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นอกจากนี้ยังมีคูมอืการจัดการศึกษา ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ

กับบัณฑิตศึกษา และโครงสรางของหลักสูตรตางๆ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หวังเปนอยางย่ิงวา คูมอืหลักสูตรระดับ

บัณฑติศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาตอไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตั้งอยูเลขที่  422 ถนนมรุพงษ  

ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ

60 ไร ดานหนามหาวิทยาลัยซึ่งเปนทิศตะวันออกติดกับถนนมรุพงษ ทิศตะวันตก

ติดถนนศรีโสธรตัดใหม ทิศเหนือติดบริเวณบานพักปลัดจังหวัด และทิศใตติดถนน

ศรีโสธรและกองพันทหารชางที่  2 รักษาพระองค เมื่อป 2539 ไดเริ่มกอตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร แหงที่ 2 ที่ตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา และเริ่ม

จัดการเรียนการสอน ตั้งแตป 2541 

 ยอนหลังไปเมื่อ 70 ปที่แลว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนที่ตั้ง

ของโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมชาย ตอมาเมื่อโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมชาย

ยายไปที่จังหวัดปราจีนบุรี ทางราชการเห็นวาสถานที่นี้เหมาะจะตั้งเปนโรงเรียน

ฝกหัดครูสตรี ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงไดติดตอขอที่ดินจากกองพัน

ทหารชาง เพื่อขยายเนื้อที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการในการตั้ง 

โรงเรียน ไดมีการปรับปรุงสถานที่สรางรั้วโรงเรียน สรางหอนอน 1 หลัง เรือนพักครู 

2 หลัง แลวจึงยายนักเรียนฝกหัดครูสตรีที่เรียนรวมอยูกับโรงเรียนสตรีประจํา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณ”ี มาเรียนแทนในปลายป 2483 ใหชื่อวา “โรงเรียน

ฝกหั ดครูประกาศนี ยบั ตรจั งหวัด” รั บเฉพาะนักเรี ยนหญิ ง มาเป นครู

ประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) 

 พ.ศ. 2485 ไดเปดสอนฝกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) ขึ้นตามความตองการ

ของทองถิ่น และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเปน “โรงเรียนสตรีฝกหัดครูฉะเชิงเทรา” 

เมื่อภาวะสงครามสิ้นสุดลง ทางราชการไดยกเลิกชั้นฝกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) 

และฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) ออกปละชั้น นักเรียนฝกหัด

ครูประชาบาล (ป.บ.) สิ้นสุดลงในป 2491 และนักเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตร

ยุติลงในป 2495 
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 พ.ศ. 2493 ทางราชการสั่งใหเปดชั้นฝกหัดครูมูลขึ้น และใหงบประมาณ

สรางหอพักนักเรียนเพิ่มขึ้นอกี 1 หลัง 

 พ.ศ. 2494 ไดมีการเปดสอนหลักสูตรฝกหัดครูประถม (ป.ป.) ซึ่งนับเปน

การเปดสอนนักเรียนฝกหัดครู (ป.บ.) หญิงเปนแหงแรกในสวนภูมิภาค 

 ในป เดียวกันนี้กระทรวงศึกษาธิการไดตั้งองคการปรับปรุงสงเสริม

การศึกษา ขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนฝกหัดครูแหงนี้ไดรับการอุปการะ

ใหเขาอยูในขายปรับปรุงขององคการฯ ดวย จึงไดมีการขยายสถานที่ ปรับปรุง

อาคาร และสรางอาคารเพิ่มขึ้น ตลอดจนไดรับจัดสรรในดานวัสดุอุปกรณ

การสอนที่เปนประโยชนแกการศึกษาเพิ่มขึ้นดวย 

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหจังหวัดฉะเชิงเทราเปนสถานที่ทดลอง

ปรับปรุงสงเสริมการศึกษา เพราะเหตุผลดังนี้ 

  1) มีลักษณะพื้นที่ เปนแบบอยางแกจังหวัดอื่นๆ ไดทั่วประเทศ 

คือ มนีา สวน ปา เขา ทะเล 

  2) มีโรงเรียนครบทุกประเภท สําหรับทดลองการศึกษาไดทุกระดับ

คือ อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะและฝกหัดครู 

  3) มีประชากรที่อานออกเขียนไดมาก มีครูประกาศนียบัตรมากพอ

พลเมอืงมีอาชีพและรายไดเหมาะสม 

  4) สามารถติดตอกับกรุงเทพฯ ซึ่งเปนศูนยกลางไดสะดวกเพราะมีการ

คมนาคมดีทั้งทางแมน้ํา คลอง ถนน ทางรถไฟ และอยูไมหางไกลนัก 

 โครงการปรับปรุงสงเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา มีขอตกลงในหลักการใหญ

ดังนี ้

  1) เลือกสถานที่ใหเหมาะสมที่จะขยายงานการศึกษา 

  2) ทําการทดลองหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อนําไปเผยแพรในสวนอื่นๆ 

ของประเทศ 
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  3) ใชระยะเวลาใหมากพอที่จะเก็บผลของการทดลองไปเปน

ตัวอยางได คือ เปนเวลาอยางนอย 10 ป 

  4) จัดใหมีผูดําเนินงานที่มีความสามารถเปนผูนํา และรวมมือกัน

ในรูปคณะกรรมการ 

  5) มีบริการทางการเงินและอื่น  ๆเพื่อดําเนินงานใหลุลวงตามโครงการ

ที่กําหนดให หนวยงานที่ใหความรวมมือในโครงการนี้ ไดแก องคการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) องคการอาหาร

และเกษตร (FAO) องคการกรรมกรสากล (ILO) องคการอนามัยโลก (WHO) องคการ

บริหารความรวมมอืระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USOM) ชาวตางประเทศ

ที่เขามาดําเนินงานรวมในโครงการนี้ม ีอังกฤษ อเมริกา เดนมารก สวีเดน นอรเวย

นิวซีแลนด ออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย ซีลอน และญี่ปุน ประธานกรรมการ

ดําเนินงานคนแรกขององคการปรับปรุงสงเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา คือ 

Mr.Thomas Wilson ในชวงที่มีการปรับปรุงสงเสริมการศึกษานี้ โรงเรียนฝกหัดครู

ไดจัดสถานที่สวนหนึ่งไวสําหรับใหโรงเรียนตางๆ ใชเปนที่ประชุมนัดหมายกัน

และไดจัดที่พักใหกับเจาหนาที่สตรีที่กระทรวงศึกษาธิการสงมาชวยงาน

อีกดวย การสงเสริมงานวิชาการขององคการฯคือ การสาธิตวิธีสอนวิชาตางๆ 

โดยผูเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ มีการสาธิตวิธีสอนแบบหนวย

การสอนวิทยาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ และการแสดงอุปกรณการสอน 

เปนตน อาจารยใหญของโรงเรียนฝกหัดครูแหงนี้ในขณะนั้น คือ อาจารยจรัสสม 

ปุณณะหิตตานนท ไดรับเชิญใหเปนกรรมการดําเนินงานขององคการฯ ดวย 

 พ.ศ. 2498 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักสูตร คือ ประกาศใชหลักสูตร

ป.กศ. แทนหลักสูตร ป.ป. และรับนักเรียนชายเขาเรียนดวย ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยน

จาก “โรงเรียนสตรีฝกหัดครูฉะเชิงเทรา” มาเปน “โรงเรียนฝกหัดครูฉะเชิงเทรา”

ในปเดียวกันนี้องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงชาติ (UNESCO) ไดสง
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ผู เชี่ยวชาญทางวิชาการศึกษา 2 คน มารวมปฏิบัติงานกับอาจารยใหญ

โรงเรียนฝกหัดครูฉะเชิงเทราผูเชี่ยวชาญทั้งสองคนนี้ ไดแก Dr.H.H.Ponny

จาก เมื อ ง  Adelaide ป ระเทศ ออส เต ร เลี ย  แล ะMr.M.P.Jual จาก เมื อ ง

Oslo ประเทศสวีเดน Dr.H.H.Ponny เปนนักการศึกษาคนสําคัญคนหนึ ่ง

ของออสเตรเลีย การปฏิบัติงานของทานผูนี้ ไดพัฒนาไปพรอมกันทั้งดาน

อาคาร สถานที่ แนวการสอนแบบใหมๆ และพัฒนาการฝกสอนของนักเรียน

ฝกหัดครูใหมรีะบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 สวน Mr.M.P.Jual เปนผูที่มีเจตนาแรงกลาที่จะวางแนวการฝกสอน

ของนักเรียนฝกหัดครูใหเหมาะ สมหยิบยกปญหาการฝกสอนขึ้นมาพจิารณา

แนะนําการวางแผนงานฝกสอน กําหนดหนาที่ครูพี่เลี้ยง ตลอดจนใหนักเรียน

กรอกแบบสอบถามหลังจากการฝกสอนเสร็จแลว เพื่อประกอบการพิจารณา

การวางแผนงานประจําวัน นอกจากนั้นยังไดเรียกรองขอความรวมมอืจากโรงเรียน

ทั่วไปใหเขามามีสวนชวยเหลือนักเรียนครูใหมากขึ้น โดยมีเหตุผลวานักเรียน

ครูยอมจะออกไปเปนครูตามที่โรงเรียนตาง  ๆตองการ 

 การอบรมสั่งสอนนักเรียนฝกหัดครูของโรงเรียนไดรับการสงเสริมใหดีขึ้น

ทุกวิถีทาง สวนดานอาคารสถานที่ก็มีการปรับปรุงและขยายมากขึ้น มีอาคารเรียน

หอพักสําหรับนักเรียน โรงอาหาร บานพักอาจารย เรือนรับแขก และคุรุสัมมนาคาร 

และจัดหาอุปกรณการสอนเพิ่มขึ้นอกีมาก 

 ตั้งแตป 2501 องคกรปรับปรุงสงเสริมการศึกษายังคงใหความชวยเหลือ

โรงเรียนฝกหัดครูฉะเชิงเทราตลอดมา ทําใหมีการกอสรางเพิ่มขึ้นหอพักหญิง

ไดรับการกอสรางเพิ่มเติมจากเดิม มีการปรับปรุงเครื่องใชในการกินอยู

ดานการอนามัยและสวัสดิภาพของนักเรียน ดานการเรียนการสอนมีการปรับปรุง

ใหนักเรียนมีกิจกรรมตาง  ๆมากขึ้น 
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 ป 2505 เริ่มมีโครงการฝกหัดครูชนบท เปนโครงการที่ตองการใหนักเรียนครู 

มีประสบการณในการสอนเด็กตามชนบทและชวยปรับปรุงโรงเรียนที่ออกไป

ฝกสอนดวย ผลเปนที่พอใจของโรงเรียนตาง  ๆมาก 

 สวนสวัสดิการสําหรับครู อาจารยมีการสรางเรือนพักครูขึ้น 1 หลัง

ในบริเวณโรงเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกแกครู อาจารย และใหครู อาจารย

ไดใกลชิดกับนักเรียนที่อยูหอพัก ตอมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝกหัดครู

ฉะเชิงเทราไดรับการสถาปนาเปนวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เปดสอนถึงระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ทั้งภาคปกติและภาคค่ําทําให

จํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น วิทยาลัยจึงไดพิจารณาสรางอาคารเรียนชั่วคราว

ขึ้น 3 หลังในป 2514 วิทยาลัยก็ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 

 พ.ศ. 2519 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติใหผลิตครูไดถึง

ระดับปริญญาตรี และใหมีภารกิจอ่ืนๆ คือ การคนควาวิจัย ทํานุบํารุงศาสนา 

และศิลปวัฒนธรรม การสงเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครูประจําการ จึงไดมี

โครงการอบรมครูประจําการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยไดเปดสอนตั้งแตป พ.ศ. 2522 

