจัดการ 
ปร.ด. การบริหารการพัฒนา 
        แขนงการบริหารธุรกิจ  
วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม 
ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการและเลขนุการ 

6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
  อาจารย์ ดร.มาริษ  คุณากร 
 
  อาจารย์ ดร.กานต์  เสกขุนทด 
  อาจารย์ ดร.ธนบดี  ฐานะชาลา 
  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ไชยะ  เทพา 
  อาจารย์ คณสถิต  มังกรแก้ว 

ปร.ด. การบริหารการพัฒนา 
        แขนงการพัฒนาการเมือง 
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 
Ph.D. Public Administration 
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 

ประธาน 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขนุการ 
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท 
7. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธรุกิจ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  วิริยะกุล 
  อาจารย์ ดร.อรรณพ  กล้าเกิดผล 
  อาจารย์วนิดา   รุ่งแสง  
  อาจารย์สิริวรรณ  บุญทองใหม่ 
  อาจารย์ ดร.สินีนาถ  เร่ิมลาวรรณ 

Ph.D. Business Management 
Ph.D. Management 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. การตลาด 
กจ.ด. การจัดการ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขนุการ 

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน  ไม้สนธิ์ 
  อาจารย์ ดร.อภิชาติ  สังข์ทอง  
  อาจารย์ ดร.นิพนธ์  ปริญญาวุฒิชัย 
  อาจารย์ภควรรณ  คงจันตรี 

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา 
วท.ด. เคมี 
ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ 
Ph.D. Information Science 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขนุการ 

   
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

1. นางธิดาพร  ประทุมวี 
2. นางสาวปณิตา  คล้ายนิล 
3. นางพรพรรณ  สุวรรณวิก 
4. นางสาวแก้วกาญจน์  หงส์นิมิตชัย 
5. นางสาวญาดา  เรียมริมมะดัน 

รักษาการหัวหน้าสํานักงานคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
นักวิชาการศึกษา 
นักตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 



 

 

 
 
 
 
 

ตอนท่ี ตอนท่ี 22  

ข้อบังคับ ระเบียบ และข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศต่างๆประกาศต่างๆ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง คู่มือการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 

------------------------------------------ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2554        
เม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงกําหนดให้ใช้คู่มือการจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 ท้ังนี้ให้ใช้บังคับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก  เทพสุภรณ์กุล) 
                                                     อธิการบดี 
ท่ี 334/2554 
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หมวด 1 หมวดทั่วไป 

 ข้อ  1  คู่ มื อนี้ เ รียก ว่า  “คู่ มื อการจัดการศึกษาหลักสูตรระ ดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”  
 ข้อ 2  คู่มือนี้ใช้กับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  นิยามศัพท์เฉพาะ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
  “สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
  “คณะกรรมการประจํา”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
  “ผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะ”  หมายความว่า  ผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ปฏิบัติหน้าท่ีหนึ่ง
หน้าท่ีใดในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  “อาจารย์ประจํา”  หมายความว่า  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ซ่ึงสอนหรือปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนในหลักสูตรตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และให้หมายความรวมถึงอาจารย์ประจําในมหาว ิทยาล ัยหร ือ
สถาบันการศึกษาอื่นที่มีสัญญาความตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์           
ในการจัดการศึกษาหรือการวิจัยร่วมกันในหลักสูตรนั้นๆ ตลอดจนบุคลากรของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีสัญญาความตกลงในลักษณะดังกล่าว 
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  “อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า ผู ้ซึ ่งอธิการบดีแต่งตั ้ง 
ตามคําแนะนําของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากบุคคลซ่ึงมิได้เป็นอาจารย์ประจํา
ให้ทําหน้าท่ีสอนนักศึกษา และรับผิดชอบรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตน ใน
แต่ละภาคการศึกษา 
   “อาจารย์ประจําหลักส ูตร”  หมายความว่า   อาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
  “คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยท่ีทําหน้า ท่ีบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า  การจัดการศึกษาใน
เวลาราชการ 
  “การศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษานอก
เวลาราชการ 

 
หมวด 2 ระบบการศึกษา 

 ข้อ ๔  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็นสองประเภทการศึกษา 
ดังนี้ 
 (1)  การศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา
ภาคปกติ ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ         
ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลาเรียนรวมท้ังเวลาสอบแต่ละภาค 
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษา
ท่ี 2 ได้ ซ่ึงกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 
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 (2)  การศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา
ภาคพิเศษ โดยใช้ระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 มีระยะเวลาการศึกษารวมท้ัง
เวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-
วันอาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
 ข้อ 5  การคิดหน่วยกิต 
  (1) รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา          
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  (2) รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  (3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  (4) การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค   
  (5) การค้นคว้าอิสระท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  (6) วิทยานิพนธ์ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 
หมวด 3 หลักสูตรการศึกษา 

 ข้อ 6  โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
   (1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   (2)  หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน  คือ 
   แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธ์  ดังนี้  
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  แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้          
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือ
ทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมข้ึนได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
   แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาสัมพันธ์ และรายวิชาเฉพาะด้านอีกไม่น้อยกว่า 
24 หน่วยกิต 
    แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชา 
โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์แต่ต้องทําการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ         
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต   
   (3) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง ให้ มีจํ านวน          
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
   (4)  หลักสูตรปริญญาเอก  แบ่งการจัดการศึกษาเป็น  2  แบบ  
โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ  และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ  
   แบบ  1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทํา
วิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้  
                              แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
                             แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ์ ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 
จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
                          แบบ  2  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทํา
วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และ
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
                        แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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    แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 
จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  
 ข้อ 7  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา มีดังนี้ 
   (1)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3  ปีการศึกษา 
   (2)  ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
   (3)  ปริญญาเอก ผู้ท่ีสําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาให้ใช้เวลา
ศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ท่ีสําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

 
หมวด 4 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 ข้อ 8  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  (1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบั ติ อ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา          
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    (3)  หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดีมาก ข้ึนไป (ค่าระดับชั้น 3.50 
ข้ึนไป) เข้าศึกษาในบางหลักสูตร โดยต้องมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
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  ข้อ 9  วิธีการรับสมัครนักศึกษา 
  (1)  การรับสมัครนักศึกษาใช้วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามข้อเสนอจากคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร โดย          
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
  (2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุ มั ติให้บุคคลภายนอก           
ท่ีไม่ใช่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่บุคคลนั้นต้อง
มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามข้อ 8 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ โดยต้อง
ชําระค่าหน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  (1)  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเม่ือได้
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  
  (2)  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน และชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ตาม วัน เวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  (3)  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษจะข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
เกินกว่าหนึ่งสาขาวิชาไม่ได้ แต่นักศึกษาภาคปกติอาจข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้า
ศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในประเภทการศึกษา ภาคพิเศษได้ 
  ในกรณี ท่ีผู้สมัครเป็นนักศึกษาท่ีไม่มา ข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้
มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ดวัน นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดให้มารายงานตัว และต้องมารายงานตัวภายในเจ็ดวัน นับจากวันท่ีได้รับ
แจ้งผลการอนุมัติให้มารายงานตัวจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 11 ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
   (1)  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
  (ก)  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็น คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภท
เป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้ โดยการเสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท้ังนี้นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย    
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       (ข)  นักศึกษาภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษา
ภาคปกติไม่ได้ 
 ข้อ 12  การโอนหน่วยกิต 
  (1)  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอก 
สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรท่ีเคยศึกษามาแล้วที่ได้ระดับคะแนน
ไม่ตํ่ากว่า B มาเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาได้ ทั้งนี้ต้องเป็นรายวิชา 
ท่ีเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และจํานวนหน่วยกิตรายวิชาท่ีขอโอนต้องไม่เกิน 1 ใน 3          
ของจํานวนหน่วยกิตท้ังหมดในหลักสูตรท่ีรับโอน   
  (2)  การโอนหน่วยกิตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 13  การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
    มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาใน
หลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ ตามวิธีการ หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข้อ 14  นักศึกษาสามารถย้ายสาขาวิชาได้ โดยดําเนินการย่ืนคําร้อง
หรือขอย้ายสาขาวิชาและ ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ท้ังนี้ต้องดําเนินการภายใน 1 เดือนของการเป็นนักศึกษาใหม่ 

 

หมวด 5 การลงทะเบียน 

 ข้อ 15  การลงทะเบียนรายวิชา แบ่งประเภทได้ดังนี้ 
    (1)  นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต  
      การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 5 หน่วยกิต อาจทําได้เฉพาะ
ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
     (2)  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษา 
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      การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหน่วยกิตน้อยหรือ
มากกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 16  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชาต้อง
มีจํานวนหน่วยกิต แต่ละภาคการศึกษารวมกันแล้วต้องมีจํานวนหน่วยกิตแต่ละ
ภาคการศึกษาตาม ข้อ 15  
  ข้อ 17  การกําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั ้งนี ้ต ้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้
ชําระเงินตามกฎหมายว่าด้วยการรับและการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
   นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดจะต้องจ่ายค่าปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับและการจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ 18  นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในการเลือก
เรียนวิชาใดๆ ในแต่ละภาคการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถ้า
รายวิชาในหลักสูตรมีข้อกําหนดว่าต้องเรียนรายวิชา เป็นลําดับนักศึกษาต้องเรียน
และสอบได้วิชาลําดับแรกก่อน จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาลําดับถัดไป 
 ข้อ 19  นักศึกษาท่ีจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่ใช่รายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้ชําระค่าหน่วยกิตตามระดับของวิชาท่ีเรียนโดยระบุลงใน
บัตรลงทะเบียนเรียนว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
(Audit)  
 ข้อ 20  การเพ่ิม ถอน รายวิชา หรือยกเลิกรายวิชา 
   (1)  การเพิ่ม ถอน รายวิชา ต้องกระทําภายใน 3 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษา และต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแจ้งนายทะเบียนดําเนินการ 
   (2)  การยกเลิกรายวิชาต้องกระทําภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 



 

34 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
 

   (3)  การยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาในข้อ 20(2) 
จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะยกเลิกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ท้ังนี้ ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์สําหร ับภาคการศ ึกษาปกติ และไม ่น ้อยกว ่า  1 สัปดาห์สําหร ับ            
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
 ข้อ 21  นักศึกษามีสิทธ์ิขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ได้เต็มจํานวนใน
รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา 
     หรือ รายวิชาท่ีนักศึกษาถอนภายใน 3 สัปดาห์แรกของ         
ภาคการศึกษานักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาท่ีระบุไว้ในข้อ 20(3)  
ไม่มีสิทธ์ิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 22  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  (1)  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีกําหนดใน
หลักสูตรแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาต้องชําระค่ารักษาสภาพ  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน           
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือภายในสัปดาห์ท่ี 2 นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนหากไม่ดําเนินการตามกําหนดจะต้องพ้นสภาพนักศึกษา 
   (2)  นักศึกษาที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถมาเรียนได้ในภาค
การศึกษาใด ต้องลาพัก การเรียน โดยชําระค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเฉพาะ  
ภาคการศึกษานั้นเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา และให้นับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพ
นักศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 

หมวด 6 การพ้นสภาพนักศกึษา 

  ข้อ 23  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปน้ี 
  (1)  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  (2)  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก   
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  (3)  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษา 
   (4)  ไม่ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  (5)  เม่ือมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตาม ข้อ 8  
    (6)  เม่ือค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ตํ่ากว่า 3.00 ใน 3 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน 
    (7)  ไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
  (8)  ไม่สําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาตาม ข้อ 7 หรือได้ผล
การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับชั้นไม่ผ่าน 
  (9) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
 

หมวด 7 คุณสมบัติผูส้อนและการจัดผูส้อน 

 ข้อ 24 คุณสมบัติอาจารย์ประจําและการจัดผู้สอน 
   (1)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือ 
   (2)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน หรือสาขาวิชา          
ท่ีสัมพันธ์กัน  
   (3)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโท
ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน มีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   (4)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโท
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน มีผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวกับ
บทความ หรือเอกสาร หรือตํารา หรืองานวิจัย และมีประสบการณ์การสอน / 
งานด้านวิชาการอย่างน้อย 5 ปี ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยสอน  
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 ข้อ 25  คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ 
   (1)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันหรือ 
   (2)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือ
มีตําแหน่งทางวิชาการ ไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีงานวิจัย ความชํานาญ
การ เป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการในสายตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 ข้อ 26  หลักเกณฑ์การจัดผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจําหรือ
อาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (2)  หลักสูตรปริญญาเอก ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจําหรือ
อาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา           
ท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (3)  การจัดผู้สอนท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 24 และ ข้อ 25 ต้องจัด
อย่างน้อย 2 คนต่อ 1 รายวิชา  
 