จนถึง พ.ศ. 2530 

 ในป พ.ศ. 2527 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 

และใหวิทยาลัยครูเปดสอนสาขาวิชาตางๆ ถึงระดับปริญญาตรีได วิทยาลัยครู

ฉะเชิงเทรา จึงเปดสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชา

วิทยาศาสตร (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปะศาสตร (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติ 

และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 

ในวันเสาร-อาทิตย และเริ่มมีการเปดศูนยการศึกษานอกที่ตั้งทั้งที่จังหวัด

ฉะเชิงเทราและชลบุรี 
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 วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 กรมการฝกหัดครูไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานาม วิทยาลัยครู

วา “สถาบันราชภัฏ” ตราเปนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 19 

มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเลม 112 

ตอนที่ 4 ก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อ

เปน “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” 

 ตอมาในป พ.ศ. 2539 กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติใหใชที่ดิน

สาธารณประโยชนบริเวณหนองกระเดือย หมู 4 ตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนที่ตั้งสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนยบางคลา ตามหนังสือ

เลขที ่มท 0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 

 ในชวงนั้นมีการเตรียมการเปดสอนระดับ บัณฑิตศึกษาจงึมีการพัฒนา

อาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น และใหมีความรูที่ไดมาตรฐานและทันสมัยจึงมีโครงการ

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย

ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง Edith Cowan University (ECU) และ University of Queensland 

(UQ) ประเทศออสเตรเลีย 

 และในป พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดประทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

วา “สถาบันราชภัฏราชนครินทร” สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดนําราง

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมาย ตามความในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับกฤษฎีกา เลม 115 ตอนที่ 32 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏ

ฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏราชนครินทร” 
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 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2543 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จเปดการใชนาม สถาบันราชภัฏราชนครินทร

อยางเปนทางการในสถาบันราชภัฏราชนครินทร บางคลา 

 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลมที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทําใหสถาบัน

ราชภัฏราชนครินทรเปลี่ยนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร” ตั้งแตวันที่ 15 

มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนตนมา ใชอักษรยอภาษาไทย “มรร” และใชชื่อ

ภาษาอังกฤษ Rajabhat Rajanagarindra University ตัวยอ  RRU 

 โดยในป  พ.ศ. 2555 นี้  เปนปแหงวันครบรอบวาระตางๆ ที่สํ าคัญ

ประกอบดวย ครบ 20 ป ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานนาม “ราชภัฏ”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมาย ุ60 พรรษา

ครบรอบ 12 ป ที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทรเสด็จเปดปายสถาบันราชภัฏราชนครินทรครบรอบ 72 ป มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร ประกอบกับในวันที ่10 กุมภาพันธ 2555 เปน “วันพระเมตตา

กัลยาณิวัฒนา” และวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 เปนวันสถาปนา “สถาบันราชภัฏ” 

และวันที ่19 กุมภาพันธ 2555 เปนวันที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยา 

ณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ประทานนาม “ราชนครินทร” 

 ปจจุบัน มีหนวยงานหลักๆ ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงาน

อธิการบดี สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY 

 คติธรรมประจําสถาบัน : สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ  

  “พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา” 

 สีประจําสถาบัน : เขียว - เหลือง 

 ดอกไมประจําสถาบัน : ดอกสารภี 

 อัตลักษณ : บัณฑติมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

  “จิตอาสา ใฝรู สูงาน” 

 เอกลักษณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

  เปน “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

  ภูมิภาคตะวันออก” 

 ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

  เปน “สถาบันอุดมศึกษาใหโอกาสทางการศึกษา 

  และการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น” 

 วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

  เปน “มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู และภูมิปญญา 

  เพื่อปวงประชาและทองถิ่น” 

 คานิยมองคการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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 พันธกิจ : เพื่อให บรรลุวิสัยทัศนดังกลาวโดยอาศัยกรอบภารกิจ

ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 

และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร จึงกําหนดพันธกิจไว 5 ประการดังตอไปนี ้

 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก

และผูกพันตอทองถิ่น อกีทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคน

ในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

 2) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน

วิชาชีพชั้นสูง 

 3) ศึกษา วิจัย สงเสริมระบบการจัดการทรัพยากรทองถิ่นอยางยั่งยืน 

และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อการประสานความรวมมือ

และชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ 

 4) สงเสริมใหชุมชนมีความรูความเขาใจในคุณคา จิตสํานึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาของทองถิ่นและของชาติ 

 5) มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

อยางมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได 
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักด์ิ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
ผศ.สมศักดิ์ คํามา 

รองอธิการบดีบริหาร 

 
อ.ดร.พจนีย มั่งค่ัง 

รองอธิการบดีวิชาการ 

 
อ.ดาเรศ วีระพันธ 

รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา 

 
ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช 

รองอธิการบดีวิจัยและบริการวิชาการ 

 
อ.ธีรยุทธ จันทรเขยีว 

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 

 
อ.สมพงษ ทองคํา 

รองอธิการบดีกิจการพิเศษ 

 
อ.รัชฎาพร วงษโสพนากุล ผูชวย

อธิการบด ี

 
อ.สุมาลี คณวุฒิคตวิรกุล 

ผูชวยอธิการบดี 

 
อ.สราวุธ อิศรานุวัฒน 

ผูชวยอธิการบดี 

 
อ.ดร.จริัฏฐ เหมือนวิหาร 

ผูชวยอธิการบดี 

 
อ.ดร.กานต เสกขุนทด 

ผูชวยอธิการบดี 

 
อ.ดร.เกษมพฒัน พูลสวัสดิ ์

ผูชวยอธิการบดี 
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล  

คณบดีคณะครุศาสตร 

    
อ.อภิวัฒน วงณรัตน 

คณบดีคณะเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม 

     
ผศ.ดร.ลักษณาพร โรจนพิทักษกุล 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

 
ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
ผศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

 
ผศ.ดร.ศิริวัฒน จริะเดชประไพ  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงหมวง 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

 
อ.ไพสิทธิ์ ศรีสุทธิเกดิพร 

ผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลย ี

 
ผศ.เพ็ญศรี ปกกะสีนัง 

ผูอํานวยสํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบยีน 

 
อ.อารยีา บุญทว ี

ผูอํานวยศูนยศิลปะ วัฒนธรรม 

และทองถ่ิน 

 
อ.ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล 

รักษาการผูอาํนวยการสถาบัน

พัฒนาคุณภาพคร ู

 
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด

ผูอํานวยการสถาบัน 

เศรษฐกจิพอเพียง 

 
ดร.นฤชล เรือนงาม 

ผูอํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
ขอมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 กําหนดใหสถาบันราชภัฏ

สามารถเปดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีได สถาบันราชภัฏ

ราชนครินทรไดเริ่มเตรียมความพรอมในการเปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

และมีความรูเปนปจจุบัน โดยจัดโครงการความรวมมือในการพัฒนาอาจารย

กับมหาวิทยาลัยควีนสแลนด และมหาวิทยาลัยอีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย 

และจัดทําความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 วันที ่1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานเตรียมการ

เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 

และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติใหเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2543 นับเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของสถาบัน

ราชภัฏราชนครินทร 

 วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ไดมีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 

การจัดบัณฑิตศึกษา โดยจัดใหมีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

มีผูประสานงานบัณฑิตศึกษาเปนหัวหนา 

 วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 

1/2551 ใหจัดตั้งหนวยงานบัณฑติศึกษาเปนสวนงานภายในมีฐานะเทียบเทาคณะ 

โดยใชชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย" 

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม 

ครั้งที่ 7/2551 ใหตราขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และจัดใหมีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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 วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม 

ครั้งที่ 5/2553 ใหตราขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การบริหาร

และการดําเนินงานของสวนงานภายใน พ.ศ. 2553  

 วันที่ 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 

6/2553 ใหตราขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การบริหาร

และการดําเนินงานของสวนงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

 วันที่ 18 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

7/2553 ใหออกประกาศจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายในของ

มหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทาคณะ มีชื่อ เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 

“The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra University” 

เรียกโดยยอวา “GRAD RRU” 

ปรัชญา 

 บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 

ยึดหลักธรรมาภิบาลและผลิตบัณฑิตเพื ่อกาวเขาสู ประชาคมอาเซียน

ภายในป 2559 

ปณิธาน 

 1) มุงมั่นพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนหนวยงานที่มีการประสานงาน 

และการใหบริการที่มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

 2) มุงมั่นสงเสริม สนับสนุน และประสานงานกับคณะวิชา ตลอดถึง

หนวยงานที่เกี ่ยวของ เพื ่อผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต 

และดุษฎีบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม 

 3) มุงมั่นใหบริการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดวยความรวดเร็ว 

และมีไมตรีจิต 
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 4) มุงมั่นพัฒนาการศึกษาและการบูรณาการองคความรูในแตละ

สาขาวิชาในลักษณะของพหุวิทยาการสูการพัฒนาทองถิ่น และตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาหลักสูตร และการขยายการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 5) มุงมั่นควบคุมมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

วิสัยทัศน  

 บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 

ยึดหลักธรรมาภิบาลและผลิตบัณฑิตเพื ่อกาวเขาสู ประชาคมอาเซียน

ภายในป 2559 

พันธกิจ 

 1) รวมผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 2) สงเสริม สนับสนุน กํากับ งานวิชาการ งานวิจัย ใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน รวมทั้งการบริการวิชาการสูทองถิ่น 

 3) สงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีจิตสํานึกอันดีงาม 

มีคุณธรรมจริยธรรม ทํานุบํารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น สืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 4) สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 5) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมี

คุณภาพและมาตรฐาน 
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คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ ์

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 

ประธานกรรมการ 

 
อ.ดร.พจนีย มั่งค่ัง 

รองอธิการบดีวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 

 
รศ.ดร.ทิวัตถ มณีโชติ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 
รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 
อ.ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 
อ.ดร.สมใจ นกด ี

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 
อ.ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล 

คณบดีคณะครุศาสตร 

กรรมการ 

 
ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจนพิทักษกุล 

คณบดีคณะมนษุยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

กรรมการ 

 
ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 

 

 
ผศ.ดร.ดวงพร  ภูผะกา 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

กรรมการ 

 
อ.อภิวัฒน วงณรัตน 

คณบดีคณะเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม 

กรรมการ 

 

 
อ.ดร.สุพฒัน เศรษฐคมกุล 

ประธานหลักสูตร ค.ม. 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

กรรมการ 

 
รศ.ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ 

ประธานหลักสูตร ส.ม. 