หมวด 8 การดําเนินการเก่ียวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ข้อ 27  การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
   (1 )  นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดจากสถาบันท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
   (2)  นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาษาต่างประเทศโดยไม่นับ
หน่วยกิตที ่ม ีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตามท่ีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติและได้รับการประเมิน ผลการเรียนระดับชั้น S 
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   (3) นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาต่างประเทศ 
ซ่ึงมีรายวิชาเกี่ยวกับการอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 ข้อ 28 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ให้ดําเนินการเฉพาะนักศึกษาปริญญาโท แผน ข โดยให้มหาวิทยาลัยจัดสอบประมวล
ความรู้ทุกภาคการศึกษา ส่วนวิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
    (1) นักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้อง
สอบประมวลความรู้ เพ่ือมีสิทธ์ิทําการค้นคว้าอิสระ 
   (2)  นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบประมวลความรู้ต้องมีคุณสมบัติ
ต่อไปนี้ 
     (ก)  เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียน
ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
     (ข)  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบให้          
เข้าสอบประมวลความรู้ได้ 
 ข้อ 29 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ให้ดําเนินการ
เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก โดยให้มหาวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาห์ท่ี 
สิบห้าทุกภาคการศึกษา ส่วนวิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตาม                     
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  (1) นักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบวัด
คุณสมบติั เพ่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ์ 
     (2)  นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสมัครสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ
ต่อไปน้ี 
   (ก) เรียนรายวิชาบังคับหรือวิชาแกนครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
   (ข) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบให้เข้า
สอบวัดคุณสมบัติได้ 
   (3)  นักศึกษาท่ีจะสอบวัดคุณสมบัติ ให้ย่ืนคําร้องต่อบัณฑิต
วิทยาลัย ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะสอบ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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   (4)  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
สอบตามท่ีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ  

   (5) นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านหรือนักศึกษาท่ีขาดสอบโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน มีสิทธ์ิสอบใหม่ได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 
 ข้อ 30  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหนึ่งคน และอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
   อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ
ทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัย ท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ข้อ 31 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการท่ีปรึกษา       
การค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท ประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก 1 คน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) 
   อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  และต้องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์
ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ข้อ 32  ให้นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก เสนอชื่อเร่ือง 
และรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   ในกรณีท่ีคณบดีมีความเห็นแย้งชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์ ชื่อเร่ือง
การค้นคว้าอิสระ ให้เสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และถือ
ว่าเป็นท่ีสุด 
   ให้นักศึกษาปริญญาโท แผน ข ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบในแต่ละหมวดวิชาและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ เสนอชื่อเรื่องการ
ค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีมีองค์ประกอบตาม
ข้อ 30 เพ่ือขออนุ มั ติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 ข้อ 33  ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
   (1)  ให้อาจารย์ 1 คน เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้
ไม่เกิน 5 คนหากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แต่ต้องไม่เกิน 
10 คน 
   (2)  ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คนเป็นท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้ไม่เกิน 15 คน 
   กรณีอาจารย์ 1 คน เป็นท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ
จํานวนนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน ท้ังนี้ให้นับรวมนักศึกษาท่ียังไม่สําเร็จ
การศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
นั้นด้วย 
   สําหรบัหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นผลงานท่ีชี้ชัดว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยของนักศึกษาได้ 
   ในกรณีท่ีเป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญและมีความ
จําเป็นอย่างย่ิง อาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ท่ี
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ปรึกษาหลักได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื ่อพิจารณา
กลั่นกรอง จากนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆ ไป  
 ข้อ 34 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
   (1) ให้นักศึกษาขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ ท่ีได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาเสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระ  
   (2)  คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือเค้าโครง          
การค้นคว้าอิสระ  ประกอบด้วย กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 4 คน โดย       
มีประธานสาขาวิชา เป็นประธานกรรมการ และเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ท้ังนี้ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็น
คณะกรรมการสอบด้วย 
    ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระมีมติให้แก้ไข เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษา
ดําเนินการแก้ไขตามมติให้เรียบร้อยภายใน 60 วัน โดยผ่านความเห็นชอบอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ข้อ 35  ให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาท่ีดําเนินการแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบ
ภายใน 60 วัน  นับจากวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ  
เพ่ือดําเนินการขออนุมัติทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
   เอกสารวิทยานิพนธ์หรือเอกสารการค้นคว้าอิสระ ให้จัดทําเป็น
ภาษาไทย คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้จัดทําเป็น
ภาษาอังกฤษได้ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นและมีเหตุผลสมควร โดยการเสนอของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก  
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 ข้อ 36  ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุผลความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้เสนอต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ข้อ 37  ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือ            
การค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทุกภาคการศึกษา อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง   
 ข้อ 38 ให้นักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ           
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา        
การค้นคว้าอิสระ และประธานสาขาวิชา ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ข้อ 39  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
หรือคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ท่ีมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก  
ประกอบด้วย 
    (ก) ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
    (ข) กรรมการ ท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    (ค)  กรรมการ ท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
    (ง)  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
จํานวนหนึ่งคน 
   (จ) กรรมการและเลขานุการ ซ่ึงเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (2)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาโท  
ประกอบด้วย 
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   (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่มีว ุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
   (ข)  กรรมการ ท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   (ค)  กรรมการ ท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 
   (ง)  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
จํานวนหนึ่งคน 
   (จ)  กรรมการและเลขานุการ ซ่ึงเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (3)  คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย 
   (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในท่ีมีว ุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ข)  กรรมการ ท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหลัก  
   (ค)  กรรมการ ท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระร่วม (ถ้ามี) 
   (ง) กรรมการและเลขานุการ ซ่ึงคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในหรือกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษา จํานวนหนึ่งคนท่ี
มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า        
รองศาสตราจารย์ และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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   การสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการค้นคว้าอิสระจะกระทํา
ได้ก็ต่อเม่ือกรรมการมาปฏิบัติหน้าท่ีครบตามจํานวนท่ีได้รับการแต่งต้ัง  
 ข้อ 40  การขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบการค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาต้องมีระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ นับแต่วัน
อนุมัติผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระถึงวันสอบ
ตามเกณฑ์ ต่อไปน้ี 
   (1) การขอสอบการค้นคว้าอิสระท่ีมีหน่วยกิตไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไม่น้อยกว่า 5 
เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ    
   (2)  การขอสอบวิทยานิพนธ์ท่ีมีหน่วยกิตไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไม่น้อยกว่า 
4 เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ  
   (3)  การขอสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีมีหน่วยกิตจํานวน 16 – 30 
หน่วยกิต ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6  เดือนสําหรับการศึกษาภาคปกติ และไม่
น้อยกว่า 8 เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
   (4)  การขอสอบวิทยานิพนธ์ท่ีมีหน่วยกิตจํานวน มากกว่า 30 
หน่วยกิตต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติและไม่
น้อยกว่า  12 เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ   
                ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบ        
การค้นคว้าอิสระ ส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายในสิบห้าวันนับจากวันสอบ  
 ข้อ 41  ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
ท่ีได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ พร้อมท้ังบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ พร้อมท้ัง
ไฟล์ข้อมูล (Document file) ต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนท่ีกําหนด ภายใน 90 วัน
นับจากวันสอบ หากเกินกําหนดให้เสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 42 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือผลงานที่เกิดจากการ
ทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 9 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ 43  นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น 
 ข้อ 44  ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
    (1)  ระบบการให้คะแนนแต่ละรายวิชา ให้เป็นแบบระดับชั้น ดังนี้ 
      ระดับชั้น ความหมาย           ค่าระดับชั้น 
    A  ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
    B+ มาก (Very Good) 3.5 
    B ดี (Good) 3.0 
    C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
    C พอใช้ (Fair) 2.0 
    D+  อ่อน (Poor) 1.5 
    D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
    F ตก (Fail) 0.0 
   (2)  การประเมินผลการเรียนรายวชิาโดยไม่มีค่าระดับชัน้ ดังนี ้   
       ระดับชั้น ความหมาย 
    S  ผลการเรียนเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
       U  ผลการเรียนไม่เปน็ท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
    I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
    W  การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 
    AU การลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับ
หน่วยกิต (Audit) 
   (3)  การให้ F กระทําในกรณีต่อไปน้ี 
    (ก)  นักศึกษาขาดสอบประจําภาคการศึกษา โดย
ไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    (ข)  นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 43 
    (ค)  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
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    (ง)  นักศึกษาท่ีได้รับการให้คะแนนระดับชั้น I แต่มิได้
ดําเนินการขอประเมินผลเพ่ือแก้ระดับชั้น I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป
ท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียน 
   (4)  การให้ S หรือ U กระทําได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียน
ท่ีไม่นับหน่วยกิต หรือในรายวิชาเรียนท่ีนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเกินจาก
จํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
   (5)  การให้ I ในรายวิชาทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
   (ก)  นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 
   (ข)  นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์   
   นักศึกษาท่ีได้คะแนนระดับชั้น I ต้องดําเนินการเพ่ือให้
มีการเปลี่ยนระดับชั้น I ให้เสร็จสิ้น ภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนด
ดังกล่าวให้นายทะเบียนเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I เป็น F  
   (6)  การให้ W ในรายวิชาทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
   (ก)  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาภายหลัง
กําหนดเวลาเพ่ิม ถอนรายวิชา  
   (ข)  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
   (ค)  นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียน 
   (ง)  นักศึกษาตาม (5)(ก)ที ่ไม่สามารถดําเนินการ
เปลี่ยนระดับชั้น I ได้ภายใน ภาคการศึกษาถัดไป เนื่องจากป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย 
   (7)  การให้ AU ทําได้ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  
 ข้อ 45  การประเมินผลการสอบพิเศษ 
    ให้กระทําเป็นแบบระดับชั้น ดังนี้ 
   ระดับชั้น ความหมาย 
    PD    ผ่านอย่างยอดเย่ียม (Pass with distinction) 
    P  ผา่น  (Pass) 
    F  ไม่ผ่าน  (Fail) 
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 ข้อ 46  การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบบ
ระดับชั้นดังนี้ 
   ระดับชั้น  ความหมาย 
    A  ดีเย่ียม  (Excellent)  
    B  ดี  (Good) 
    Pass  ผ่าน  (Pass) 
    Fail  ไม่ผ่าน  (Fail) 
    ท้ังนี้ ผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการประเมินการค้นคว้า
อิสระระดับปริญญาโท ต้องผ่าน 2 ใน 3  สําหรับปริญญาเอก ต้องผ่าน 3 ใน 4 
 ข้อ 47  การนับจํานวนหน่วยกิต  และการคํานวณค่าระดับชั้นเฉลี่ย 
   (1)  การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่า
ระดับชั้นเฉลี่ย ให้นับรวมหน่วยกิต รายวิชาท่ีมีค่าระดับชั้นท่ีได้ลงทะเบียนเรียน
ท้ังหมดรวมท้ังรายวิชาท่ีเรียนซํ้า  
   (2)  การนับจํานวนหน่วยกิตสะสม เ พื ่อ ให้ค รบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตรายวิชาท่ีสอบได้
ระดับชั้น C ข้ึนไปเท่านั้น 
   (3)  ค่าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการ
เรียนในภาคการศึกษาน้ัน    
   (4)  ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการเรียน
ต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย  
   การคํานวณค่าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา และค่าระดับ 
ชั้นเฉลี่ยสะสม ไม่นับจํานวนหน่วยกิตรายวิชาท่ีได้ I มาคํานวณ 
  ข้อ 48  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาบังคับท่ีสอบได้ตํ่ากว่า
ระดับชั้น B หรือรายวิชาเลือกท่ีสอบได้ตํ่ากว่าระดับชั้น C หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืน
ในหมวดเดียวกันแทนรายวิชาดังกล่าวก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์          
ท่ีปรึกษา และได้รับอนุ มัติจากคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรก่อน
ลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 49 ให้คณบดีบ ัณฑิตว ิทยาล ัยสั ่ง ให ้น ักศ ึกษาที ่ท ุจ ร ิตด ้วย
ประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตกในรายวิชาหรือพักการเรียน  
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หมวด 10 การสาํเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

 ข้อ 50 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้   
  (1)  มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
   (2)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาท่ี
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   (3)  สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีค่า
ระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.00  
                   (4)  ระดับปริญญาโท   
  (ก)  แผน ก แบบ ก 1 ท่ีผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์
ระดับผ่านข้ึนไป และผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
             (ข)  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนด
ในหลักสูตรโดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 และสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่านข้ันสุดท้ายโดยผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