สาขาวชิาการจดัการสุขภาพ 

กรรมการ 

 
ผศ.ดร.ศิริวัฒน จริะเดชประไพ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการและเลาขานุการ 

 

 
นางพรพรรณ  ดอนพนัส 

รักษาการหัวหนาสํานักงาน 

ผูชวยเลขานุการ 

ขอมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 
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คณะกรรมการผูรบัผิดชอบหลักสตูรระดบับัณฑิตศกึษา 
 

หลักสูตรปริญญาเอก 

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

  ผศ.ดร.ศิรวิัฒน จิระเดชประไพ 

  ผศ.ดร.ลักษณพร โรจนพิทกัษกุล 

  อ.ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ ์

  ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ ์

  อ.ดร.กิตติวงค สาสวด 

กศ.ด.พัฒนศึกษาศาสตร 

ปร.ด.การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

กศ.ด.พัฒนศึกษาศาสตร 

Ph.D.Philosophy and Religion 

ปร.ด.การบริหารการพัฒนา 

แขนงบริหารธุรกิจการจัดการ 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

   

หลักสูตรปริญญาโท 

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  อ.ดร.พจนีย มั่งคั่ง 

  ผศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา 

  อ.ดร.วิชิต แสงสวาง 

  อ.อํานาจ บุญประเสริฐ 

  อ.ดร.พรทิพย คําชาย 

กศ.ด. การบริหารการศึกษา 

ศษ.ด. การบริหารการศึกษา 

ศษ.ด. การจัดการศกึษา 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

กศ.ด. การบรหิารการศึกษา 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  อ.ดร.สุพัฒน เศรษฐคมกลุ 

  ผศ.ดร.ทิพยวิมล  วงัแกวหิรัญ 

  ผศ.ดร.ปยะนุช  พุฒแกว 

  อ.ดร.พรรณรายณ ทรัพยแสนด ี

  อ.ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 

ศษ.ด. หลักสตูรและการสอน 

ศษ.ด. หลักสตูรและการสอน 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

กศ.ด. หลักสตูรและการสอน 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

3. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 

  รศ.ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ 

  รศ.ดร.นิรัตน อิมาม ี

  อ.ดร.วรพล แวงนอก 

  อ.ดร.ฉัตรชัย  ประภัศร 

  อ.ระพพีัฒน  ศรีมาลา 

  อ.นันทนภัส  ธนฐากร 

ส.ด. สุขศึกษา 

Ph.D.(Health Education) 

ส.ด. สาธารณสุข 

ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ค.ม. สุขศึกษา 

วท.ม. สุขศึกษา 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการผูรบัผิดชอบหลักสตูรระดบับัณฑิตศกึษา 
 

หลักสูตรปริญญาโท 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

  รศ.ดร.สุธี  ประจงศักดิ ์

  ผศ.นภดล  เชนะโยธิน 

  อ.ดร.สุรมน  ไทยเกษม 

   

  อ.ประเวช  เชื้อวงษ 

  ผศ.ดร.ชัชวาล  มงคล 

คอ.ด. การบริหารการอาชวีศึกษา 

บธ.ม. การจัดการ 

ปร.ด. การบริหารการพัฒนา 

แขนงการบริหารธุรกิจ  

วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม 

ปร.ด. การจัดการเทคโนโลย ี

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

  ผศ.ดร.ดวงพร  ภูผะกา 

  ผศ.ดร.วงเดือน  ไมสนธิ ์

  อ.ดร.อภิชาติ  สังขทอง  

  อ.ดร.นิพนธ  ปริญญาวุฒิชัย 

  อ.ทวีทรัพย  เจือพานิช 

กศ.ด. วิทยาศาสตรศกึษา 

วท.ด. เคม ี

ปร.ด. ฟสิกสประยุกต 

Ph.D. Information Science 

วท.ม. การศึกษาวทิยาศาสตร 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  อ.ดร.อัมรินทร นาคณัฐเศรษฐ 

  อ.ดร.ธนบดี ฐานะชาลา 

  อ.ดร.กานต เสกขนุทด 

  ผศ.จิรวุฒิ อนุสรณนรการ 

  อ.ดร.ภูริวัจน รักษธนอนันค 

รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร 

รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร 

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร 

ร.ม. การปกครอง 

รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  อ.ดร.นิชชิชญา นราฐปนนท 

  อ.ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 

  อ.ดร.จิรัฏฐ เหมือนวิหาร  

  ผศ.สุพรรัตน วงษศร ี

  วาที่ ร.ท.อ.ดร.ธนเดช กังสวัสดิ ์

บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ 

กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ 

Ph.D. Management 

บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ 

บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 
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คณะผูบริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
ผศ.ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
อ.ดร.กิตติวงศ สาสวด 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
อ.ดร.ปรชีา ดิลกวฒุิสิทธิ ์

ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
อ.ประมวล นอยทรง 

ผูชวยคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

 
อ.นพพร ขนุคา 

ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 
นางพรพรรณ ดอนพนัส 

เจาหนาทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
นายสุเทพ เกิดปราง 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวปณิตา คลายนิล 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

 
นางสาวสายน้ําผึง้ บุญมา 

เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป 

 
นางสาวรัตณา แยมกลิ่น 

เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป 



 
 
 
 
 

ตอนตอนที่ ที่ 22  
ระเบียบ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆขอบังคับ และประกาศตางๆ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรื่อง คูมือการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 

------------------------------------------ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548 และ
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงกําหนดใหใชคูมือการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 ทั้งนี้ใหใชบังคับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเอนก  เทพสุภรณกุล) 
                                                     อธิการบด ี
 
ที่ 334/2554 
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คูมอืการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

พ.ศ. 2554 
 

หมวด 1 หมวดทั่วไป 

 ขอ 1 คูมือนี้เรียกวา “คูมือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”  

 ขอ 2 คูมือนี้ใชกับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป 

 ขอ 3 นิยามศัพทเฉพาะ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  “คณะกรรมการประจํา” หมายความวา คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

  “ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหปฏิบัติหนาที่หนึ่งหนาที่ใดในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร 

  “อาจารยประจํา” หมายความวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ซึ่งสอนหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนในหลักสูตรตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย และใหหมายความ

รวมถึงอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีสัญญาความตกลงกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการจัดการศึกษาหรือการวิจัยรวมกันในหลักสูตรนั้นๆ 

ตลอดจนบุคลากรของหนวยงานอ่ืนที่มีสัญญาความตกลงในลักษณะดังกลาว 

  “อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง ตามคําแนะนําของ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากบุคคลซึ่งมิไดเปนอาจารยประจําใหทําหนาที่สอนนักศึกษา 

และรับผิดชอบรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตน ในแตละภาคการศึกษา 

   “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
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  “คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการของ

มหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  “อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 

  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 
 

หมวด 2 ระบบการศึกษา 

 ขอ ๔ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปนสองประเภทการศึกษา ดังนี้ 

 (1) การศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาภาคปกติ 

ใชระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 

และภาคการศึกษาที่  2 มีระยะเวลาเรียนรวมทั้ง เวลาสอบแตละภาค ไมนอยกวา 

15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 ได 

ซึ่งกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษา

ภาคปกติ 

 (2) การศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

โดยใชระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้งเวลาสอบภาคการศึกษาละ

ไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-วันอาทิตย หรืออาจจัดการเรียน

การสอนในวันจันทร-ศุกร นอกเวลาราชการ 

 ขอ 5 การคิดหนวยกิต 

   (1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภปิรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

   (2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

   (3) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
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   (4) การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

ระบบทวิภาค   

   (5) การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาใหมคีาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

   (6) วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 

หมวด 3 หลักสูตรการศึกษา 

 ขอ 6 โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

   (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   (2) หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 

36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน  คือ 

 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้  

 แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น

เพิ่มขึ้นไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

และตองศึกษารายวิชาสัมพันธ และรายวิชาเฉพาะดานอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทํา

วิทยานิพนธแตตองทําการคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต   

 (3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

 (4) หลักสูตรปริญญาเอก แบงการจัดการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัย

เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ  
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 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด

ความรูใหม  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น

เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้  

 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ 

ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 

 แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ 

ไมนอยกวา  72 หนวยกิต 

 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและ

คุณภาพเดียวกัน 

 แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่ เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี

คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 

ดังนี้ 

 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ 

ไมนอยกวา  36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ 

ไมนอยกวา  48 หนวยกิต และศึกษารายวชิาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 ทั้งนี้  วิทยานิพนธ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและ

คุณภาพเดียวกัน  

 ขอ 7 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

 (1) ประกาศนียบัตรบัณฑติและประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษา

ไมเกิน 3  ปการศึกษา 

 (2) ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 

 (3) ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาใหใชเวลาศึกษา ไมเกิน 

8 ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอ ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 

6 ปการศึกษา 
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หมวด 4 การรับเขาเปนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 ขอ 8 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

 (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท เปนผูสําเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

 (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย

รับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 (3) หลักสูตรปริญญาเอก ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมี

คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก ขึ้นไป (คาระดับชั้น 3.50 ขึ้นไป) เขาศึกษาในบางหลักสูตร 

โดยตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

 ขอ 9 วิธีการรับสมัครนักศึกษา 

 (1) การรับสมัครนักศึกษาใชวิธีการและหลักเกณฑในการคัดเลือก ที่มหาวิทยาลัย

กําหนดตามขอเสนอจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัย  

 (2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษา

ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลนั้นตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ตามขอ 8 ตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบ โดยตองชําระคาหนวยกิตตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  

 ขอ 10 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

 (1) ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษาแลว  

 (2) ผูสมัครเปนนักศึกษาตองรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง 

พรอมหลักฐาน และชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตาม วัน เวลา

และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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 (3) ผูสมัครเปนนักศึกษาภาคพิเศษจะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เกินกวาหนึ่ง

สาขาวิชาไมได แตนักศึกษาภาคปกติอาจขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเขาศึกษาสาขาวิชาอื่น

ในประเภทการศึกษา ภาคพิเศษได 

 ในกรณีที่ผูสมัครเปนนักศึกษาที่ไมมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน

เจ็ดวัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัวและตองมารายงานตัวภายในเจ็ดวัน 

นับจากวันที่ไดรับแจงผลการอนุมัติใหมารายงานตัวจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอ 11 ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 (1) การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 

 (ก) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษได โดยการเสนอ

ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาตองปฏิบัติตาม ขอบังคับ ระเบียบ 

และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย  

 (ข) นักศึกษาภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคปกติไมได 

 ขอ 12 การโอนหนวยกิต 

 (1) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอก สามารถโอนหนวยกิตรายวิชา

ในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแลวที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา B มาเปนหนวยกิตในหลักสูตร

ที่กําลังศึกษาได ทั้งนี้ตองเปนรายวิชา ที่เรียนมาแลวไมเกิน 5 ป และจํานวนหนวยกิต 

รายวิชาที่ขอโอนตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน   

 (2) การโอนหนวยกิตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

บัณฑติวิทยาลัย 

 ขอ 13 การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มี

ระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได 

ตามวิธีการ หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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 ขอ 14 นักศึกษาสามารถยายสาขาวิชาได โดยดําเนินการยื่นคํารองหรือขอยาย

สาขาวิชาและผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ตองดําเนินการ

ภายใน 1 เดือนของการเปนนักศึกษาใหม 
 

หมวด 5 การลงทะเบียน 

 ขอ 15 การลงทะเบียนรายวิชา แบงประเภทไดดังนี ้

 (1) นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต  

 การลงทะเบียนเรียนนอยกวา 5 หนวยกิต อาจทําไดเฉพาะภาคการศึกษา

ที่นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 

 (2) นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละ

ภาคการศึกษา 

 การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตนอยหรือมากกวาเกณฑที่กําหนด 

ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัต ิ

 ขอ 16 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชาตองมีจํานวนหนวยกิต 

แตละภาคการศึกษารวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษาตาม ขอ 15  

  ขอ 17 การกําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณไมเกิน 30 วัน 

นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตามกฎหมาย

วาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองจายคาปรับ 

ตามกฎหมายวาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ 18 นักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ 

ในแตละภาคการศึกษากอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถารายวิชาในหลักสูตรมีขอกําหนดวา

ตองเรียนรายวิชา เปนลําดับนักศึกษาตองเรียนและสอบไดวิชาลําดับแรกกอน จึงจะมีสิทธิ์

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาลําดับถัดไป 
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 ขอ 19 นักศึกษาที่จําเปนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไมใชรายวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาใหชําระคาหนวยกิตตามระดับของวิชาที่เรียน โดยระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียน

วาเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  

 ขอ 20 การเพิ่ม ถอน รายวิชา หรือยกเลิกรายวิชา 

 (1) การเพิ่ม ถอน รายวิชา ตองกระทําภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา 

และตองไดรับความยินยอมจากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แลวแจง

นายทะเบียนดําเนินการ 

 (2) การยกเลิกรายวิชาตองกระทําภายในสัปดาหที่ 3 ของภาคการศึกษาปกติ 

หรือภายในสัปดาหที่ 3 ของภาคการศึกษาฤดูรอน 

 (3) การยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาในขอ 20(2) จะกระทํามิได 

เวนแตจะยกเลิกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย กอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาปกติ  และ

ไมนอยกวา 1 สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  

 ขอ 21 นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนคาลงทะเบียนรายวิชา ไดเต็มจํานวนในรายวิชา

ที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา 

  หรือ รายวิชาที่นักศึกษาถอนภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษานักศึกษา

ที่ยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ 20(3) ไมมีสิทธิ์ขอคืนคาลงทะเบียนเรียน 

 ขอ 22 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

 (1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จ

การศึกษาตองชําระคารักษาสภาพ คาบํารุงมหาวิทยาลัยและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย

กําหนดทุกภาคการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการ

ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือภายในสัปดาหที ่2 

นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนหากไมดําเนินการตามกําหนดจะตองพนสภาพนักศึกษา 

 (2) นักศึกษาที่มีเหตุจําเปนไมสามารถมาเรียนไดในภาคการศึกษาใด ตองลาพัก

การเรียน โดยชําระคารักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และคาธรรมเนียมอื่นๆ 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเฉพาะ ภาคการศึกษานั้นเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา และใหนับระยะเวลา

ที่รักษาสภาพนักศึกษารวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
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หมวด 6 การพนสภาพนักศกึษา 

 ขอ 23 นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาในกรณีตอไปนี้ 

 (1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 (2) ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก   

 (3) ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

 (4) ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

 (5) เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติตาม ขอ 8  

 (6) เมื่อคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 3.00 ใน 3 ภาคการศึกษาติดตอกัน 

 (7) ไมผานการสอบประมวลความรู หรือการสอบวัดคุณสมบัต ิ

 (8) ไมสําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาตาม ขอ 7 หรือไดผลการประเมิน

คุณภาพวิทยานิพนธระดับชั้นไมผาน 

 (9) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

 

หมวด 7 คุณสมบัติผูสอนและการจัดผูสอน 

 ขอ 24 คุณสมบัติอาจารยประจําและการจัดผูสอน 

 (1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เปดสอน หรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน หรือ 

 (2) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 

รองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เปดสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  

 (3) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปดสอน 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  

 (4) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปดสอน 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับบทความ หรือเอกสาร หรือตํารา 

หรืองานวิจัยและมีประสบการณการสอน / งานดานวิชาการอยางนอย 5 ป ใหทําหนาที่

เปนผูชวยสอน  
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 ขอ 25 คุณสมบัติอาจารยพิเศษ 

 (1) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

รองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เปดสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือ 

 (2) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงทางวิชาการ 

ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีงานวิจัย ความชํานาญการ เปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ

ในสายตรงหรือเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

 ขอ 26 หลักเกณฑการจัดผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูสอนที่เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิ

ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย

ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย

ที่มใิชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 (2) หลักสูตรปริญญาเอก ผูสอนที่เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมี

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน

และการทําวิจัยที่มใิชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 (3) การจัดผูสอนที่มคีุณสมบัติตามขอ 24 และ ขอ 25 ตองจัดอยางนอย 2 คน

ตอ 1 รายวิชา  

 

หมวด 8 การดําเนินการเกี่ยวกบัการสอบพเิศษและวิทยานิพนธ 

หรือการคนควาอสิระ 

 ขอ 27 การสอบภาษาตางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

 (1) นักศึกษาสอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดจาก

สถาบันที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
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 (2) นักศึกษาสอบผานรายวิชาภาษาตางประเทศโดยไมนับหนวยกิตที่มีเวลาเรียน

สัปดาหละไมนอยกวา 3 ชั่วโมง ตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติและไดรับ

การประเมิน ผลการเรียนระดับชั้น S 

 (3) นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาตางประเทศ ซึ่งมีรายวิชา

เกี่ยวกับการอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

 ขอ 28 การสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) ใหดําเนินการ

เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท แผน ข โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบประมวลความรูทุกภาค

การศึกษา สวนวิธีการและหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 (1) นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ตองสอบประมวลความรู 

เพื่อมีสิทธิ์ทําการคนควาอิสระ 

 (2) นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรูตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

 (ก) เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม

ไมต่ํากวา 3.00 

 (ข) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบประมวลความรูได 

 ขอ 29 การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) ใหดําเนินการเฉพาะ

นักศึกษาปริญญาเอก โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาหที่สิบหาทุกภาค

การศึกษา สวนวิธีการและหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 (1) นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเปน

ผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ 

 (2) นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติตองมีคุณสมบัติตอไปนี ้

 (ก) เรียนรายวิชาบังคับหรือวิชาแกนครบตามโครงสรางหลักสูตร โดยมี

ผลการเรียนคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

 (ข) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

 (3) นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติ ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน

สัปดาหที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ประสงคจะสอบ โดยผานความเห็นชอบของอาจารย

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 (4) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการสอบตามที่

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอ  
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 (5) นักศึกษาที่สอบไมผานหรือนักศึกษาที่ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ใหถือวาสอบวัดคุณสมบัติไมผาน มีสิทธิ์สอบใหมไดไมเกิน 2 ครั้ง 

 ขอ 30 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกอบดวย 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหนึ่งคน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ

ในการทําวิจัย ที่มใิชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ขอ 31 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควา

อสิระระดับปริญญาโท ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระหลัก 1 คน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควา

อสิระรวม (ถามี) 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ขอ 32 ใหนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอก เสนอชื่อเรื่องและรายชื่อ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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 ในกรณีที่คณบดีมีความเห็นแยงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ 

ใหเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัยพิจารณา และถือวาเปนที่สุด 

 ใหนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบในแตละหมวดวิชา

และสอบผานการสอบประมวลความรู เสนอชื่อเรื่องการคนควาอิสระ และคณะกรรมการที่ปรึกษา

การคนควาอิสระ ที่มีองคประกอบตามขอ 30 เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร   

 ขอ 33 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  

 (1) ใหอาจารย 1 คน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน 5 คน

หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน 

ใหอยูในดุลยพินิจคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แตตองไมเกิน 10 คน 

 (2) ใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 1 คนเปนที่ปรึกษาการคนควาอิสระ

ของนักศึกษาไดไมเกิน 15 คน 

 กรณีอาจารย 1 คน เปนที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ใหคิด

สัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 

3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน  

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/

หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

 สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติ และเปนผลงานที่ชี้ชัดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาได 

 ในกรณีที่เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญและมีความจําเปนอยางยิ่ง อาจแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาหลักได โดยตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อพิจารณากลั่นกรอง จากนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนกรณีๆ ไป  

 ขอ 34 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ 

 (1) ใหนักศึกษาขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ 

ที่ไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
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โดยผานความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ  

 (2) คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ หรือเคาโครงการคนควาอิสระ  

ประกอบดวย กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย 4 คน โดยมีประธานสาขาวิชา 

เปนประธานกรรมการและเลขานุการผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรรมการ ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมเปนคณะกรรมการสอบดวย 

 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบ เคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระมีมติ

ใหแกไขเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขตามมติ

ใหเรียบรอยภายใน 60 วัน โดยผานความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารย

ที่ปรึกษาการคนควาอิสระและคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ขอ 35 ใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครง 

การคนควาอสิระของนักศึกษาที่ดําเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบภายใน 60 วัน

นับจากวันสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ เพื่อดําเนินการขออนุมัติ

ทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอสิระ 

 เอกสารวิทยานิพนธหรือเอกสารการคนควาอิสระ ใหจัดทําเปนภาษาไทย 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหจัดทําเปนภาษาอังกฤษได 

ในกรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุผลสมควร โดยการเสนอของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก 

 ขอ 36 ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ใหเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ขอ 37 ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ

ตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมทุกภาคการศึกษา อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง   

 ขอ 38 ใหนักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน

ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
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และประธานสาขาวิชา ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือการคนควาอสิระ 

 ขอ 39 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือ

คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่มอีงคประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก  ประกอบดวย 

 (ก) ประธานกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มวีุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที ่ไมใชสวนหนึ ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 (ข) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

 (ค) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 

 (ง) กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคน 

 (จ) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 (2) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท  ประกอบดวย 

 (ก) ประธานกรรมการ ซึ่ ง เลือกจากผู ท รงคุณ วุฒิ ภายนอกหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายในที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 (ข) กรรมการ ที่เปนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลัก 

 (ค) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 

 (ง) กรรมการผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่ไมใชอาจารยที่ปรกึษา จํานวนหนึ่งคน 

 (จ) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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 (3) คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ประกอบดวย 

 (ก) ประธานกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ

ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 (ข) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก  

 (ค) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี) 

 (ง) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในหรือ

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคนที่มีวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 การสอบวิทยานิพนธหรือการสอบการคนควาอิสระจะกระทําไดก็ตอเมื่อ

กรรมการมาปฏิบัติหนาที่ครบตามจํานวนที่ไดรับการแตงตั้ง  

 ขอ 40 การขอสอบวิทยานิพนธ  หรือสอบการคนควาอิสระ นักศึกษาตองมี

ระยะเวลาการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ นับแตวันอนุมัติผลการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอสิระถึงวันสอบตามเกณฑ ตอไปนี ้

 (1) การขอสอบการคนควาอิสระที่มีหนวยกิตไมเกิน 6 หนวยกิต ตองมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 2 เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา 5 เดือน สําหรับ

การศึกษาภาคพิเศษ     

 (2) การขอสอบวิทยานิพนธที่มีหนวยกิตไมเกิน 15 หนวยกิต ตองมีระยะเวลา

ไมนอยกวา 3 เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา 4 เดือน สําหรับการศึกษา

ภาคพิเศษ  

 (3) การขอสอบวิทยานิพนธ ที่มีหนวยกิตจํานวน 16 – 30 หนวยกิต ตองมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 6  เดือนสําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา 8 เดือน สําหรับ

การศึกษาภาคพิเศษ 

 (4) การขอสอบวิทยานิพนธที่มีหนวยกิตจํานวน มากกวา 30 หนวยกิตตองมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 9 เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติและไมนอยกวา 12 เดือน 

สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ   
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 ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระสงผล

การสอบตอบัณฑติวิทยาลัยภายในสิบหาวันนับจากวันสอบ  

 ขอ 41 ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธหรือการคนควาอสิระฉบับสมบูรณที่ไดแกไขตามมติ

ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ พรอมทั้ง

บทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไฟลขอมูล (Document file) 

ตอบัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนที่กําหนด ภายใน 90 วันนับจากวันสอบ หากเกินกําหนด 

ใหเสียคาปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 42 วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ หรือผลงานที่เกิดจากการทําวิทยานิพนธ

หรือการคนควาอสิระใหเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 9 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขอ 43 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

 ขอ 44  ระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชา 

 (1) ระบบการใหคะแนนแตละรายวิชา ใหเปนแบบระดับชั้น ดังนี้ 

      ระดับชั้น ความหมาย           คาระดับชั้น 

    A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

    B+ มาก (Very Good) 3.5 

    B ดี (Good) 3.0 

    C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

    C พอใช (Fair) 2.0 

    D+  ออน (Poor) 1.5 

    D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

    F ตก (Fail) 0.0 

 (2) การประเมินผลการเรียนรายวิชาโดยไมมีคาระดับชั้น ดังนี้   

       ระดับชั้น ความหมาย 

    S  ผลการเรียนเปนที่พอใจ (Satisfactory) 

       U  ผลการเรียนไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 



4342 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 

 

    I   การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

    W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 

    AU การลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

 (3) การให F กระทําในกรณตีอไปนี ้

 (ก) นักศึกษาขาดสอบประจําภาคการศึกษา โดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี

บัณฑติวิทยาลัย 

 (ข) นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 43 

 (ค) นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

 (ง) นักศึกษาที่ไดรับการใหคะแนนระดับชั้น I แตมิไดดําเนินการขอประเมินผล

เพื่อแกระดับชั้น I ใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียน 

 (4) การให S หรือ U กระทําไดในการใหคะแนนรายวิชาเรียนที่ไมนับหนวยกิต 

หรือในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว

ในหลักสูตร 

 (5) การให I ในรายวิชาทําไดในกรณีตอไปนี้ 

 (ก) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 

 (ข) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้น

ยังไมสมบูรณ   

 นักศึกษาที่ไดคะแนนระดับชั้น I ตองดําเนินการเพื่อใหมีการเปลี่ยนระดับชั้น I 

ใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวใหนายทะเบียนเปลี่ยนคะแนน

ระดับชั้น I เปน F  

 (6) การให W ในรายวิชาทําไดในกรณีตอไปนี้ 

 (ก) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาเพิ่ม ถอน

รายวิชา  

 (ข) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 

 (ค) นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียน 

 (ง) นักศึกษาตาม (5)(ก) ที่ไมสามารถดําเนินการเปลี่ยนระดับชั้น I ได

ภายในภาคการศึกษาถัดไป เนื่องจากปวยหรือมีเหตุสุดวิสัย 
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 (7) การให AU ทําไดในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชา

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  

 ขอ 45 การประเมนิผลการสอบพิเศษ ใหกระทําเปนแบบระดับชั้น ดังนี้ 

   ระดับชั้น ความหมาย 

    PD    ผานอยางยอดเยี่ยม (Pass with distinction) 

    P  ผาน (Pass) 

    F  ไมผาน (Fail) 

 ขอ 46 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอสิระ แบบระดับชั้นดังนี ้

   ระดับชั้น ความหมาย 

    A  ดีเยี่ยม (Excellent)  

    B  ดี (Good) 

    Pass  ผาน (Pass) 

    Fail  ไมผาน (Fail) 

 ทั้งนี้ ผลการประเมินวิทยานิพนธและการประเมินการคนควาอสิระระดับปริญญาโท 

ตองผาน 2 ใน 3 สําหรับปริญญาเอก ตองผาน 3 ใน 4 

 ขอ 47 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาระดับชั้นเฉลี่ย 

 (1) การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับชั้นเฉลี่ย ใหนับรวม

หนวยกิต รายวิชาที่มีคาระดับชั้นที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดรวมทั้งรายวิชาที่เรียนซ้ํา  

 (2) การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด

ในหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตรายวิชาที่สอบไดระดับชั้น C ขึ้นไปเทานั้น 

 (3) คาระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาค

การศึกษานั้น    

 (4) คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนตั้งแตเริ่มเขาเรียน

จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย  

 การคํานวณคาระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษาและคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม 

ไมนับจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่ได I มาคํานวณ 

  ขอ 48 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับที่สอบไดต่ํากวาระดับชั้น B 

หรือรายวิชาเลือกที่สอบไดต่ํากวาระดับชั้น C หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกัน
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แทนรายวิชาดังกลาวก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกอนลงทะเบียนเรียน 

 ขอ 49 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสั่งใหนักศึกษาที่ทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตาม

เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตกในรายวิชาหรือพักการเรียน  

 

หมวด 10 การสาํเร็จการศึกษาและการอนมุัติปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตร 

 ขอ 50 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

ไดตองมีคุณสมบัติดังนี้   

 (1) มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนีไ้มนอยกวา 2 ภาคการศึกษา 

 (2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 (3) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และมีคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม

ของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  

 (4) ระดับปริญญาโท   

 (ก) แผน ก แบบ ก1 ที่ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธระดับผานขึ้นไป 

และผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 (ข) แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร

โดยจะตองมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และสอบวิทยานิพนธผาน

ขั้นสุดทายโดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือ

สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 (ค) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยมีผลการ

เรียนระดับชั้น เฉลี่ยสะสมไมต่ํ ากวา 3.00 และสอบผานการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมทั้ง

เสนอและสอบการคนควาอิสระผานขั้นสุดทาย 
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 (5) ระดับปริญญาเอก 

 (ก) แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

และสอบวิทยานิพนธผานขั้นสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรือ

ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก (Peer Review) ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้นมารวมกลั่นกรอง กอนการตีพิมพ 

 (ข) แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองมี

ผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) และสอบวิทยานิพนธผาน ขั้นสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธ

จะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก (Peer Review) ซึ่งเปน

ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ 

 ใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดยื่นคํารองขอสําเร็จ

การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 ขอ 51 คณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัย ทําหนาที่อนุมัติการสําเร็จการศึกษา   

 ขอ 52 การใหปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา ที่ยื่นความจํานงขอรับปริญญาบัตร

หรือประกาศนียบัตรเฉพาะผูมีคุณสมบัติครบตามขอ 50 วรรคหนึ่ง เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร

หรือประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

วาดวยการบริหารและการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2557 

------------------------------------------ 
 ตามที่ไดมีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรื่อง จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายใน ลงวันที่ 18 กันยายน 2553 นั้น เพื่อให

การบริหารและการดําเนินงานของบัณฑติวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว 

สมควรมีขอบังคับวาดวยการบริหารและการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยเปนการเฉพาะ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) (12) และ (13) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 4 และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ

การบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร ในการประชุมครั ้งที ่ 10/2557 เมื่อวันที ่ 22 พฤศจิกายน 2557 

สภามหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

 ขอ 1 ขอบังคับนี ้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย

การบริหารและการดําเนินงานบัณฑติวิทยาลัย พ.ศ. 2557” 

 ขอ 2 ขอบังคับนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกขอ 4 ถึงขอ 12 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรื่อง จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายใน ลงวันที่ 18 กันยายน 2553 

 ขอ 4 ในขอบังคับนี ้

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานายการบัณฑติวิทยาลัย 

 ขอ 5 ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรี ยก ชื่ อ เป น ภ าษ าอั งกฤ ษ  The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra 
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University” เรียกโดยยอวา “GRAD RRU” มีฐานะเทียบเทาคณะ มีวัตถุประสงค

เพื่อกํากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และในกรณีจําเปน

และสมควรอาจจัดการศึกษาเองดวยก็ได 

 การแบงหนวยงานและการจัดการบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไป

ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 6 บัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (ก) งานดําเนินการบัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะที่เกี่ยวของ 

   (1) งานประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหม 

   (2) งานจัดทําแผนการรับนักศึกษาและแผนการเรียนแตละปการศึกษา 

รวมตลอดทั้งตารางสอนของแตละภาคการศึกษา 

   (3) งานพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง 

   (4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   (5) งานประมาณการรายไดและการทํางบประมาณรายจายประจําป 

   (6) กํากับการจัดทํากิจกรรมโครงการของสาขาวิชา 

   (7) งานอื่นใดที่คณะและบัณฑิตวิทยาลัยตกลงรวมกันวาใหดําเนินการรวมกัน 

  (ข) งานที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ 

   (1) งานรับสมัครนักศึกษาใหม 

   (2) งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

   (3) งานจัดทําขอมูลหลักสตูรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

   (4) งานอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

   (5) งานจัดทําปฏิทินวิชาการ 

   (6) งานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา รวมตลอดทั้งงานเกี่ยวกับการขอเพิ่ม 

ถอน ยกเวนรายวิชาของนักศึกษา 

   (7) งานจัดสอบความรูภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรของนักศึกษา 

   (8) งานสอบเคาโครงวิทยานิพนธและวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

   (9) กํากับและตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 

   (10) กํากับ ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลการเผยแพรวิทยานิพนธ 
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   (11) จัดใหมีชองทางการเผยแพรวิทยานิพนธที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

ในการจัดพิมพและเผยแพร 

   (12) งานทะเบียนและวัดผล 

   (13) งานการจัดประชุมวิชาการ 

   (14) งานการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

   (15) งานแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

   (16) งานจัดกิจกรรมโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย 

   (17) งานประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 

   (18) งานการเสนอแนะใหมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตร 

หรือปดหลักสูตร 

   (19) งานจัดการศึกษาตามขอ 14 และงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนบัณฑิตศึกษานอกจากที่ระบุไวใน (1) – (18) 

   (20) งานอื่นใดที่คณะและบัณฑติวิทยาลัยตกลงรวมกันวาใหบัณฑิตวิทยาลัย

เปนผูดําเนินการ 

  งานอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่มิไดระบุไว

ในขอนี้ใหเปนหนาที่ของคณะที่เกี่ยวของ เวนแตคณะและบัณฑิตวิทยาลัยจะตกลงกัน

เปนลายลักษณอักษรเปนอยางอ่ืน 

  งานตาม (ก) สวนใดบัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูดําเนินการ และสวนใดคณะที่เกี่ยวของ

จะตองดําเนินการ หรือจะตองดําเนินการรวมกัน ใหคณะที่เกี่ยวของและบัณฑิตวิทยาลัย

จัดทําขอตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร และใหผูเกี่ยวของปฏิบัติไปตามขอตกลงนั้น 

ในกรณีที่ตกลงกันไมไดใหอธิการบดีเปนผูชี้ขาด 

  งานตาม (ข) ถาบัณฑิตวิทยาลัยจําเปนตองไดรับความรวมมือ หรือเสริม

ประสานอยางใดในเรื่องใด ใหเสนออธิการบดี และใหอธิการบดีสั่งหนวยงานที่เกี่ยวของ

ใหดําเนินการไปตามความจําเปน 

 ขอ 7 ใหบัณฑิตวิทยาลัย มีคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่ง

ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งประกอบดวย 

  (1) อธิการบดี เปนประธาน 

  (2) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี เปนรองประธาน 

  (3) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไมเกินสี่คน เปนกรรมการ 
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  (4) คณบดีที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  (5) ประธานกรรมการประจําหลักสูตร มหาบัณฑติ และประกาศนียบัตรบัณฑิต

ของทุกคณะเลือกกันเองเหลือสองคนซึ่งมิไดอยูในคณะเดี่ยวกัน เปนกรรมการ 

  (6) กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานของสวนงานภายใน 

  (7) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการจะแตงตั้งเจาหนาที่ในบัณฑิตวิทยาลัยคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

  กรรมการตาม (3) ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งตามผลการหารือระหวางอธิการบดี

กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  กรรมการตาม (3) (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 

  ในกรณีที่กรรมการตาม (3) (5) และ (6) พนตําแหนงกอนหมดวาระ และไดมี

การดําเนินการใหผู ดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั ้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่

เหลืออยูของผูซึ ่งตนตนแทนแตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน 

จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

  ในกรณีที่กรรมการตาม (3) (5) และ (6) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิได

ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตาม (3) (5) หรือ (6) ใหม ใหกรรมการตาม (3) (5) หรือ 

(6) ซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีกรรมการตาม (3) (5) หรือ (6) ใหม

แลว 

  ในกรณีใดๆ ที่ปรากฏวามีกรรมการไมครบถวนตามวรรคหนึ่ง ถายังมีกรรมการ

โดยรวมทั้ งหมดเกินกึ่ งหนึ่ ง ก็ ใหคณะกรรมการปฏิบัติหน าที่ต อไปได  โดยถือวา

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู แตใหดําเนินการใหไดกรรมการมาให

ครบถวนโดยเร็ว 

 ขอ 8 คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

  (1) ใหความเห็นชอบนโยบายการบริหารงานและการจัดการศึกษาของคณบดี

บัณฑติวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  (2) ใหความเห็นชอบแผนงานประจําปของบัณฑิตวิทยาลัย 

  (3) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหออกขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