            (ค)  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยมีผลการเรียนระดับชั้นเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชา
นั้น พร้อมท้ังเสนอและสอบการค้นคว้าอิสระผ่านข้ันสุดท้าย 
   (5)  ระดับปริญญาเอก 
             (ก)  แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านข้ันสุดท้าย โดยผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
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ยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มีกรรมการภายนอก              
(Peer Review) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นมาร่วมกลั่นกรอง ก่อนการตีพิมพ์ 

   (ข)  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน 
ข้ันสุดท้าย โดยผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
มีกรรมการภายนอก (Peer Review) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นมาร่วมกล่ันกรอง
ก่อนการตีพิมพ์ 
   ให้นักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด
ย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 
 ข้อ 51  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ทําหน้าท่ีอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษา   
 ข้อ  52  การให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา ท่ีย่ืนความจํานง
ขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ 50 วรรคหนึ่ง 
เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน 
พ.ศ. 2553 

------------------------------------------ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติ        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวันท่ี           
17 กรกฎาคม 2553 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหาร
และการดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2553” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช่บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพครู พ.ศ. 2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดต้ังและดําเนินงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ราชนครินทร์ พ.ศ.2552 และบรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับ
อ่ืนใดซ่ึงขัดแย้งกับข้อบังคับนี้และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร์ 

/ส่วนงานภายใน... 
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 “ส่วนงานภายใน” หมายความว่า  ส่วนงานภายในตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
 “คณะกรรมการประจํา” หมายความว่า คณะกรรมการประจําส่วนงานภายใน 
 “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหา วิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร์ 
 “หัวหน้างานส่วนงานภายใน” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน 
ของส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  ซ่ึงอาจเรียกชื่อเป็นคณบดี 
ผู้อํานวยการ หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 5 การจัดต้ังส่วนงานภายใน ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประจําส่วนงานภายใน  
ดังต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมการประจําส่วนงานภายในท่ีมีพันธกิจหลักด้าน
การผลิตบัณฑิตประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
กรรมการท้ังหมด และประธานหลักสูตร เป็นกรรมการโดยให้หัวหน้าส่วนงาน
ภายในเป็นกรรมการโดยให้หัวหน้าส่วนงานภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(2) คณะกรรมการประจําส่วนงานภายในท่ีมีพันธกิจหลักด้าน
การบริหารวิชาการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยจํานวนไม่
เกินสองคน และคณะกรรมการอ่ืนท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอ่ืนท่ีมีประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน จํานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ โดยให้หัวหน้าส่วนงานภายในเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการประจําส่วนงานภายในตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสองปี 

/ข้อ 7 ให้คณะกรรมการ... 
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 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการประจํา มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(1) กําหนดนโยบายของส่วนงานภายในให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ของส่วนงานภายใน 
(2) พิจารณาออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คําสั่ง และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดส่วนงานภายใน 
(3) พิจารณาตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อให้ปรึกษาหรือ

ปฏิบัติงานอื่นท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของส่วนงานภายใน 
(4) พิจารณาแผนดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของส่วน

งานภายในเพื่อเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย 
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี และรายงาน

การเงินของส่วนงานภายในตามที่หัวหน้าส่วนงานภายในเสนอ 
(6) กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานของส่วนงานภายใน 
(7) ปฏิบัติงานท่ีอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
 ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการประจําให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ  9 การแบ่งส่วนงาน ให้กําหนดเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 10 การบริหารงานบุคคลให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์มาใช้บังคับอนุโลม 
 ข้อ 11 การบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการพัสดุส่วนงานภายใน 
 ข้อ 12 การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สิน ส่วนงานภายใน 

/ข้อ 13 การบริหาร... 
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ข้อ 13 การบริหารงานวิจัยการให้บริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 14  การสรรหาหัวหน้าส่วนงานภายใน ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552          
มาใช้บังคับในการสรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในของส่วนงานภายในท่ีมีพันธกิจ
หลักด้านการผลิตบัณฑิตโดยอนุโลม 
 การสรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในของส่วนงานภายในท่ีมีพันธกิจหลัก
ด้านการบริการวิชาการให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาหัวหน้าส่วนงานภายใน
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
 ข้อ 15 หัวหน้าส่วนงานภายในมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหนง่เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว หัวหน้าส่วนงานภายในพ้น
จากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
(5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 
(6) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือบกพร่องต่อหน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถ 
 ข้อ 16  ให้หัวหน้าส่วนงานภายในมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

( 1)  บ ริหารกิ จการของ ส่วนงานภายในใ ห้ เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของส่วนงานภายใน 
 

/(2) กํากับ... 
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(2) กํากับ ดูแล ติดตาม และควบคุม การปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากร การประกันคุณภาพ  การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินของส่วน
งานภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของส่วนงานภายใน 

(3) จัดทําแผนพัฒนา งบประมาณประจําปี และดําเนินงานตามแผน 
(4) จัดทํารายงานประจําปีของส่วนงานภายในเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยทุกปี 
(5) เสนอแต่งต้ังรองหัวหน้าส่วนงานภายในต่อมหาวิทยาลัย 
(6) เสนอแนะการต้ังบุคคลหรือบุคคลเพื่อให้คําปรึกษาหรือ

ปฏิบัติงานอื่นท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของส่วนงานภายในต่อคณะกรรมการประจํา 
(7) เป็นผู้แทนของส่วนงานภายในในกิจการท่ัวไป 
(8) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามคณะกรรมการประจํา หรือ                     

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ข้อ 18  ให้หัวหน้าส่วนงานภายในและรองหัวหน้าส่วนงานภายในได้รับ
เงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ  
และรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่า โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของ
ส่วนงานภายใน      
 ข้อ 19  กรณีท่ีต้องยุบเลิกส่วนงานภายใน ให้ทรัพย์สินท่ีส่วนงานภายใน
ปกครองดูแลและใช้ประโยชน์อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ข้อ 20 การดําเนินงานของส่วนงานภายในท่ีได้จัดต้ังข้ึนตามมติสภา
มหาวิทยาลัยก่อนข้อบังคับนี้ ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ และให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 21  กรณีท่ีมีหัวหน้าส่วนงานภายในดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนข้อบังคับนี้
ใช้บังคับให้ถือว่าหัวหน้าส่วนงานภายในดังกล่าวเป็นหัวหน้าส่วนงานภายใน        
ตามข้อบังคับนี้ และให้ดํารงตําแหน่งอยู่ต่อไปจนครบวาระ เว้นแต่จะได้มีการยุบ
เลิกส่วนงานภายใน 

/ข้อ 22 ในกรณี... 
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 ข้อ 22 ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดต้ัง
ส่วนงานภายใน ได้ให้มหาวิทยาลัยประกาศยุบเลิกส่วนงานภายในโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มี
อํานาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และให้
ถือเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2553 

 

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2553 

------------------------------------------ 
อาศัยอํานาจามความในตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2553 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2553  
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ”  
 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารและกรดําเนินงานของส่วยภายใน พ.ศ. 2553 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(1)  คณะกรรมการประจําส่วนงานภายในท่ีมีพันธกิจหลักด้านการผลิต 
ระดับปริญญาตรี ให้มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการประจําคณะตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2551 

สําหรับคณะกรรมการประจําส่วนงานภายในท่ีมีพันธกิจหลักด้านการ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานด้านวิชาการเป็นรองประธานกรรมการ คณบดี       
ท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะ ประธานหลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเลือกกันเองจากประธานสาขาวิชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแต่งต้ังจาก
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บุคคลภายนอกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการ และให้
หัวหน้าส่วนงานภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ” 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน  พ.ศ. 2553 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ 20 การดําเนินงานของส่วนงานภายในท่ีได้จัดต้ังข้ึนตามมติสภา
มหาวิทยาลัยก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนนิการต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศ
จัดต้ังส่วนงานภายในตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
 ให้คณะกรรมการส่วนงานภายในท่ีแต่งต้ังไว้เดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า
จะได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2553 
เรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่วนงานภายในดังกล่าว
เป็นการดําเนินการตามข้อบังคับนี้” 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นผู้รักษาการ       
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2553 

 

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) 
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

------------------------------------------ 
เพ่ือให้การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา        
พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550              
(ฉบับใหม่) ข้อ 33  
 อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพะราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553           
จึงประกาศแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ  ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เร่ืองแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับ
นักศึกษาปริญญาเอก”  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับกับนักศกึษาปริญญาเอกท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ 
ภาคต้นปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนท่ีประกาศนี้จะมี
ผลบังคับ ให้ใช้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมท่ีนักศึกษาเร่ิมเข้าศึกษาจนกว่าจะ
สําเร็จการศึกษาหรือพ้นจากสภาพนักศึกษา 
 

/ข้อ 3 การกําหนด... 
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ข้อ 3 การกําหนดปฏิทินการสอบและประกาศการสอบบัณฑิตวิทยาลัย 
จัดทําปฏิทินการสอบและประกาศการสอบแจ้งให้สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา และ
นักศึกษาทราบ ท้ังนี้จะจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ในสัปดาห์ 
ท่ี 15 ของภาคการศึกษา 
 ข้อ 4 การสมัครสอบ 

4.1 นักศึกษา มีสิทธ์ิสมัครสอบวัดคุณสมบัติได้ เม่ือเรียนรายวิชา
บังคับท่ีกําหนดไว้และรายวิชาเลือกอ่ืนได้หน่วยกิจครบตามหลักสูตร โดยมีผลการ
เรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 และผ่านการประเมินของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้ 

4.2 นักศึกษาขอรับใบอนุมัติสอบ (บ.12) ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
4.3 นักศึกษากรอกใใบอนุมัติสอบ และผ่านความเห็นชอบจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และนําส่งท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะขอสอบ เพ่ือตรวจสอบและ
อนุมัติการขอสอบ 

4.4 นักศึกษาชาํระเงินคา่สมัครสอบวัดคุณสมบัติท่ีหน่วยคลัง   
แล้วส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย 

4.5 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศรายช่ือสิทธ์ิสอบ ติดประกาศ 
และสําเนารายชื่อให้ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ 
 ข้อ 5 การดําเนินการสอบ 

5.1 บัณฑิตวิทยาลัยขอรายชื่อคณะกรรมการออกข้อสอบ กํากับ
การสอบ ตรวจข้อสอบ ประมวลผลการสอบ และการประเมินผลจากประธาน
คณะกรรมการผู้รับผิดสอบหลักสูตร เพ่ือจัดทําคําสั่งแต่งต้ังเสนอมหาวิทยาลัยขอ
อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ 

5.2 คณะกรรมการออกข้อสอบ ดําเนินการในการออกข้อสอบ 
คัดเลือกข้อสอบ และจัดทําข้อสอบ โดยขอบเขตเนื้อหาสาระการสอบวัด
คุณสมบัติ ประกอบด้วย หมวดวิชาสัมพันธ์ และหมวดวิชาเฉพาะด้าน หรือหมวด
วิชาบังคับ หมวดวิชาละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 

/ข้อ 5.3 การดําเนินการ... 
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5.3 การดําเนินการสอบ  ให้คณะกรรมการกํากับการสอบ 
ดําเนินการสอบตามตารางสอบอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 6 การประมวลผลสอบและการประเมินผล 

6.1 คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ให้ดําเนินการตรวจข้อสอบและ
ประเมินผลให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดการสอบ หลังจากนั้นส่งผล
การสอบให้คณะกรรมการประมวลผลการสอบและการประเมินผล 

6.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอผลการสอบต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

6.3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศผลสอบ  แจ้งให้
นักศึกษาและงานทะเบียนและวัดผลทราบ 
 ข้อ 7 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อ 25 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ฉบับใหม่) และนักศกึษาต้องได้คะแนนสอบในแต่
ละหมวดวิชา ร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงถือว่าสอบผ่านและถ้าได้คะแนนสอบในแต่ละ
หมวดวิชา  ร้อยละ 90 ข้ึนไป จะถือว่าผ่านอย่างยอดเย่ียม 
 ข้อ 8 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying  Examination)  จึงจะมีสิทธ์ิเสนอขอทําวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 9 เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สอบแล้ว หากนักศึกษาขาดสอบโดย
ไม่มีเหตุผสมควรให้ถือว่าสอบตกในการสอบคร้ังนั้น ยกเว้นนักศึกษาได้รับอนุมัติ
ให้งดสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
และประธานคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และแจ้งให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยทราบเพื่อยกเลิกการสมัครสอบของนักศึกษา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไม่คืน
เงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ข้อ 10 การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
10.1 กรณีท่ีมีการสอบเฉพาะข้อเขียนจะถือว่านักศึกษาเป็นผู้สอบผ่าน

การสอบวัดคุณสมบัติ  นักศึกษาต้องสอบผ่านข้อเขียนได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป 
 

/ข้อ 10.2 กรณีท่ี... 
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10.2 กรณีท่ีมีการสอบท้ังข้อเขียนและสัมภาษณ์จะถือว่านักศึกษา
เป็นผู้สอบผ่านการสอบ วัดคุณสมบัติ นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบในแต่ละส่วน        
ร้อยละ 60 ข้ึนไป และมีคะแนนรวมของท้ังสองส่วนร้อยละ 70 ข้ึนไป 
 ข้อ 11 นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ท้ังนี้
นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแก้ตัวไม่เกิน 2 คร้ัง ซ่ึงถ้ายังสอบไม่ผ่านจะพ้นจากสภาพการเป็น
นักศึกษา ท้ังนี้นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายใน 10 ภาคการศึกษา นับจาก      
วันเข้ารับการศึกษา 
 ข้อ 12  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือท่ีมิได้
ระบุไว้ในประกาศนี้ให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็น
รายๆไป และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็นท่ีสุด 

 ประกาศ ณ  วันท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
               อธิการบดี 

 

 

 

 

ท่ี 141/2553 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้  
(Comprehensive  Examination) 
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท  แผน  ข   

------------------------------------------ 
เพ่ือให้การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
(ฉบับใหม่)  ข้อ 32 

อธิการบดี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2552  เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552            
จึงประกาศแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้  เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
เร่ืองแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)          
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท  แผน  ข” 

ข้อ 2  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ท่ีเข้าศึกษา
ต้ังแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนท่ีประกาศน้ีจะมีผล
บังคับใช้ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมท่ีนักศึกษาเร่ิมเข้าศึกษาจนกว่าจะสําเร็จ
การศึกษาหรือพ้นจากสภาพนักศึกษา 

 
/ข้อ 3 การกําหนด... 
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 ข้อ 3  การกําหนดปฏิทินการสอบและประกาศการสอบ บัณฑิตวิทยาลัยมี
หน้าท่ีจัดทําปฏิทินการสอบ และประกาศการสอบแจ้งให้สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา และ
นักศึกษาทราบ ท้ังนี้จะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง                
ในสัปดาห์ท่ี 15 ของภาคการศึกษา 

ข้อ 4 การสมัครสอบ 
4.1 นักศึกษามีสิทธ์ิสมัครสอบประมวลความรู้ได้ เม่ือเรียน

รายวิชาบังคับท่ีกําหนดไว้ และรายวิชาเลือกอ่ืนได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร  
โดยมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 และผ่านการประเมิน
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 

4.2 นักศึกษาขอใบอนุมัติสอบ (บ.13) ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
4.3 นักศึกษากรอกใบขออนุมัติสอบ และผ่านความเห็นชอบจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนําส่งท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะขอสอบ เพ่ือตรวจสอบ
และอนุมัติการขอสอบ 

4.4 นักศึกษาชําระเงินค่าสมัครสอบประมวลความรู้ท่ีฝ่ายการเงิน 
แล้วนําสําเนาเอกสารค่าสมัครสอบส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมเอกสารข้อ 4.3  

4.5 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ติดประกาศ 
และสําเนารายชื่อให้ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ 
 ข้อ 5  การดําเนินการสอบ 

5.1 บัณฑิตวิทยาลัยขอรายชื่อคณะกรรมการออกข้อสอบ กํากับ
การสอบ ตรวจข้อสอบ ประมวลผลการสอบ และการประเมินผลจากประธาน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือจัดทําคําสั่งแต่งต้ังเสนอมหาวิทยาลัยขอ
อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ 

5.2 คณะกรรมการออกข้อสอบ ดําเนินการในการออกข้อสอบ 
คัดเลือกข้อสอบ และจัดทําข้อสอบ โดยขอบเขตเนื้อหาสาระการสอบประมวล
ความรู้ ประกอบด้วย หมวดวิชาสัมพันธ์ และหมวดวิชาเฉพาะด้าน หรือหมวด
วิชาบังคับ หมวดวิชาละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 

 
/5.3 การดําเนินการ... 
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5.3 การดําเนินการสอบ ให้คณะกรรมการกํากับการสอบ 
ดําเนินการสอบตามตารางการสอบอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 6 การประมวลผลสอบและการประเมินผล 
6.1 คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ดําเนินการตรวจข้อสอบให้แล้ว

เสร็จภายใน 10 วัน  หลังจากการสิ้นสุดการสอบ หลังจากนั้นส่งผลการสอบให้
คณะกรรมการประมวลผลการสอบ และประเมินผล  

6.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอผลการสอบต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

6.3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศผลสอบ แจ้งให้
นักศึกษาและงานทะเบียนและวัดผลทราบ 

ข้อ 7 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นไปตามข้อ 25 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้ายการจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 (ฉบับใหม่) และนักศึกษาต้องได้คะแนนสอบในแต่
ละหมวดวิชา ร้อยละ 60 ข้ึนไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน หรือได้คะแนนสอบในแต่ละ
หมวดวิชา ร้อยละ 90 ข้ึนไป จะถือว่าผ่านอย่างยอดเย่ียม 

ข้อ 8 นักศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ท้ังนี้
นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 คร้ัง ซ่ึงถ้ายังสอบไม่ผ่านจะพ้นจากสภาพ
นักศึกษา ท้ังนี้ นักศึกษาต้องสอบประมวลผลความรู้ ให้ผ่านภายใน 8 ภาคการศึกษา 
จะถือว่าผ่านอย่างยอดเย่ียม 

ข้อ 9 เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สอบแล้ว  หากนักศึกษาขาดสอบโดย
ไม่มีเหตุผลสมควรให้ถือว่าสอบตกในการสอบคร้ังนั้น ยกเว้นนักศึกษาได้รับอนุมัติ
ให้งดสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแจ้งให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบเพ่ือยกเลิกการสมัครสอบของนักศึกษา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่า
สมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
/ข้อ 10 ในกรณี... 
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ข้อ 10 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือท่ีมิได้
ระบุไว้ในการประกาศน้ีให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
เป็นรายๆ ไป และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยนั้น
เป็นท่ีสุด 

 
 ประกาศ ณ  วันท่ี  30   ธันวาคม  พ.ศ. 2552 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
                     อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 400/2552 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เรื่อง มาตรการการลงโทษนักศึกษาท่ีคัดลอกวิทยานิพนธ์หรือ 

การค้นคว้าอิสระของผู้อื่นหรอืให้ผู้อื่นจัดทําวิทยานิพนธ์หรือการคน้คว้าอิสระให้   
------------------------------------------ 

เพ่ือให้การทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้มาตรฐานทางวิชาการสอดคล้อง กับปรัชญาและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณบดีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 จึงออกประกาศเร่ืองมาตรการ การลงโทษ
นักศึกษาท่ีคัดลอกวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนจัดทํา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้ ดังนี้ 

1. กรณีท่ีตรวจสอบพบในขณะท่ียังไม่สําเร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็นการ
กระทําผิดวินัยนักศึกษาและมีโทษในระดับลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 

2. กรณีท่ีตรวจพบเมื่อได้มีการอนุมัติปริญญาแล้ว มหาวิทยาลัยจะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือเพิกถอนการอนุมัติปริญญาท่ีได้รับโดยทันที และสั่งให้พ้นจาก
สภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
 ประกาศ ณ  วันท่ี  1   มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  เสกขุนทด) 
                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
ท่ี 23/2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

------------------------------------------ 
เพ่ือให้การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก สอดคล้องกับคู่มือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
หมวด 10 การสําเร็จการศึกษาและการขออนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ
พุทธศักราช 2547 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมคร้ัง 7/2554 วันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย         
เร่ือง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังต่อไปนี้ 
 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 1. ประกาศน้ี ให้ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษาท่ี
ทําวิทยานิพนธ์ท้ังแผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) และแผน ก แบบ ก2           
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 
เป็นต้นไป 
 2. ผลงานท่ีเผยแพร่ 
 ผลงานท่ีเผยแพร่ให้เป็นผลงานจากการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา         
ซ่ึงเป็นผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้จัดทําเป็นวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว  

3. การเผยแพร่ผลงาน 
การเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ดําเนินการได้ 

2 วิธี คือ 
/3.1 เผยแพร่... 
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3.1 เผยแพร่ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการ
กลั่นกรอง หรือ 

3.2 เผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง และมี
การจัดทําบทความวิจัยเร่ืองเต็ม (full paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 
(proceedings) 
 4. ประเภทวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือประเภทของท่ีประชุมวิชาการ 
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษา แผน ก         
แบบ ก1 และแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นดังนี้ 

4.1 วารสารท่ีตีพิมพ์ต้องเป็นวารสารท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล หรือ
วารสาร ท่ี ยอม รั บจากรายชื่ อ ท่ี ประกาศไปแล้ วไ ด้ อี ก  ตรวจสอบไ ด้ ท่ี 
http://grad.rru.ac.th ในส่วน “รายชื่อวารสารท่ีประกาศให้ตีพิมพ์” หรือเป็นวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ียอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (editorial review) หรือโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (peer review) นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์หรือการ
ได้รับการตอบรับจากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว พร้อมสําเนาบทความ จํานวน 2 ชุด 
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาและเม่ือบทความได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อย
แล้ว ขอให้นักศึกษาส่งสําเนาบทความ (reprint) ท่ีลงเผยแพร่ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยด้วย 

4.2 ท่ีประชุมวิชาการ 
 4.2.1 การจัดประชุมต้องดําเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อย

ในระดับคณะ หรือหากเป็นการประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องดําเนินการร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งเท่านั้น 

 4.2.2 การจัดประชุมในข้อ 4.2.1 ต้องมีการจัดทําบทความ
วิจัยเรื่องเต็ม (full paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) 

 
/4.2.3 ต้องมีคณะกรรมการ... 
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 4.2.3  ต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงานท่ีนักศึกษาการจะ
เผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานท่ีจะลงเผยแพร่ในรายงานการประชุม
วิชาการ (proceedings)  
    4.2.4 นักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตัวเอง การนําเสนอ
จะเป็นการนําเสนอด้วยวาจา (oral  presentat ion)  หรือโปสเตอร์ (poster 
presentation) อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ นักศึกษาต้องส่ง (1) หลักฐานการไปนําเสนองาน 
(2) ผลงานท่ีนําเสนอ และ (3) สําเนาบทความ (reprint) ท่ีลงเผยแพร่ในรายงานการ
ประชุมวิชาการอย่างละ 2 ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา และเม่ือ
บทความได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษา
ส่งสําเนาบทความ (reprint) ท่ีลงเผยแพร่ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยด้วย 

5. ผลงานและการระบุชื่อนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานเพื่อขอสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทสามารถระบุเป็นชื่อแรกหรือชื่อรองก็ได้ โดยต้องระบุ
ว่าเป็นผลงานที่ เกิด ข้ึนในกรอบการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร์ 

การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 1.  บทความวิจัย (research article) ต้องมาจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ีมีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(peer review) โดยระบุชื่อนักศึกษาเป็นผู้แต่งชื่อแรก รวมท้ังต้องระบุว่าเป็นผลงานท่ี
เกิดข้ึนในกรอบของการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 2. วารสารท่ีตีพิมพ์ วารสารท่ีตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก          
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้และบัณฑิต
วิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล หรือวารสารท่ียอมรับจากรายชื่อท่ีประกาศไป
แล้วได้อีก ตรวจสอบได้ท่ี http://grad.rru.ac.th ในส่วน “รายชื่อวารสารท่ีประกาศ
ให้ตีพิมพ์” 
 

/3. สําหรับวารสาร... 