  (4) จัดใหมีแผนพัฒนาหลักสูตร และติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนนั้น 
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  (5) ใหความเห็นชอบการขอจัดตั ้งงบประมาณประจําปของบัณฑิตวิทยาลัย

กอนเสนอตอมหาวิทยาลัย 

  (6) ใหความเห็นชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําหลักสูตร การแตงตั้ง

อาจารยผูสอนการเปดและปดหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาของแตละหลักสูตร 

  (7) กํากับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

  (8) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ เปนประโยชน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ 9 การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ขอ 10 มติของคณะกรรมการใหมีผลผูกมัดคณะที่มีคณบดีรวมเปนกรรมการดวย 

ไมวาคณบดีนั้นจะมารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม แตในกรณีที่คณะเห็นวาการปฏิบัติตามมตินั้น

จะเกิดความเสียหายและจะไมปฏิบัติตามก็ไดเมื่อคณบดีลาออกจากคณบดีแลว ในกรณี

เชนนั้นเมื่อมีคณบดีใหมแลวจะขอใหคณะกรรมการทบทวนมติดังกลาวใหมก็ได 

 ขอ 11 ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน และจะใหมี

รองคณบดีเพื่อชวยเหลือคณบดีใหปฏบิัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมายไมเกินหนึ่งคนก็ได 

 ขอ 12 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ําวาปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองและไดทําการสอน

หรือประสบผลสําเร็จดานการบริหารมาแลวไมนอยกวา 3 ปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  การสรรหาและการแตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น 

  รองคณบดีตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 ขอ 13 ภายใตบังคับขอ 5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

  (1) บริหารจัดการบัณฑติวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค 

  (2) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายไดและรายงานประจําป ในการจัดการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษาเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบกอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  (3) จัดทําแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยประจําป 

และดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหเปนไปตามแผน 
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  (4) ประสานและอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เชน จัดทําทะเบียนนักศึกษา แผนการศึกษา ตารางเรียน การลงทะเบียนเรียน การสอบ

ประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

การสําเร็จการศึกษา และทะเบียนบัณฑิต ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

หรือการดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  (5) ประสานงาน ติดตามการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร และการกํากับ

การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  (6) ควบคุมดูแลการเงิน ทรัพยสิน และพัสดุของบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตาม

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (7) พิจารณาเสนอการแตงตั้งคณาจารยบัณฑิตศึกษา ใหคณะกรรมการ

ใหความเห็นชอบและจัดทําทะเบียนคณาจารยบัณฑิตศึกษา 

  (8) ออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใน

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ประหยัด และมี

ประสิทธิภาพ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศดังกลาว เมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการแลวใหใชบังคับได 

  (9) จัดทํารายงานประจําปของบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัย

ผานคณะกรรมการ 

  (10) ใหความรวมมอืในการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบบัญชี และ

การตรวจสอบอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจากองคกรภายใน และองคกนภายนอก 

  (11) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกําหนด 

 ขอ 14 ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนหนาที ่ของคณะที่จะตอง

ดําเน ินการ รวมตลอดทั ้งพ ัฒนาและปร ับปรุงเพื ่อให มีหล ักสูตรที ่ท ันสมัย เวนแต

หลักสูตรใดมีลักษณะเปนพหุวิทยาการที ่จําเปนตองรวมมือกันตั ้งแตสองคณะขึ้นไป

หรือคณะไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ อธิการบดีจะสั่งใหบัณฑิตวิทยาลัย

เปนผูดําเนินการก็ได 

 ขอ 15 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกบัณฑิตวิทยาลัย ใหบัณฑิตวิทยาลัย

นําไปใชตามวัตถุประสงคที่ผูบริจาคกําหนดไว ในกรณีที่ผูบริจาคมิไดระบุไว ใหนําไปใชได

ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ขอ 16 ใหบัณ ฑิตวิทยาลัยดํ าเนินการตั้ งงบประมาณ รายจายประจํ าปต อ

มหาวิทยาลัยตามความจําเปน 

 ขอ 17 เพื่อประโยชนในการติดตามผลการดําเนินงาน อธิการบดีจะใหหนวยงาน

คลังจัดทําบัญชีรายไดที่เกิดจากการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และรายจายที่ใชไปใน

กิจการของบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นเปนการเฉพาะก็ได 

 ขอ 18 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่ขอบังคับนี้ใช

บังคับ ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตอไปจนกวาจะครบหรือตองพนจากตําแหนง

ดวยเหตอุื่นตามขอบังคับนี ้

 ขอ 19 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี ้

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

 

          (นายมีชัย ฤชุพันธุ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 



5352 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  
------------------------------------------ 

 เพื่อใหการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทรดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง การบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ฉบับใหม) ขอ 33  

 อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพะราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยความเห็นชอบขอคณะกรรมการ บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จึงประกาศแนวปฏิบัติในการสอบ

วัดคุณสมบัติ ไวดังนี้ 

 ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แนวปฏิบัติ

ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก”  

 ขอ 2 ประกาศนี้ใชบังคับกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ เขาศึกษาตั้งแต ภาคตน

ปการศึกษา 2552 เปนตนไป นักศึกษาที่เขาศึกษากอนที่ประกาศนี้จะมีผลบังคับใหใช

ถือปฏิบัติตามขอบังคับเดิมที่นักศึกษาเริ่มเขาศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจาก

สภาพนักศึกษา 

 ขอ 3 การกําหนดปฏิทินการสอบและประกาศการสอบบัณฑิตวิทยาลัย จัดทํา

ปฏิทินการสอบและประกาศการสอบแจงใหสาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา

ทราบ ทั้งนี้จะจัดใหมีการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในสัปดาหที่ 15 ของภาค

การศึกษา 

/ขอ 4 การสมัครสอบ 



5554 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 ขอ 4 การสมัครสอบ 

   4.1 นักศึกษา มีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติได เมื่อเรียนรายวิชาบังคับ

ที่กําหนดไวและรายวิชาเลือกอื่นไดหนวยกิจครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียน

คาระดับชั้น เฉลี่ยสะสมไมต่ํ ากวา 3.00 และผ านการประเมินของคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

   4.2 นักศึกษาขอรับใบอนุมัติสอบ (บ.12) ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

   4.3 นักศึกษากรอกใบอนุมัติสอบ และผานความเห็นชอบจากอาจารย

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และนําสงที่บัณฑติวิทยาลัยภายในสัปดาหที่ 4 

ของภาคการศึกษาที่ประสงคจะขอสอบ เพื่อตรวจสอบและอนุมัติการขอสอบ 

   4.4 นักศึกษาชําระเงินคาสมัครสอบวัดคุณสมบัติที่หนวยคลังแลวสงให

บัณฑติวิทยาลัย 

   4.5 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศรายชื่อสิทธิ์สอบติดประกาศและสําเนา

รายชื่อใหประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรทราบ 

 ขอ 5 การดําเนินการสอบ 

   5.1 บัณฑิตวิทยาลัยขอรายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ กํากับการสอบ 

ตรวจขอสอบ ประมวลผลการสอบ และการประเมินผลจากประธานคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อจัดทําคําสั่ งแตงตั้ งเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติแตงตั้ ง

คณะกรรมการ 

   5.2 คณะกรรมการออกขอสอบ ดําเนินการในการออกขอสอบ คัดเลือก

ขอสอบ และจัดทําขอสอบ โดยขอบเขตเนื้อหาสาระ การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบดวย 

หมวดวิชาสัมพันธ และหมวดวิชาเฉพาะดาน หรือหมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาละไมนอยกวา 

3 ชั่วโมง 

   5.3  การดําเนินการสอบ ใหคณะกรรมการกํากับการสอบ ดําเนินการสอบ

ตามตารางสอบอยางเครงครัด 

 ขอ 6 การประมวลผลสอบและการประเมินผล 

   6.1 คณะกรรมการตรวจขอสอบ ใหดําเนินการตรวจขอสอบและประเมินผล

ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดการสอบ หลังจากนั้นสงผลการสอบใหคณะกรรมการ

ประมวลผลการสอบและการประเมินผล 

/6.2 คณบดี... 



5554 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

   6.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอผลการสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

   6.3  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศผลสอบ แจงใหนักศึกษา

และงานทะเบียนและวัดผลทราบ 

 ขอ 7 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ใหเปนไปตามขอ 25 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 (ฉบับใหม) และนักศึกษาตองไดคะแนนสอบในแตละหมวดวิชา รอยละ 70 ขึ้นไป 

จึงถือวาสอบผานและถาไดคะแนนสอบในแตละหมวดวิชา รอยละ 90 ขึ้นไป จะถือวาผาน

อยางยอดเย่ียม 

 ขอ 8 นักศึกษาหลักสูตรปริญญ าเอกตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) จึงจะมีสิทธิ์เสนอขอทําวิทยานิพนธ 

 ขอ 9 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบแลว หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผล

สมควรใหถือวาสอบตกในการสอบครั้งนั้น ยกเวนนักศึกษาไดรับอนุมัติใหงดสอบ

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และประธาน

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และแจงใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อยกเลิก

การสมัครสอบของนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบใหไมวากรณีใดๆ 

 ขอ 10 การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 

   10.1 กรณีที ่มีการสอบเฉพาะขอเขียนจะถือวานักศึกษาเปนผู สอบผาน

การสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาตองสอบผานขอเขียนไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป 

   10.2 กรณีที่มีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณจะถือวานักศึกษาเปนผูสอบ

ผานการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาตองไดคะแนนสอบในแตละสวนรอยละ 60 ขึ้นไป 

และมีคะแนนรวมของทั้งสองสวนรอยละ 70 ขึ้นไป 

 ขอ 11 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผานจะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นักศึกษา

มีสิทธิ์สอบแกตัวไมเกิน 2 ครั้ง ซึ่งถายังสอบไมผานจะพนจากสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้

นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผานภายใน 10 ภาคการศึกษา นับจากวันเขารับ

การศึกษา 

 

/ขอ 12 ในกรณี... 



5756 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 ขอ 12 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิไดระบุไว

ในประกาศนี้ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเปนรายๆ ไป 

และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยนั้นเปนที่สุด 

  ประกาศ  ณ  วันที ่11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 

 

 

   (ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล) 

                                                อธิการบด ี

 

ที่ 141/2553 



5756 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข   
------------------------------------------ 

 เพื่อใหการสอบประมวลความรูของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ฉบับใหม) 

ขอ 32 

 อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพุทธศักราช 2547 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จึงประกาศแนวปฏิบัติ

ในการสอบประมวลความรูไวดังนี้ 

 ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แนวปฏิบัติ

ในการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

แผน ข” 

 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ที่เขาศึกษาตั้งแต

ภาคตนปการศึกษา 2552 เปนตนไป นักศึกษาที่เขาศึกษากอนที่ประกาศนี้จะมีผลบังคับใช

ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับเดิมที ่นักศึกษาเริ่มเขาศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา

หรือพนจากสภาพนักศึกษา 

 ขอ 3 การกําหนดปฏิทินการสอบและประกาศการสอบ บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่

จัดทําปฏิทินการสอบ และประกาศการสอบแจงใหสาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษา 

และนักศึกษาทราบ ทั้งนี้จะจัดใหมีการสอบประมวลความรู ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในสัปดาหที่ 3 ของภาคการศึกษา 

/ขอ 4 การสมัครสอบ... 