 

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 69 
 

3. สําหรับวารสารท่ีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนท่ีจะส่งผลงานวิจัยหรือ
บทความวิจัยไปตีพิมพ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การเสนอ
วารสารให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ให้นักศึกษาส่งข้อมูลของวารสารเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและ
ประธานหลักสูตรก่อนส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ โดยกรอกแบบฟอร์ม บ.10 เสนอ
ให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา พร้อมท้ังแนบบทความวิจัยและข้อมูลของวารสาร         
ท่ีจะส่งตีพิมพ์ ซ่ึงประกอบด้วย 

3.1 ฐานข้อมูลสากลท่ีปรากฏชื่อวารสารท่ีจะส่งตีพิมพ์ 
3.2 ตัวเล่มวารสารฉบับล่าสุด 
3.3 ข้อมูลท่ีแสดงว่าวารสารนั้นมีระบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก ได้แก่ 
 3.3.1 ข้อความที่ระบุไว้ภายในวารสารฉบับพิมพ์หรือฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีแสดงว่า บทความท่ีรับตีพิมพ์ลงในวารสารดังกล่าว มีการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 3.3.2 จดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จากบรรณาธิการ
วารสาร เพ่ือยืนยันว่า บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว มีการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 3.3.3 จดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ประเมิน
บทความ (reviewed) ของวารสารนั้น 

3.4 ข้อมูลท่ีแสดงความเป็นนานาชาติของวารสาร โดยใช้หลักฐานท่ีแสดง
ว่า บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารนั้น ได้รับการอ้างอิงจากบทความอื่นซ่ึงตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ นักศึกษาสามารถตรวจสอบการอ้างอิงดังกล่าวโดยใช้ฐานข้อมูลหรือเคร่ืองมือ
สืบค้นต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น Web of Science, Scopus, Google Scholar        
เป็นต้น 

4. การพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
4.1 การพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จะเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
/4.1.1 เป็นวารสาร... 
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 4.1.1 เป็นวารสารท่ีมีลักษณะของวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ และมีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(peer review) 

 4.1.2 เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การยอมรับสําหรับการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

4.2 เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยตอบอนุมัติวารสารเรียบร้อยแล้ว นักศึกษา
จึงส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อไปได้ 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการคําวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นท่ีสุด 
 

 ประกาศ ณ  วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
  อธิการบดี 

 

 

 

ท่ี 660/2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง การใช้ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
------------------------------------------ 

เพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใช้ชุดครุยวิทยฐานะ
ให้ถูกต้องตรงตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เ ข็มวิทยฐานะ  และครุยประจํา ตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2552 
 อธิการบดีอาศัยอํานาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศการใช้ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์  ดังนี้ 

1.  นักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติจบหลักสูตร ให้ซ้ือหรือเช่าชุดครุยวิทย
ฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เท่านั้น 

2. หากมีผู้แอบอ้างหรือดําเนินการจัดจําหน่าย ให้ซ้ือหรือเช่าชุดครุย
วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น         
ลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิท่ีจะดําเนินตาม
กฎหมาย 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ  วันท่ี  7  กันยายน พ.ศ. 2552 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก  เทพสุภรณ์กุล) 
  อธิการบดี 

ท่ี 225/2552 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

เรื่อง การรบัเงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา   

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

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับ
และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา 
พ.ศ. 2550 ข้อ 7 จึงประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

1. ค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบ 
  (1) ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ  400 บาท 
  (2) ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกหรือคดัเลือก รายละ  400 บาท 
 2. เงินค่าบํารุงการศึกษา 
  ให้นักศึกษาชําระเงินค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกภาคเรียน          
ภาคเรียนละ 58,000 บาท จํานวน 6 ภาคเรียน รวมค่าบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 
348,000 บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  (1) ค่าธรรมเนียมแรกรับเข้าศึกษา 
   ก. ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียน 1,000 บาท 
   ข. ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท 
   ค. ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา    100 บาท 
  (2) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
   ก. ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนละ 5,000 บาท 
   ข. ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา    คร้ังละ       1,000 บาท 
   ค. ค่าสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบัณฑิต    คร้ังละ       3,000 บาท 

/ง. ค่าลงทะเบียน... 
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   ง. ค่าลงทะเบียนบัณฑิต            1,000 บาท 
   จ. ค่าออกใบแสดงผลการศึกษา  ฉบับละ   200 บาท 
   ฉ. ค่าออกใบรับรองต่างๆ         ฉบับละ   200 บาท 
   ช. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้ากว่ากําหนด วันละ 50 บาท 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2550 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
    อธิการบดี 
 
 
 
 
ท่ี 206/2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

พ.ศ. 2554   
------------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2554 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์           
ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท          
ภาคพิเศษ พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัย 
 “เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษประจําสาขาวิชา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา และให้หมายความ
รวมถึงค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงคณะ ค่าบํารุงบัณฑิตวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด
และบริการสารสนเทศ ค่าบํารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ ค่าบํารุงกิจกรรม
นักศึกษา ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บคร้ังเดียว ค่าธรรมเนียม การสอบวิทยานิพนธ์หรือ   
การค้นคว้าอิสระ ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ และค่าธรรมเนียมการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศหรือวิชาคอมพิวเตอร์ 

/ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัย... 
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 ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา           
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 250,000 บาท ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง อาจเรียกเก็บเป็นงวด 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 ให้นําเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีได้รับเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20  
 ข้อ 5 กรณีนักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามข้อ 4 แล้ว แต่ยัง
ไม่สําเร็จการศึกษา ต้องจ่ายค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท 
จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา 
 กรณีท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะสาเหตุไม่จ่ายตามกําหนดในวรรค
หนึ่ง ต้องจ่ายค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา คร้ังละ 1,500 บาท และจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา ท่ียังค้างจ่ายด้วย 
 ข้อ 6 นักศึกษาท่ีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว 
จะขอรับเงินดังกล่าวคือไม่ได้ เว้นแต่กรณีมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการเรียนการสอน
สาขาวิชานั้น 
 ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามข้อ 4 และข้อ 5 ในวันท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยประกาศการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ได้ไม่เกินร้อยละ 60 
ของงบประมาณรายรับท่ีได้รับจัดสรร 
 ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้ถือเป็นท่ีสุด 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2554 

 
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ   
------------------------------------------ 

เพ่ือให้การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วย การเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญา
โท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2554  จึงประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ให้นักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายเป็นงวด 

ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ โดยการชําระเงิน
ในแต่ละงวด ให้ถือตามวันท่ีกําหนดในปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
 1.1  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
จํานวน 6 งวด งวดละ 20,000 บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 
120,000 บาท  
  ก รณี ผู้ ส มั ค ร เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชําระ 4 งวด งวดละ 
20,000 บาท รวมเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 80,000 บาท  

/1.2 หลักสูตร... 
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 1.2  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
จํานวน 6 งวด งวดละ 20,000 บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 
120,000 บาท  
 1.3  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
จํานวน 6 งวด งวดที่ 1-3 งวดละ 25,000 บาท งวดท่ี 4-6 งวดละ 15,000 บาท 
รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 120,000 บาท  
 1 .4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม จํานวน 6 งวด งวดละ 23,000 บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ท้ังสิ้น จํานวน 138,000 บาท  
 1.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สุขภาพ จํานวน  5 งวด งวดละ 26,400 บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ท้ังสิ้น จํานวน 132,000 บาท  

2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว 
 2.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาวิชาละ    400  บาท  
 2.2 ค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 2,000 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเรียกเก็บเป็นรายการ ดังนี ้
 3.1 ค่าออกใบแสดงผลการเรียน ฉบับละ  100  บาท 
 3.2 ค่าออกใบรับรองอ่ืนๆ  ฉบับละ   50  บาท  
 3.3 ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา   600  บาท 
 3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตรายวิชา หน่วยกิตละ 300 บาท 
 3.5 ค่าขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร เกินกว่า 3 เดือนนับ
จากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้  ฉบับละ  500  บาท 
 3.6 ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด วันละ     50   บาท 
  การนับจํานวนวันเพ่ือคํานวณค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้า
กว่ากําหนดให้นับต้ังแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการชําระค่าลงทะเบียน เศษของ
วันให้นับเป็น 1 วัน 

/4. กรณีนักศึกษา... 
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4. กรณีนักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมครบตามข้อ 1 แล้ว แต่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษา ต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท 
จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสาเหตุไม่จ่ายตามกําหนด
ในวรรคหนึ่ง ต้องจ่ายค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา คร้ังละ 1,500 บาท และ
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาท่ียังค้างจ่ายด้วย 

5. นักศึกษาท่ีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว              
จะขอรับเงินคืนไม่ได้เว้นแต่กรณีมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการเรียนการสอน
สาขาวิชานั้น 

 ท้ังนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2554  เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ  วันท่ี  3   มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
  อธิการบดี 

 
 
 
 
 
ท่ี 329/2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์  

------------------------------------------ 
เพ่ือให้การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ภาคพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วย การเก็บและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท         
ภาคพิเศษ พ.ศ. 2554 จึงประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้นักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายเป็นงวด 
จํานวน 6 งวด งวดละ 20,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้น 120,000 บาท 
ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศโดยการชําระ               
ในแต่ละงวด ให้ ถือตามวันท่ีกํ าหนดในปฏิ ทินวิชาการสํ าหรับนักศึกษา                  
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บคร้ังเดียว 
  2.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาวิชา  400 บาท 
  2.2 ค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 2,000 บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเป็นรายการ ดังนี้ 
  3.1 ค่าออกใบแสดงผลการเรียน ฉบับละ  100 บาท  
  3.2 ค่าออกไปรับรองอ่ืนๆ ฉบับละ   50 บาท 

/3.3 ค่าข้ึนทะเบียน... 
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  3.3 ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา            600 บาท 
  3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตรายวิชา หน่วยกิตละ 300 บาท 
  3.5 ค่าขอประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร เกินกว่า 3 เดือน         
นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ฉบับละ 500 บาท 
  3.6 ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด วันละ     50 บาท 
 การนับจํานวนวันเพ่ือคํานวณค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่า
กําหนด ให้นับต้ังแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการชําระค่าลงทะเบียน เศษของวัน
ให้นับเป็น 1 วัน 
 4. กรณีนักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมครบตามข้อ 1 แล้ว แต่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษา ต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท 
จนกว่าจะสําเร็จการศกึษา หรือจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 กรณีท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสาเหตุไม่จ่ายตามกําหนดใน
วรรคหนึ่ง ต้องจ่ายค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา คร้ังละ 1,500 บาท และ
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาท่ียังค้างจ่ายด้วย 
 5. นักศึกษาท่ีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในระเบียนนี้
แล้ว จะขอรับเงินคืนไม่ได้เว้นแต่กรณีมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการเรียน   
การสอนสาขาวิชานั้น 
  
 ท้ังนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
   

  ประกาศ ณ วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.  2554 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
   อธิการบดี 
 
 
ท่ี 608/2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

------------------------------------------ 
เพ่ือให้การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา             

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์            
ว่าด้วย การเก็บและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ         
พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2555 

มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทําประกาศเรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้นักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายเป็นงวด ท้ังนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยการชําระเงิน ในแต่ละงวด 
ให้ถือตามวันท่ีกําหนดในปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
หลักสูตรหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า ชําระจํานวน 6 งวด งวดละ 20,000 บาท 
รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 120,000 บาท 
  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
หลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่บริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า  ชําระจํานวน 7 งวด งวดละ 
20,000 บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ท้ังสิ้น จํานวน 140,000 บาท 

/2. ค่าธรรมเนียม... 
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 2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บคร้ังเดียว 
  2.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาวิชา 400 บาท 
  2.2 ค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 2,000 บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเป็นรายการ ดังนี้ 
  3.1 ค่าออกใบแสดงผลการเรียน ฉบับละ 100 บาท  
  3.2 ค่าออกไปรับรองอ่ืนๆ ฉบับละ   50 บาท 
  3.3 ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา            600 บาท 
  3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตรายวิชา หน่วยกิตละ 300 บาท 
  3.5 ค่าขอประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร เกินกว่า 3 เดือน      
นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ฉบับละ 500 บาท 
  3.6 ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด วันละ   50 บาท 
 การนับจํานวนวันเพ่ือคํานวณค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด     
ให้นับต้ังแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการชําระค่าลงทะเบียน เศษของวันให้
นับเป็น 1 วัน 
 4. กรณีนักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมครบตามข้อ 1 แล้ว แต่ยังไม่
สําเร็จการศึกษา ต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท 
จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 กรณีท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสาเหตุไม่จ่ายตามกําหนดใน
วรรคหนึ่ง ต้องจ่ายค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา คร้ังละ 1,500 บาท และ
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาท่ียังค้างจ่ายด้วย 
 5. นักศึกษาท่ีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในระเบียนนี้แล้ว         
จะขอรับเงินคืนไม่ได้เว้นแต่กรณีมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการเรียนการสอน
สาขาวิชานั้น 

 ท้ังนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
  อธิการบดี 

ท่ี 76/2555 



 

 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ตอนท่ี 33  

โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร  
และสาขาวิชาที่เปิดสอนและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเพื่อการพัฒนา) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   : ปร.ด. (การจัดการเพื่อการพัฒนา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   : Doctor of Philosophy (Management  for  
    Development) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Management for Development) 

2. ระบบการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา  ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3  ภาคการศึกษา คือ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3  มีระยะเวลาการศึกษารวมท้ัง
เวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนในวันเสาร์–วัน
อาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ 

3. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต เรียนรายวิชา      
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตและทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา 

4.1 ภาวะผู้นําองค์การ (Organizational Leadership) 
4.2 การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (Education for Development) 
4.3 การบริหารการศึกษา (Educational Administration) 
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หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต 
วิชาบังคับ  

- วิชาแกน 
- วิชาเฉพาะแขนงวชิา 

รวม 21  หน่วยกิต 
15  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกติ 

วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่   3  หน่วยกติ 
วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    6  หน่วยกติ 
วิทยานิพนธ ์  36  หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 60  หน่วยกิต 

5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1 หมวดวิชาแกน 15 หน่วยกิต 

2508501 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 3(2-2-5) 
2508901 สัมมนาทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการพัฒนา 
3(2-2-5) 

2508902 สัมมนาภาวะผู้นาํการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน 

3(2-2-5) 

2508903 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3(2-2-5) 
2538901 สัมมนาทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา

และเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
3(2-2-5) 

5.2 หมวดวิชาเฉพาะแขนงวิชา 6 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะแขนงวิชาภาวะผู้นําองค์การ 

2508905 สัมมนาภาวะผู้นําองค์การ 3(2-2-5) 
2508906 หัวข้อพิเศษทางด้านภาวะผู้นําองค์การ 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะแขนงวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
1018901 สัมมนาหลักการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
1018902 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะแขนงวิชาการบริหารการศึกษา 
1068901 การสัมมนาการบริหารสถานศึกษาในฐานะท่ี

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1068902 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
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5.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1048402 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา 3(2-2-5) 
1068201 สัมมนานโยบายและการวางแผนการศึกษา 3(2-2-5) 
1068301 สัมมนาการพัฒนามาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3(2-2-5) 

1508101 ศาสนาและปรัชญากับการพัฒนา 3(3-0-6) 
2508101 ทฤษฎีและรูปแบบของภาวะผู้นาํตามมุมมอง

เชิงสหวิทยาการ 
3(3-0-6) 

2508904 สัมมนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การชุมชน 3(2-2-5) 
2508907 สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ

องค์การสมัยใหม่ 
3(2-2-5) 

2538902 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ     
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

3(2-2-5) 

2538907 สัมมนาทฤษฎีและกรณีศึกษาของการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

3(2-2-5) 

5.4 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 
2508909 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

5.5 วิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
 สํ าห รับนั กศึ กษา ท่ี ยั ง ไ ม่ผ่ านคุณสมบั ติทาง ด้ านการสอบ
ภาษาต่างประเทศต้องลงทะเบียนเรียนใน 2 วิชานี้ ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศตามคู่มือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

1558001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
1558002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
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6. แผนการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
2508501 
2508901 

 
1558001 

ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 
สัมมนาทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการเพื่อการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

2508902 
 

2538901 
 

สัมมนาภาวะผู้นําการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน 
สัมมนาทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
และเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

2508903 
 

2508905 
1018901 
1068901 

สัมมนาวิทยานิพนธ์ 
วิชาเฉพาะแขนงวิชา 
สัมมนาภาวะผู้นําองค์การ 
สัมมนาหลักการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
การสัมมนาการบริหารสถานศึกษาในฐานะ     
ท่ีเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
2508907 

 
1558002 

 
2508906 
1018902 
1068902 

สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
องค์การสมัยใหม่ 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 
วิชาเฉพาะแขนงวิชา 
หัวข้อพิเศษทางด้านภาวะผู้นําองค์การ 
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  หมายเหตุ   สอบ Qualifying Examination 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
2508909 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

2508909 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
2508909 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย :    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ :    Master of Education (Educational  
           Administration) 
 ชื่อย่อภาษาไทย :    ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :    M.Ed. (Educational Administration) 
2. ระบบการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3  ภาคการศึกษา คือ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 มีระยะเวลาการศึกษารวมท้ัง
เวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  โดยจัดการเรียน การสอนในวันเสาร์ 
– อาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
3. ระยะเวลาการศึกษา 

 ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการศึกษาเป็น 
2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาสัมพันธ์ 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
     2.1  วิชาบังคับ    
     2.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

6 
18 
15 
3 

6 
24 
15 
9 

2.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
3.  วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
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5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

GEA703 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
GEA704 วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 

5.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
5.2.1  วิชาบังคับ 
GEA701 หลักทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
GEA702 ความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 3(2-2-5) 
GEA705 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(2-2-5) 
GEA706 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
GEA707 การบริหารวิชาการ 3(2-2-5) 

5.2.2 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

GEA710 สถิติและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 
GEA711 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
GEA712 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
GEA713 การบริหารและการประเมินโครงการ 3(3-0-6) 
GEA714 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
GEA715 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
GEA716 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3(2-2-5) 
GEA717 สัมมนาการค้นคว้าอิสระ 3(2-2-5) 
GEA718 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(3-0-6) 
GEA719 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3(3-0-6) 

5.3 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
GEA708 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
GEA709 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 
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5.4 รายวิชาเสริม   (ไม่นับหน่วยกิต) 

  นักศึกษา ท้ังแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องมีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์  จะต้องเรียนรายวิชาวิชา GEA720  
ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา และวิชา GEA721 คอมพิวเตอร์สําหรับ
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต ยกเว้นผู้สอบผ่านเกณฑ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

GEA720 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
GEA721 คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทางการบริหาร

การศึกษา 
3(2-2-5) 

5.5 รายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
นักศึกษา ท้ังแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข ท่ีไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามา

ก่อน จะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษากําหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์
จะต้องเรียนรายวิชา GEA722 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ และรายวิชา GEA723 
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา  โดยไม่นับหน่วยกิต 

GEA722 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
GEA723 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 

หมายเหตุ  :  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน ข ให้ลงทะเบียน 
      GEA724   การสอบประมวลความรู้            0(0-0-0) 
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6. แผนการศึกษา 
 6.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEA701 

 
GEA706 
GEA707 
GEA720 

หลักทฤษฎี และกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
การบริหารวิชาการ 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
การศึกษา* 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEA704 
GEA705 
GEA721 

 
-------- 

วิทยาการวิจัย 
นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 
คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา* 
วิชาเลือก 1 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5)  

 
3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEA703 
GEA702 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

รวม 6 หน่วยกิต 

* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEA708 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-450) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 
  6.2 แผน ข 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEA701 

 
GEA706 
GEA707 
GEA720 

หลักทฤษฎี และกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
การบริหารวิชาการ 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
การศึกษา* 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GEA704 
GEA705 
GEA721 

 
------- 

วิทยาการวิจัย 
นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 
คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา* 
วิชาเลือก 1 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 

* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEA703 
GEA702 

----- 
----- 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 
วิชาเลือก 2 
วิชาเลือก 3 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEA724 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 

รวม 0 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEA709 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education (Curriculum and  
       Instruction) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
2. ระบบการศึกษา 
  มหา วิทยา ลัยจั ดการศึ กษาปี การศึ กษาหนึ่ ง แบ่ ง ออก เป็ น  3             
ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3        
มีระยะเวลาการศึกษารวมท้ังเวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอน            
ในวันจันทร์ – ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
3. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                  
จัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาสัมพันธ์ 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
     2.1  วิชาบังคับ 
     2.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

6 
18 
12 
6 

6 
24 
12 
12 

2.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
3.  วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
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5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต 

ดังนี้ 
GCI701 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
GCI702 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 

5.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
5.2.1  วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให้เรียน 12 หน่วยกิต 

GCI711 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ         
การเรียนการสอนสําหรับท้องถ่ิน 

3(2-2-5) 

GCI712 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
GCI713 ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
GCI714 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
5.2.2  วิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ

แผน ข 12 หน่วยกิต 
GCI721 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
GCI722 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทาง

การศึกษา 
3(3-0-6) 

GCI723 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
GCI724 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการ

ฝึกอบรม 
3(2-2-5) 

GCI725 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 

GCI726 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

GCI727 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
GCI728 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

5.3 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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GCI730 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540)   
GCI731 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

5.4 รายวิชาเสริม   (ไม่นับหน่วยกิต) 
นักศึกษา ท้ังแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องมีความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องเรียนรายวิชาวิชา GCI703 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และรายวิชา GCI704 คอมพิวเตอร์
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต ยกเว้นผู้สอบผ่านเกณฑ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

GCI703 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
GCI704 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

5.5 รายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
นักศึกษา ท้ังแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข ท่ีไม่เคยเรียนวิชาการศึกษา  

มาก่อน จะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนกําหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์
จะต้องเรียนรายวิชา GCI733 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ และรายวิชา GCI734 
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต 

GCI733 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
GCI734 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน ข ให้ลงทะเบียนรายวิชา 
GCI732 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
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6. แผนการศึกษา 
  6.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GCI701 
GCI702 
GCI703 

 
GCI704 

ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
สถิติเพ่ือการวิจัย 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา* 
คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา* 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GCI712 
GCI713 
GCI714 
GCI711 

การวิจัยทางการศกึษา 
ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนสําหรับท้องถ่ิน 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6)  
3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

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

วิชาเลือก 1 
วิชาเลือก 2 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GCI730 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
รวม 12 หน่วยกิต 

6.2 แผน ข 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GCI701 
GCI702 
GCI703 

 
GCI704 

ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
สถิติเพ่ือการวิจัย 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา* 
คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา* 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GCI712 
GCI713 
GCI714 
-------- 

การวิจัยทางการศกึษา 
ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
วิชาเลือก 1 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

3 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต 

* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GCI711 

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

สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ       
การเรียนการสอนสําหรับท้องถ่ิน 
วิชาเลือก 2 
วิชาเลือก 3 
วิชาเลือก 4 

3(2-2-5) 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GCI732 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 

รวม 0 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GCI731 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education (Curriculum and  
       Instruction) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
2. ระบบการศึกษา 
  มหา วิทยา ลัยจั ดการศึ กษาปี การศึ กษาหนึ่ ง แบ่ ง ออก เป็ น  3             
ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3        
มีระยะเวลาการศึกษารวมท้ังเวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอน            
ในวันจันทร์ – ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
3. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                  
จัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาสัมพันธ์ 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
     2.1  วิชาบังคับ 
     2.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

6 
18 
12 
6 

6 
24 
12 
12 

2.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
3.  วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
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5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต 

ดังนี้ 
GCI701 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
GCI702 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 

5.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
5.2.1  วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให้เรียน 12 หน่วยกิต 

GCI711 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ         
การเรียนการสอนสําหรับท้องถ่ิน 

3(2-2-5) 

GCI712 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
GCI713 ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
GCI714 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
5.2.2  วิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ

แผน ข 12 หน่วยกิต 
GCI721 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
GCI722 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทาง

การศึกษา 
3(3-0-6) 

GCI723 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
GCI724 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการ

ฝึกอบรม 
3(2-2-5) 

GCI725 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 

GCI726 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

GCI727 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
GCI728 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

5.3 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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GCI730 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540)   
GCI731 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

5.4 รายวิชาเสริม   (ไม่นับหน่วยกิต) 
นักศึกษา ท้ังแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องมีความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องเรียนรายวิชาวิชา GCI703 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และรายวิชา GCI704 คอมพิวเตอร์
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต ยกเว้นผู้สอบผ่านเกณฑ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

GCI703 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
GCI704 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

5.5 รายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
นักศึกษา ท้ังแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข ท่ีไม่เคยเรียนวิชาการศึกษา  

มาก่อน จะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนกําหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์
จะต้องเรียนรายวิชา GCI733 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ และรายวิชา GCI734 
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต 

GCI733 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
GCI734 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน ข ให้ลงทะเบียนรายวิชา 
GCI732 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
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6. แผนการศึกษา 
  6.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GCI701 
GCI702 
GCI703 

 
GCI704 

ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
สถิติเพ่ือการวิจัย 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา* 
คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา* 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GCI712 
GCI713 
GCI714 
GCI711 

การวิจัยทางการศกึษา 
ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนสําหรับท้องถ่ิน 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6)  
3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

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

วิชาเลือก 1 
วิชาเลือก 2 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 



 
 

100 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
 

 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GCI730 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
รวม 12 หน่วยกิต 

6.2 แผน ข 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GCI701 
GCI702 
GCI703 

 
GCI704 

ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
สถิติเพ่ือการวิจัย 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา* 
คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา* 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GCI712 
GCI713 
GCI714 
-------- 

การวิจัยทางการศกึษา 
ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
วิชาเลือก 1 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

3 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต 

* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GCI711 

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

สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ       
การเรียนการสอนสําหรับท้องถ่ิน 
วิชาเลือก 2 
วิชาเลือก 3 
วิชาเลือก 4 

3(2-2-5) 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GCI732 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 

รวม 0 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GCI731 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education (English Language  
   Teaching) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (ELT) 
2. ระบบการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3  
ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3               
มีระยะเวลาการศึกษารวมท้ังเวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์     
โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอน             
ในวันจันทร์ – ศุกร์นอกเวลาราชการ 
3. ระยะเวลาการศึกษา 
  ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดการศกึษา
เป็น 2 แผนการศกึษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     
     1.1  วิชาบังคับ 
     1.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