5958 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 ขอ 4 การสมัครสอบ 

   4.1 นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรูได เมื่อเรียนรายวิชาบังคับ

ที่กําหนดไว และรายวิชาเลือกอื่นไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคา

ระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และผานการประเมินของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรูได 

   4.2 นักศึกษาขอใบอนุมัติสอบ (บ.13) ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

   4.3 นักศึกษากรอกใบขออนุมัติสอบ และผานความเห็นชอบจากอาจารย

ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําสงที่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน

สัปดาหที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ประสงคจะขอสอบ เพื่อตรวจสอบและอนุมัติการขอสอบ 

   4.4 นักศึกษาชําระเงินคาสมัครสอบประมวลความรูที่ฝายการเงิน แลวนํา

สําเนาเอกสารคาสมัครสอบสงใหบัณฑิตวิทยาลัย พรอมเอกสารขอ 4.3  

   4.5 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ติดประกาศ และ

สําเนารายชื่อใหประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรทราบ 

 ขอ 5 การดําเนินการสอบ 

   5.1 บัณฑิตวิทยาลัยขอรายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ กํากับการสอบ 

ตรวจขอสอบ ประมวลผลการสอบ และการประเมินผลจากประธานคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อจัดทําคําสั่ งแตงตั้ งเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติแตงตั้ ง

คณะกรรมการ 

   5.2 คณะกรรมการออกขอสอบ ดําเนินการในการออกขอสอบ คัดเลือก

ขอสอบ และจัดทําขอสอบ โดยขอบเขตเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู ประกอบดวย 

หมวดวิชาสัมพันธ และหมวดวิชาเฉพาะดาน หรือหมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาละไมนอยกวา 

3 ชั่วโมง 

   5.3 การดําเนินการสอบ ใหคณะกรรมการกํากับการสอบ ดําเนินการสอบ

ตามตารางการสอบอยางเครงครัด 

 ขอ 6 การประมวลผลสอบและการประเมินผล 

   6.1 คณะกรรมการตรวจขอสอบ ดําเนินการตรวจขอสอบใหแลวเสร็จภายใน 

10 วัน หลังจากการสิ้นสุดการสอบ หลังจากนั้นสงผลการสอบใหคณะกรรมการ

ประมวลผลการสอบและประเมินผล  

/6.2 คณบดี... 
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   6.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอผลการสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

   6.3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศผลสอบ แจงใหนักศึกษา

และงานทะเบียนและวัดผลทราบ 

 ขอ 7 การประเมินผลการสอบประมวลความรู ใหเปนไปตามขอ 25 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 (ฉบับใหม) และนักศึกษาตองไดคะแนนสอบในแตละหมวดวิชา รอยละ 60 ขึ้นไป 

จึงจะถือวาสอบผาน หรือไดคะแนนสอบในแตละหมวดวิชา รอยละ 90 ขึ้นไป จะถือวาผาน

อยางยอดเย่ียม 

 ขอ 8 นักศึกษาที่สอบประมวลความรูไมผาน จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นักศึกษา

มีสิทธิ์สอบแกตัวไดไมเกิน 2 ครั้ง ซึ่งถายังสอบไมผานจะพนจากสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ 

นักศึกษาตองสอบประมวลผลความรู ใหผานภายใน 8 ภาคการศึกษา จะถือวาผาน

อยางยอดเย่ียม 

 ขอ 9 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบแลว หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผล

สมควรใหถือวาสอบตกในการสอบครั้งนั้น ยกเวนนักศึกษาไดรับอนุมัติใหงดสอบจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และแจงใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อยกเลิกการสมัครสอบ

ของนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบใหไมวากรณีใดๆ 

 ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิไดระบุไว

ในการประกาศนี้ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเปนรายๆ ไป 

และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารบัณฑติวิทยาลัยนั้นเปนที่สุด 

 

 ประกาศ ณ  วันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 

 

                       (ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล) 

              อธิการบด ี

ที่ 400/2552 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรื่อง มาตรการการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ 

หรือการคนควาอิสระของผูอื่นหรือใหผูอื่นจัดทําวิทยานิพนธ 

หรือการคนควาอิสระให   

------------------------------------------ 
 เพื่อใหการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ไดมาตรฐานทางวิชาการสอดคลอง กับปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณบดีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพุทธศักราช 2547 จึงออกประกาศเรื่องมาตรการ การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอก

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของผูอื่นหรือใหผูอื่นจัดทําวิทยานิพนธหรือการคนควา

อสิระให ดังนี้ 

  1. กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ใหถือวาเปนการกระทํา

ผิดวินัยนักศึกษาและมีโทษในระดับลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษา 

  2. กรณีที่ตรวจพบเมื่อไดมีการอนุมัติปริญญาแลว มหาวิทยาลัยจะนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อเพิกถอนการอนุมัติปริญญาที่ไดรับโดยทันที และสั่งใหพนจากสภาพ

การเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
  

                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด) 

                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ 23/2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรื่อง  หลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธเพื่อขอสําเร็จการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

------------------------------------------ 
 เพื่อใหการเผยแพรวิทยานิพนธ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอก สอดคลองกับคูมือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 หมวด 10 การสําเร็จการศึกษาและการขออนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ

พุทธศักราช 2547 และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม

ครั้ง 7/2554 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ

การเผยแพรวิทยานิพนธเพื่อขอสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ดังตอไปนี้ 

 การเผยแพรวิทยานิพนธ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

  1. ประกาศนี้  ใหใชกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษาที่ทํา

วิทยานิพนธทั้งแผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) และแผน ก แบบ ก2 (ศึกษา

รายวิชาและทําวิทยานิพนธ) ที่เขาศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

  2. ผลงานที่เผยแพร 

   ผลงานที่เผยแพรใหเปนผลงานจากการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา 

ซึ่งเปนผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ใหจัดทําเปนวิทยานิพนธเรียบรอยแลว  

 3. การเผยแพรผลงาน 

   การเผยแพรผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธดําเนินการได 2 วิธี คือ 

   3.1 เผยแพรในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพทางวิชาการที่มนีักวิชาการกลั่นกรอง หรือ 

   3.2 เผยแพรในที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง และมีการจัดทํา

บทความวิจัยเรื่องเต็ม (full paper) เปนรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) 

/4. ประเภทวารสาร... 
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  4. ประเภทวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือประเภทของที่ประชุมวิชาการ 

ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 

และแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 เผยแพรวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน

วิทยานิพนธ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เปนดังนี้ 

   4.1 วารสารที่ตีพิมพตองเปนวารสารที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนด

ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  และบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล 

หรือวารสารที่ยอมรับจากรายชื่อที่ประกาศไปแลวไดอีก ตรวจสอบไดที่ http://grad.rru.ac.th 

ในสวน “รายชื่อวารสารที่ประกาศใหตีพิมพ” หรือเปนวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ

ที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา และมีระบบประเมิน

บทความโดยกองบรรณาธิการ (editorial review) หรือโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก (peer 

review) นักศึกษาตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือการไดรับการตอบรับจากวารสาร

หรือสิ่งพิมพดังกลาว พรอมสําเนาบทความ จํานวน 2 ชุด ตอบัณฑติวิทยาลัยเพื่อขอสําเร็จ

การศึกษาและเมื่อบทความไดรับการตีพิมพเรียบรอยแลว ขอใหนักศึกษาสงสําเนา

บทความ (reprint) ที่ลงเผยแพรใหแกบัณฑิตวิทยาลัยดวย 

   4.2 ที่ประชุมวิชาการ 

    4.2.1 การจัดประชุมตองดําเนินการโดยหนวยงานอยางนอยในระดับคณะ

หรือหากเปนการประชุมวิชาการเฉพาะสาขาตองดําเนินการรวมกัน ระหวางหนวยงานตางๆ 

มิใชเปนการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเทานั้น 

    4.2.2 การจัดประชุมในขอ 4.2.1 ตองมีการจัดทําบทความวิจัยเรื่องเต็ม 

(full paper) เปนรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) 

    4.2.3 ตองมีคณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาตองการจะเผยแพร

เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลงเผยแพรในรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings)  

    4.2.4 นักศึกษาตองไปเสนอผลงานดวยตัวเอง การนําเสนอจะเปนการนําเสนอ

ดวยวาจา (oral presentation) หรือโปสเตอร (poster presentation) อยางใดอยางหนึ่งก็ได 

นักศึกษาตองสง (1) หลักฐานการไปนําเสนองาน (2) ผลงานที่นําเสนอ และ (3) สําเนาบทความ 

(reprint) ที่ลงเผยแพรในรายงานการประชุมวิชาการอยางละ 2 ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ

ขอสําเร็จการศึกษา และเมื่อบทความไดรับการตีพิมพในรายงานการประชุมวิชาการ

เรียบรอยแลว ขอใหนักศึกษาสงสําเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพรใหแกบัณฑิต

วิทยาลัยดวย 

/5. ผลงาน... 
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  5. ผลงานและการระบุชื่อนักศึกษาในการเผยแพรผลงานเพื่อขอสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทสามารถระบุเปนชื่อแรกหรือชื่อรองก็ได โดยตองระบุวา

เปนผลงานที่เกิดขึ้นในกรอบการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 การเผยแพรวิทยานิพนธ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

  1. บทความวิจัย (research article) ตองมาจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ

เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (peer review) 

โดยระบุชื่อนักศึกษาเปนผูแตงชื่อแรก รวมทั้งตองระบุวาเปนผลงานที่เกิดขึ้นในกรอบ

ของการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  2. วารสารที่ตีพิมพ วารสารที่ตีพิมพตองเปนไปตามหลักเกณฑการตีพิมพ

ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธเพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศกําหนดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้และบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลง

ฐานขอมูล หรือวารสารที่ยอมรับจากรายชื่อที่ประกาศไปแลวไดอีก ตรวจสอบไดที่ 

http://grad.rru.ac.th ในสวน “รายชื่อวารสารที่ประกาศใหตีพิมพ” 

  3. สําหรับวารสารที่ไมอยูในหลักเกณฑขางตน ตองเสนอผูทรงคุณวุฒิ

ของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนที่จะสงผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยไป

ตีพิมพเพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การเสนอวารสารใหบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณา ใหนักศึกษาสงขอมูลของวารสารเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยผาน

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาหลักและประธานหลักสูตรกอนสงบทความวิจัย

ไปตีพิมพ โดยกรอกแบบฟอรม บ.10 เสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา พรอมทั ้ง

แนบบทความวิจัยและขอมูลของวารสารที่จะสงตีพิมพ ซึ่งประกอบดวย 

   3.1 ฐานขอมูลสากลที่ปรากฏชื่อวารสารที่จะสงตีพิมพ 

   3.2 ตัวเลมวารสารฉบับลาสุด 

   3.3 ขอมูลที่แสดงวาวารสารนั้นมีระบบประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

ไดแก 

    3.3.1 ขอความที่ระบุไวภายในวารสารฉบับพิมพหรือฉบับอเิล็กทรอนิกส

ที่แสดงวา บทความที่รับตีพิมพลงในวารสารดังกลาว มีการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก 

/3.3.2 จดหมาย... 
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    3.3.2 จดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส จากบรรณาธิการวารสาร 

เพื่อยืนยันวาบทความที่ตีพิมพในวารสารดังกลาว มีการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก 

    3.3.3 จดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส จากผูประเมินบทความ 

(reviewed) ของวารสารนั้น 

   3.4 ขอมูลที่แสดงความเปนนานาชาติของวารสาร โดยใชหลักฐานที่แสดงวา 

บทความที่ตีพิมพในวารสารนั้น ไดรับการอางอิงจากบทความอื่นซึ่งตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติ นักศึกษาสามารถตรวจสอบการอางอิงดังกลาวโดยใชฐานขอมูลหรือเครื่องมือ

สืบคนตางๆ บนอินเทอรเน็ต เชน Web of Science, Scopus, Google Scholar เปนตน 

  4. การพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

   4.1 การพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จะเปนไป

ตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

    4.1.1 เปนวารสารที่มีลักษณะของวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ และมีระบบประเมินบทความโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (peer review) 

    4.1.2 เปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ใหการยอมรับสําหรับการตีพิมพผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

   4.2 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยตอบอนุมัติวารสารเรียบรอยแลว นักศึกษาจึงสง