24 
12 
12 

30 
12 
18 

2.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
3.  วิชาเสริมพ้ืนฐาน 9 9 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
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5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

5.1.1  วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
GEL704 ทฤษฎีและการปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
GEL705 วิธีวิทยาการวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
GEL706 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
GEL707 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
5.1.2  วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

และแผน ข ให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังนี้ 
1) กลุ่มทักษะวิชาภาษาอังกฤษ 

GEL708 การวัดผลและประเมินผลทางการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

GEL709 ประเด็นคัดสรรทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ     

3(3-0-6) 

GEL710 การสอนทักษะภาษา  3(3-0-6) 
GEL711 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
GEL712 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
GEL713 การออกแบบหลักสูตรและการสอนสําหรับ

การศึกษาระบบสองภาษา 
3(3-0-6) 

GEL714 การสอนภาษาอังกฤษสําหรับกลุ่มสาระวิชา 3(3-0-6) 
GEL715 การปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

2) กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ 
GEL716 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(2-2-5) 
GEL717 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(3-0-6) 
GEL718 ทักษะการเขียนเชิงวิชาการขั้นสงู 3(3-0-6) 
GEL719 ทักษะการแปลระดับสูง 3(3-0-6) 
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3) กลุ่มภาษาศาสตร์ 
GEL720 การศึกษาวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 3(3-0-6) 
GEL721 ภาษาศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

GEL722 ภาษาศาสตร์สังคม 3(3-0-6) 
GEL723 วาทกรรมวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

5.2 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
GEL724  วิทยานิพนธ์                                        12(0-0-540) 
GEL725  การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270)  

5.3 รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
GEL701 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

GEL702 การพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ  

3(3-0-6) 

GEL703 การพัฒนาความสามารถในการอ่าน-เขียน 
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน  ข  ให้ลงทะเบียนรายวิชา 
 GEL724   การสอบประมวลความรู้                    0(0-0-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 105 
 

6. แผนการศึกษา 
 6.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEL704 
GEL705 
GEL701 

 
GEL702 

ทฤษฏีและการปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ  
วิธีวิทยาการวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ* 
การพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ* 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GEL703 
 
GEL706 
------- 
------- 

การพัฒนาความสามารถในการอ่าน-เขียน 
ภาษาอังกฤษ* 
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
วิชาเลือก 1 
วิชาเลือก 2 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 9  หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GEL707 
------- 
------- 

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
วิชาเลือก 3 
วิชาเลือก 4 

3(2-2-5) 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 
* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)                              
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEL724 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 

รวม 12 หน่วยกิต 

 6.2 แผน ข 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GEL704 
GEL705 
GEL701 

 
GEL702 

ทฤษฏีและการปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 
วิธีวิทยาการวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ* 
การพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ* 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GEL703 
 

GEL706 
------- 
------- 
------- 

การพัฒนาความสามารถในการอ่าน-เขียน 
ภาษาอังกฤษ* 
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
วิชาเลือก 1 
วิชาเลือก 2 
วิชาเลือก 3 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)        
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEL707 
------- 
------- 
------- 

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
วิชาเลือก 4 
วิชาเลือก 5 
วิชาเลือก 6 

3(3-0-6) 
------- 
------- 
------- 

รวม 12 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GEL724 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
รวม 0 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GEL726 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Public Health (Health Management) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : ส.ม. (การจัดการสุขภาพ) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.P.H. (Health Management) 
2. ระบบการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 มีระยะเวลา
การศึกษารวมท้ังเวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยจัดการเรียน
ในวันเสาร์–วันอาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
3. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ       
จัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาสัมพันธ์  12 12 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     2.1  วิชาบังคับ 
     2.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

15 
12 
3 

21 
12 
9 

3.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
4.  วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6 

รวมไม่น้อยกว่า 39 39 
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5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 12 หน่วยกิต 

ดังนี้ 
GPH701 ระบบสุขภาพ   3(3-0-6) 
GPH702 แนวคิดและทฤษฎีทางสุขภาพ 3(3-0-6) 
GPH703 ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ   3(3-0-6) 
GPH704 สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 3(2-2-5) 

5.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 12 
หน่วยกิต ดังนี้ 

  5.2.1 วิชาบังคับ 
GPH712 การจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
GPH713 การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 
GPH714 การวางแผนและประเมินผลด้านสุขภาพ    3(3-0-6) 
GPH715 การสัมมนาการจัดการสุขภาพ   3(2-2-5) 

          5.2.2 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ดังนี้ 

GPH721 สุขภาพนานาชาติ                                3(3-0-6) 
GPH722 การจัดการสุขภาพในโรงเรียน                 3(3-0-6) 
GPH723 การจัดการสุขภาพในสถานประกอบการ     3(3-0-6) 
GPH724 การจัดการสุขภาพในชุมชน                    3(3-0-6) 
GPH725 การจัดการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ   3(3-0-6) 
GPH726 ระบาดวิทยาสังคม                               3(3-0-6) 
GPH727 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                       3(3-0-6) 
GPH728 การฝึกปฏิบัติการจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 

5.3 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
GPH772 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
GPH771 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 
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5.4 รายวิชาเสริม 
 เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสุขภาพ อาจารย์ท่ีปรึกษาอาจกําหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาเพิ่มเติมจาก    
3 รายวิชาด้านล่างนี้ อย่างน้อย 2 รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตในการจบการศึกษา 
ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสูตรฯ 

GPH705 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสุขภาพ         3(3-0-6) 
GPH706 การเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพ   3(3-0-6) 
GPH707 คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 3(2-2-5) 

5.5 รายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
 สําหรับผู้ท่ีไม่ได้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางด้านสุขภาพ 
สาธารณสุข ต้องเข้าศึกษารายวิชาพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในการจบการศึกษา 
จํานวน 4 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ดังนี้ 

GPH501 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4) 
GPH502 การส่งเสริมสุขภาพ  2(2-0-4) 
GPH503 พฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4) 
GPH504 การบริหารงานสาธารณสุข                     3(3-0-6) 

หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน  ข  ให้ลงทะเบียนรายวิชา 
 GPH732      การสอบประมวลความรู้            0(0-0-0) 
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6. แผนการศึกษา 
 6.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GPH701 
GPH702  
GPH714 

ระบบสุขภาพ 
แนวคิดและทฤษฎีทางสุขภาพ 
การวางแผนและประเมินผลด้านสุขภาพ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPH703 
GPH707 
GPH705 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 
คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทางสุขภาพ* 
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสุขภาพ* 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

รวม 3 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPH704 
GPH712 
GPH713 

สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 
การจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
*วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GPH715 
GPH706 
------- 

การสัมมนาการจัดการสุขภาพ 
การเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพ* 
วิชาเลือก 1 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

3 หน่วยกิต 
รวม 6 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GPH772 วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-540) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 6.2 แผน ข 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GPH701 
GPH702  
GPH714 

ระบบสุขภาพ 
แนวคิดและทฤษฎีทางสุขภาพ 
การวางแผนและประเมินผลด้านสุขภาพ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPH703 
GPH707 
GPH705 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 
คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทางสุขภาพ* 
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสุขภาพ* 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

รวม 6 หน่วยกิต 
*วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GPH704 
GPH712 
GPH713 
------- 

สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 
การจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 
วิชาเลือก 1 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GPH715 
GPH706 
------- 
------- 

การสัมมนาการจัดการสุขภาพ 
การเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพ* 
วิชาเลือก 2 
วิชาเลือก 3 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPH732 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
รวม 0 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GPH771 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หน่วยกิต 
*วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science (Industrial Management) 
 ชื่อย่อภาษาไท : วท.ม. (การจัดการอุตสากรรม) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Industrial Management) 
2. ระบบการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 มีระยะเวลาการศึกษา
รวมท้ังเวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอน 
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
3. ระยะเวลาการศึกษา 
  ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม           
จัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     1.1  วิชาบังคับ 
     1.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

 
21 
3 

 
21 
12 

2.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 3 
3.  วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
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5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  5.1.1  วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 21 หน่วยกิต 
ดังนี้ 

GIM703 
GIM704 
GIM705 
 
GIM706 
GIM707 
GIM708 
GIM709 

การผลิตและการจัดการดําเนินงาน    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณธรรม  
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการจัดการ
อุตสาหกรรม  
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม 
การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ 
การออกแบบและพัฒนางานอุตสาหกรรม 
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

  5.1.2  วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ให้เรียน 3 หน่วยกิต และแผน ข  
ให้เรียน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
            1) กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     

GIM711 
GIM712 
GIM713 
GIM714 
 
GIM715 

การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า  
การจัดการสินค้าคงคลงัและคลังสนิค้า 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์   
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการโลจสิติกส ์           

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
 
3(3-0-6) 

            2) กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต      
GIM721 
GIM722 
GIM723 
GIM724 
 
GIM725 

การจัดการโครงการด้านอุตสาหกรรม 
การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 
การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน
งานอุตสาหกรรม 
การจําลองสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(2-2-5) 
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  3) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
GIM731 
GIM732 
GIM733 
 
GIM734 
GIM735 

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารคุณภาพสําหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับนักบริหาร        
การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการความเสี่ยง 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  4) กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม       
GIM741 
GIM742 
GIM743 
GIM744 
GIM745 

การจัดการเทคโนโลยี 
การจัดการนวัตกรรม 
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
เทคโนโลยีการพัฒนาในพระราชดําริ 
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สู่ท้องถ่ิน   

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 5) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน 
GIM751 
GIM752 
GIM753 
GIM754 
GIM755 

นโยบายพลังงานและการวางแผน  
การจัดการพลังงาน 
เทคโนโลยีพลังงาน 
การวิเคราะห์พลังงาน 
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์พลังงาน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

5.2 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ   
GIM761   
GIM771   

วิทยานิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระ                            

12(0-0-540) 
3(0-0-135) 

5.3 วิชาเสริม  2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต 
GIM701   
  
GIM702   

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม   
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม    

3(3-0-6) 
 
3(2-2-5) 
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6. แผนการศึกษา 
 6.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GIM701 

 
GIM702 

 
GIM703 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม* 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
อุตสาหกรรม* 
การผลิตและการจัดการดําเนินงาน 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
รวม 3 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GIM704 
GIM705 

 
GIM706 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณธรรม 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการจัดการ
อุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม  

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GIM707 
GIM708 
GIM709 

การจดัการอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ 
การออกแบบและพัฒนางานอุตสาหกรรม 
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

รวม 9 หน่วยกิต 
 

*วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
------- วิชาเลือก 1 3 หน่วยกิต 

รวม 3 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GIM761 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
รวม 12 หน่วยกิต 

  6.2 แผน ข  
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GIM701 
 

GIM702 
 

GIM703 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม* 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
อุตสาหกรรม* 
การผลิตและการจัดการดําเนินงาน 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
รวม 3 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GIM704 
GIM705 

 
GIM706 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณธรรม 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการจัดการ
อุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GIM707 
GIM708 
GIM709 

การจดัการอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ 
การออกแบบและพัฒนางานอุตสาหกรรม 
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

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

วิชาเลือก 1 
วิชาเลือก 2 
วิชาเลือก 3 
วิชาเลือก 4 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GIM781 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
รวม 3 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GIM771 การค้นคว้าอิสระ 3(0-0-135) 

รวม 3 หน่วยกิต 
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาวิทยาศาสตรศึกษา) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science (Science Education) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Science Education) 
2. ระบบการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3  ภาคการศึกษา 
คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3  มีระยะเวลาการศึกษา
รวมท้ังเวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอน 
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
3. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา            
จัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาแกน 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     2.1  วิชาบังคับ 
     2.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

9 
 

12 
3 

9 
 

12 
9 

2.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
3.  วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6 
4.  วิชาปรับพ้ืนฐาน(ไม่นับหน่วยกิต) 9 9 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
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5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1  หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ศึกษารายวิชาแกน         

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
GSE701 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
GSE702 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา  3(3-0-6) 
GSE703 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
GSE704 การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา  1(0-3-2) 

5.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ศึกษารายวิชา  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

5.2.1  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
GSP701 กลศาสตร์ 3(2-2-5) 
GSP702 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5) 
GSP703 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(2-2-5) 
GSP704 ฟิสิกส์เชิงความร้อน 3(3-0-6) 
GSP705 อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสําหรับนักฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
GSP706 ฟิสิกส์ของพลังงาน 3(3-0-6) 
GSP707 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 หมายเหตุ ข้อกําหนดเฉพาะกลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สําหรับผู้ท่ีไม่เคย
ผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

GSP708 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 3(2-2-5) 
GSP709 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 3(2-2-5) 
GSP710 คณติศาสตร์สําหรับนักฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

5.2.2  กลุ่มวิชาเคมี 
GSC701 ความปลอดภัยเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี 3(2-2-5) 
GSC702 เคมีอนินทรีย์ข้ันสูง 3(2-2-5) 
GSC703 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 3(2-2-5) 
GSC704 เคมีเชิงฟิสิกส์ข้ันสูง 3(2-2-5) 
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GSC705 ชีวเคมีข้ันสูง 3(2-2-5) 
GSC706 เคมีวิเคราะห์ข้ันสูง 3(2-2-5) 
GSC707 เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 
GSC708 สารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

 หมายเหตุ ข้อกําหนดเฉพาะกลุ่มวิชาเคมี สําหรับผู้ท่ีไม่เคยผ่านการ
เรียนในรายวิชาดังต่อไปน้ี ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 

GSC709 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
GSC710 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
GSC711 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 

5.2.3  กลุ่มวิชาชีววิทยา 
GSB701 ชีววิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) 
GSB702 ชีววิทยาของพืช 3(2-2-5) 
GSB703 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
GSB704 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 3(2-2-5) 
GSB705 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5) 
GSB706 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
GSB707 สัมมนาทางชีววิทยา 3(3-0-6) 
GSB708 การผลิตสื่อการสอนทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
GSB709 จุลชีววิทยาอาหารอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 หมายเหตุ ข้อกําหนดเฉพาะกลุ่มวิชาชีววิทยา สําหรับผู้ท่ีไม่เคยผ่าน
การเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

GSB710 ชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
GSB711 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 
GSB712 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
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5.2.4  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
GSI701 หลักสําคัญทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

GSI702 ระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
GSI703 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ         

การพัฒนาระบบ 
3(2-2-5) 

GSI704 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
GSI705 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
GSI706 มัลติมีเดียและการผลิตสื่อดิจิตอล 3(2-2-5) 
GSI707 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
GSI708 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

5.3 วิชาเลือก  แผน ก แบบ ก2 (ทําวิทยานิพนธ์) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต และแผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

GSE705 โครงงานวิทยาศาสตร์์  3(3-0-6) 
GSE706 การศึกษางานวิจยัทางด้านการสอนวิทยา

ศาสตรศึกษา  
3(3-0-6) 

GSE707 ปัญหาพิเศษทางการศึกษาวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
GSE708 การวัดและประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
GSE709 การพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะความรู้   

ทางวิทยาศาสตร์ 
3(3-0-6) 

GSE710 ทรัพยากรมนุษย์์ทางด้านวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
EED701 สื่อมวลชนเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
EGS701 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
EGS702 โปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์์  3(3-0-6) 
EED702 การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
EET701 เทคโนโลยีทางการศึกษา  3(3-0-6) 
ERE701 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(3-0-6) 
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5.4 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
GSE714 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
GSE715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

5.5 รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
GSE711 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางวิทยาศาสตร ์  3(3-0-6) 
GSE712 การเขียนบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
GSE713 คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

5.6 รายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
GSP708 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 3(2-2-5) 
GSP709 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 3(2-2-5) 
GSP710 คณิตศาสตร์สําหรับนักฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
GSC709 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
GSC710 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
GSC711 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
GSB710 ชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
GSB711 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 
GSB712 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน  ข  ให้ลงทะเบียนรายวิชา 
GSC700    การสอบประมวลความรู้                 0(0-0-0) 
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6. แผนการศึกษา 
  6.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GSE701 
GSE702 

 
GSE703 

 
GSE711 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์* 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

รวม 11 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GSE721 
 

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

คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์* 
วิชาเลือก 1 
วิชาเอกเลือก 1 
วิชาเอกเลือก 2 

3(3-0-6) 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GSE704 
--------- 
--------- 

การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 
วิชาเอกเลือก 3 
วิชาเอกเลือก 4 

1(0-3-2) 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)                    รวม 7 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GSE722 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 
  6.2 แผน ข 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GSE701 
GSE702 

 
GSE703 

 
GSE711 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์* 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

รวม 11 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GSE721 
 

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

คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์* 
วิชาเลือก 1 
วิชาเอกเลือก 1 
วิชาเอกเลือก 2 

3(3-0-6) 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 
* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GSE704 
--------- 
--------- 

การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 
วิชาเอกเลือก 3 
วิชาเอกเลือก 4 

1(0-3-2) 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 
-------- 
-------- 

วิชาเลือก 2 
วิชาเลือก 3 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 
-------- การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 

รวม 0 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 
GSE723 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration (Public  
     Administration) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.P.A. (Public Administration) 
2. ระบบการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3  มีระยะเวลาการศึกษา
รวมทั้งเวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอน  
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ – ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
3. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        
จัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
     2.1  วิชาบังคับ 
     2.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

24 
18 
6 

30 
18 
12 

2.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
3.  วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 9 9 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
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5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
5.1.1 วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 18 หน่วยกิต 

ดังนี้ 

5.1.2 วิชาเลือก ให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนในรายวิชาดังกล่าว         
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและแผน ข  เลือกเรียนในรายวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่า          
12 หน่วยกิต 

GPA710 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
GPA711 จริยธรรมและธรรมาภิบาลทางการบริหาร 3(3-0-6) 
GPA712 การนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล 3(3-0-6) 
GPA713 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ 3(3-0-6) 
GPA714 ประชาสังคมกับการจัดการท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
GPA715 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
GPA716 การงบประมาณและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
GPA717 การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
GPA718 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
GPA719 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
GPA720 เทคนิควิธีการพัฒนาองค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
GPA721 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 
GPA722 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
GPA723 การพัฒนาเมืองและการจัดการอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศภาคตะวันออก 
3(3-0-6) 

5.2 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
GPA740  วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540)   
GPA741  การค้นคว้าอิสระ  6(0-0-270)    

GPA702 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                            3(3-0-6) 
GPA703 การบริหารองค์การสมัยใหม่                           3(3-0-6) 
GPA704 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
GPA705 รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน           3(3-0-6) 
GPA706 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
GPA707 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
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5.3 รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)  
GPA701 การเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมไทย 3(3-0-6) 
GPA742 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษารัฐประศาสน

ศาสตร์ 
3(2-2-5) 

GPA743 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน  ข  ให้ลงทะเบียน
รายวิชา 

 GPA739   การสอบประมวลความรู้   0(0-0-0) 
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6. แผนการศึกษา 
  6.1  แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPA701 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย* 3(3-0-6) 
GPA702 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
GPA706 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
3(2-2-5) 

GPA704 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
                                             รวม 9 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPA705 รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
GPA703 การบริหารองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
GPA707 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
GPA743 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษารัฐประศาสน

ศาสตร์* 
3(2-2-5) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPA742 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์* 

3(2-2-5) 

------- วิชาเลือก 1                                           3 หน่วยกิต 
------ วิชาเลือก 2 3 หน่วยกิต 

* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)                             รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPA740 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
รวม 12 หน่วยกิต 

 
  6.2  แผน ข 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPA701 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย* 3(3-0-6) 
GPA702 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
GPA706 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
3(2-2-5) 

GPA704 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
รวม 9 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPA705 รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
GPA703 การบริหารองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
GPA707 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
GPA743   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษารัฐประศาสน

ศาสตร์* 
3(2-2-5) 

รวม 9 หน่วยกิต 
 

* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPA742 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์* 

3(2-2-5) 

-------- วิชาเลือก 1                                   3 หน่วยกิต 
-------- วิชาเลือก 2 3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

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

วิชาเลือก 3 
วิชาเลือก 4 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GPA739 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
รวม 0 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GPA741 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หน่วยกิต 
* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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1. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration  
    (Business Administration) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.B.A. (Business Administration) 
2. ระบบการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 มีระยะเวลาการศึกษา
รวมทั้งเวลาสอบภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอน     
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ – ศุกร์ นอกเวลา
ราชการ 
3. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาเป็น  
2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหน่วยกิต          
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาแกน 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     2.1  วิชาบังคับ 
     2.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

27 
 
6 
- 

27 
 
9 
3 

3.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
4.  วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6 
5.  วิชาปรับพ้ืนฐาน(ไม่นับหน่วยกิต) 3 3 

รวมไม่น้อยกว่า 45 45 
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5. โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
5.1 หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ศึกษารายวิชาแกน         

ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 GBA711   ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 GBA712   การบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 GBA713 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 
 GBA714 การจัดการการตลาดข้ันสูง 3(3-0-6) 
 GBA715  การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
 GBA716 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 GBA717  การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 GBA718    เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 GBA719  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

5.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า          
6 หน่วยกิต และแผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

5.2.1  กลุ่มวิชาการจัดการท่ัวไป 
 GBA720  พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 GBA721 การพัฒนาองค์การและการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 
 GBA722 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม 3(3-0-6) 
 GBA723   การวิเคราะห์และบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 GBA724 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 GBA725 สัมมนาการจัดการ* 3(2-2-5) 
 GBA726 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 GBA727 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 หมายเหตุ *  บังคับเลือก 

5.2.2  กลุ่มวิชาการตลาด 
 GBA722 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม 3(3-0-6) 
     GBA727 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 GBA728    การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 GBA729    การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการข้ันสูง 3(3-0-6) 
 GBA730 การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 GBA731 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
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 GBA732 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 GBA733 สัมมนาการตลาดข้ันสูง*  3(2-2-5) 
 หมายเหตุ *   บังคับเลือก 

5.2.3  กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม 
 GBA722 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม 3(3-0-6) 
 GBA723 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 GBA726 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 GBA727 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 GBA734 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 GBA735 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 GBA736 การจัดการการยศาสตร์ในโรงงาน 3(3-0-6) 
 GBA737 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม*3(2-2-5) 
 หมายเหตุ *   บังคับเลือก 

5.2.4  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 GBA722 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม 3(3-0-6) 
 GBA738 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 GBA739 ภาวะผู้นําและความชาญฉลาดทางอารมณ ์ 3(3-0-6) 
 GBA740 การบริหารผลงานข้ันสูง 3(3-0-6) 
 GBA741 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร 3(3-0-6) 
  มนุษย์ 
 GBA742 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร 3(3-0-6) 
  ค่าตอบแทน 
 GBA743 การบริหารสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากร 3(3-0-6) 
  มนุษย์ 
 GBA744 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์* 3(2-2-5) 
 หมายเหตุ *   บังคับเลือก 

5.3 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
GBA751 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
GBA761 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 
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5.4 รายวิชาเสริม   (ไม่นับหน่วยกิต) 
GBA701 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 
GBA702 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 

5.5 รายวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าหลักสูตรหรือสาขาวิชา อ่ืนท่ีไ ม่ใช่บ ริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า           
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังนี้ 

GBA703 การบริหารธุรกิจและการบัญชีข้ันต้น 3(2-2-5) 

หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน  ข  ให้ลงทะเบียนรายวิชา 
GBA762 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
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6. แผนการศึกษา 
  6.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GBA701 

 
GBA703 
GBA718 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
บริหารธุรกิจ* 
การบริหารธุรกิจและการบัญชีข้ันต้น** 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

รวม 3 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GBA702 
 

GBA712 
GBA714 
GBA715 

คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา
บริหารธุรกิจ* 
การบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ 
การจัดการการตลาดข้ันสูง 
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GBA713 
GBA716 
GBA717 
GBA719 

การจัดการการเงินข้ันสูง 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 
การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บริหาร 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

รวม 12 หน่วยกิต 
* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
** วิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 



 
 

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 139 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GBA711 
------- 
------- 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
วิชาเฉพาะด้าน 1 
วิชาเฉพาะด้าน 2 

3(2-2-5) 
3 หน่วยกิต  
3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GBA751 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
รวม 12 หน่วยกิต 

 
  6.2 แผน ข 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GBA701 

 
GBA703 
GBA718 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
บริหารธุรกิจ* 
การบริหารธุรกิจและการบัญชีข้ันต้น** 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

รวม 3 หน่วยกิต 
* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
** วิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GBA702 

 
GBA712 
GBA714 
GBA715 

คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา
บริหารธุรกิจ* 
การบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ 
การจัดการการตลาดข้ันสูง 
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GBA713 
GBA716 
GBA717 
GBA719 

การจัดการการเงินข้ันสูง 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 
การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บริหาร 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 12 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GBA711 
-------- 
-------- 
-------- 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
วิชาเฉพาะด้าน 1 
วิชาเฉพาะด้าน 2 
วิชาเฉพาะด้าน 3 

3(2-2-5) 
3 หน่วยกิต  
3 หน่วยกิต  
3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
------- วิชาเฉพาะด้าน 4 3 หน่วยกิต 

รวม 3 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
GBA762 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 

รวม 0 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

GBA761 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 
รวม 6 หน่วยกิต 

* วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
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