บทความวิจัยไปตีพิมพ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทรตอไปได 

  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมี

อํานาจวินิจฉัยสั่งการคําวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเปนที่สุด 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 

 

                         (ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล) 

                          อธิการบด ี

ที่ 660/2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรื่อง การใชชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   

------------------------------------------ 
 เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรใชชุดครุยวิทยฐานะใหถูกตอง

ตรงตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร พ.ศ. 2552 

 อธิการบดีอาศัยอํานาจตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 จึงประกาศการใชชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ดังนี ้

  1. นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติจบหลักสูตร ใหซื้อหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเทานั้น 

  2. หากมีผูแอบอางหรือดําเนินการจัดจําหนายใหซื้อหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

จากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินตามกฎหมาย 
 

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 
 

 

  (ผูชวยศาสตราจารยเอนก  เทพสุภรณกุล) 

  อธิการบดี 

 

 

ที่ 225/2552 



 
 
 
 

 

ตอนที่ ตอนที่ 33  
โครงสรางหลักสูตรโครงสรางหลักสูตร  

และสาขาวิชาที่เปดสอนและสาขาวิชาที่เปดสอน  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 

(Doctor of Philosophy Program in Management for Development) 
 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเพื่อการพัฒนา) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : ปร.ด. (การจัดการเพื่อการพัฒนา) 

 ชื่อยอภาษาไทย : Doctor of Philosophy (Management for Development) 

 ชื่อยอภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Management for Development) 

ระบบการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้ง

เวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยจัดการเรียนในวันเสาร–วันอาทิตย 

หรืออาจจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร–ศุกร นอกเวลาราชการ 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน 6 ปการศึกษา 

แผนการศึกษา 

 ตลอดหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 54 หนวยกิต เรียนรายวิชา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

และทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 แบบ 2(2.1) สอดคลองตามที่กําหนดไวในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาบงัคับ  

- วชิาแกน 

- วิชาเฉพาะ 

รวม 15  หนวยกิต 

  9  หนวยกิต 

  6  หนวยกิต 

วิชาเลือก ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 

วิทยานิพนธ  36  หนวยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร ไมนอยกวา 54  หนวยกิต 
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โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรแบงเปน 

 หมวดวิชาแกน 9 หนวยกิต 

GMD801 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

GMD802 สัมมนาทฤษฎีการพัฒนาเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 

GMD804 สัมมนาหลักการจัดการเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเฉพาะแขนงวิชา 6 หนวยกิต 

 วิชาเฉพาะแขนงวิชาภาวะผูนําและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

GMD806 สัมมนาองคความรูดานพัฒนศาสตร 3(2-2-5) 

GMD807 หัวขอพิเศษทางดานพัฒนศาสตร 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

GMD808 วิธีวิทยาในการวิจัยและพัฒนา 3(2-2-5) 

GMD809 ศาสนาและปรัชญาที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ

เพื่อการพัฒนา 

3(2-2-5) 

GMD810 ทฤษฎีและรูปแบบของภาวะผูนําตามมุมมอง

เชิงสหวิทยาการ 

3(3-0-6) 

GMD811 สัมมนาทรัพยากรมนุษยและองคการชุมชน 3(2-2-5) 

GMD812 สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ

องคการสมัยใหม 

3(2-2-5) 

GMD813 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3(2-2-5) 

GMD814 สัมมนาทฤษฎีและกรณีศึกษาของการพัฒนา

ทองถิ่น 

3(2-2-5) 

 หมวดวิชาที่ไมนับหนวยกิต 

GMD803 สัมมนาวิทยานิพนธ 3(2-2-5) 

GMD804 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ 

เพื่อการพัฒนา 

3(2-2-5) 
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 หมวดวิชาวิทยานิพนธ  36  หนวยกิต 

GMD818 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาการจัดการ

เพื่อการพัฒนา 

36 หนวยกิต 

 หมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ  6  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

GMD815 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎี

บัณฑติ 1 

3(3-0-6) 

GMD816 ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎี

บัณฑติ 2 

3(3-0-6) 

*สําหรับนักศึกษาที่ผานการทดสอบวัดคุณสมบัติทางดานภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับ

การรับรองมาตรฐานแลว สามารถเลือกไมเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 

และวิชาภาษาอังกฤษสําหรับศึกษาดษุฎีบัณฑติ 2 ได แตยังคงลงทะเบียนรายวิชาดังกลาวอยู 

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขการยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ 

แผนการศึกษา 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GMD801 

GMD802 

GMD803 

GMD815 

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

สัมมนาทฤษฎีการพัฒนาเชิงบูรณาการ 

สัมมนาวิทยานิพนธ* 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 
* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

 

 



7170 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GMD804 

GMD805 

GMD816 

สัมมนาหลักการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อการพัฒนา* 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GMD806 

GMDxxx 

GMDxxx 

สัมมนาองคความรูดานพัฒนศาสตร 

วิชาเลือก 1 

วิชาเลือก 2 

3(2-2-5) 

3(---) 

3(---) 

รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GMD807 

GMDxxx 

หัวขอพิเศษดานพัฒนศาสตร 

วิชาเลือก 3 

3(2-2-5) 

3(---) 

รวม 6 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GMD817 การสอบวัดคุณสมบัติ 0(0-0-0) 

รวม 0 หนวยกิต 

 



7372 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GMD818 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาการจัดการ 

เพื่อการพัฒนา 

6 หนวยกิต 

รวม 6 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GMD818 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาการจัดการ 

เพื่อการพัฒนา 

9 หนวยกิต 

รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GMD818 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาการจัดการ 

เพื่อการพัฒนา 

12 หนวยกิต 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GMD818 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาการจัดการ 

เพื่อการพัฒนา 

9 หนวยกิต 

รวม 9 หนวยกิต 

 



7372 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(Master of Education Program in Educational Administration) 
 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration) 

 ชื่อยอภาษาไทย : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 ชื่อยอภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Educational Administration) 

ระบบการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้ง

เวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร – 

อาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร – ศุกร นอกเวลาราชการ 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการศึกษา

เปน  2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาสัมพันธ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   

     2.1  วิชาบังคับ    

     2.2  วิชาเลือก ไมนอยกวา 

6 

18 

15 

3 

6 

24 

15 

9 

3.  วิทยานพินธ / การคนควาอิสระ 12 6 

4.  วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 6 6 

รวมไมนอยกวา 36 36 



7574 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรแบงเปน 

 หมวดวิชาสัมพันธ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเรียน 6 หนวยกิต ดังนี้ 

GEA703 การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

GEA704 วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  วิชาบังคับ 

GEA701 หลักทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

GEA702 ความเปนนักบริหารการศึกษามอือาชีพ 3(2-2-5) 

GEA705 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(2-2-5) 

GEA706 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 

GEA707 การบริหารวิชาการ 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต แผน ข เลือกเรียน 

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

GEA710 สถิติและการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 

GEA711 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

GEA712 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

GEA713 การบริหารและการประเมินโครงการ 3(3-0-6) 

GEA714 การจัดการความรู 3(3-0-6) 

GEA715 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

GEA716 สัมมนาวิทยานิพนธ 3(2-2-5) 

GEA717 สัมมนาการคนควาอสิระ 3(2-2-5) 

GEA718 บริบทและแนวโนมทางการศึกษา 3(3-0-6) 

GEA719 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3(3-0-6) 

  

  

 



7574 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 

GEA708 วิทยานิพนธ 12(0-0-540) 

GEA709 การคนควาอิสระ 6(0-0-270) 

 รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

  นักศึกษา ทั้ งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต องมีความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร จะตองเรียนรายวิชาวิชา GEA720 ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักบริหารการศึกษา และรายวิชา GEA721 คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

โดยไมนับหนวยกิต ยกเวนผูสอบผานเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

GEA720 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

GEA721 คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

 รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

  นักศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอน 

จะตองสอบผานความรู พื ้นฐานทางการศึกษาใหได ต าม เกณ ฑที่คณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษากําหนด กรณีสอบไมผานเกณฑจะตอง

เรียนรายวิชา GEA722 หลักการศึกษาและการเรียนรู และรายวิชา GEA723 นวัตกรรม

และการประเมินผลการศึกษา โดยไมนับหนวยกิต 

GEA722 หลักการศึกษาและการเรียนรู 3(3-0-6) 

GEA723 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 

หมายเหตุ  :  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ใหลงทะเบียน 

GEA724 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

 

 

 

 

 



7776 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 2 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GEA701 

GEA706 

GEA707 

GEA720 

หลักทฤษฎ ีและกระบวนการบริหารการศึกษา 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

การบริหารวิชาการ 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา* 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GEA704 

GEA705 

GEA721 

 

GEAxxx 

วิทยาการวิจัย 

นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 

คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการบริหาร

การศึกษา* 

วิชาเลือก 1 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3 หนวยกิต 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                           รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GEA703 

GEA702 

การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

รวม 6 หนวยกิต 

 



7776 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GEA708 วิทยานิพนธ 12(0-0-450) 

รวม 12 หนวยกิต 

  

 แผน ข 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GEA701 

GEA706 

GEA707 

GEA720 

หลักทฤษฎ ีและกระบวนการบริหารการศึกษา 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

การบริหารวิชาการ 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา* 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GEA704 

GEA705 

GEA721 

 

GEAxxx 

วิทยาการวิจัย 

นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 

คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการบริหาร

การศึกษา* 

วิชาเลือก 1 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3 หนวยกิต 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                           รวม 9 หนวยกิต 

 

 



7978 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GEA703 

GEA702 

GEAxxx  

GEAxxx 

การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 

วิชาเลือก 2 

วิชาเลือก 3 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GEA724 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

รวม 0 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GEA709 การคนควาอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หนวยกิต 

 



7978 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(Master of Education Program in Curriculum and Instruction) 
 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education (Curriculum and Instruction) 

 ชือ่ยอภาษาไทย : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

 ชื่อยอภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

ระบบการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้ง

เวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยจัด การเรียนการสอนในวันเสาร – 

อาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร – ศุกร นอกเวลาราชการ 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดการศึกษาเปน 2 

แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาสัมพันธ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

     2.1  วิชาบังคับ 

     2.2  วิชาเลอืก  ไมนอยกวา 

6 

18 

12 

6 

6 

24 

12 

12 

3.  วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 12 6 

4.  วิชาเสริม (ไมนับหนวยกติ) 6 6 

รวมไมนอยกวา 36 36 



8180 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรแบงเปน 

 หมวดวิชาสัมพันธ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเรียน 6 หนวยกิต ดังนี้ 

GCI701 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

GCI702 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ใหเรียน 12 หนวยกิต 

GCI711 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

สําหรับทองถิ่น 

3(2-2-5) 

GCI712 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 

GCI713 ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

GCI714 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และแผน ข 12 หนวยกิต 

GCI721 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6) 

GCI722 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางการศึกษา 3(3-0-6) 

GCI723 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 3(3-0-6) 

GCI724 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม 3(2-2-5) 

GCI725 การศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน 

3(2-2-5) 

GCI726 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 

ในสถานศึกษา 

3(2-2-5) 

GCI727 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

GCI728 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

GCI730 วิทยานิพนธ 12(0-0-540)  

GCI731 การคนควาอสิระ 6(0-0-270) 

  

 



8180 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

 นักศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ตองมีความรูความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร จะตองเรียนรายวิชา GCI703 ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และรายวิชา GCI704 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา โดยไมนับหนวยกิต ยกเวนผูสอบผานเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร 

GCI703 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา 3(2-2-5) 

GCI704 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา 3(2-2-5) 

 รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

 นักศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข ที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษา มากอน 

จะตองสอบผานความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหไดตามเกณฑที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนกําหนด กรณีสอบไมผานเกณฑจะตองเรียน

รายวิชา GCI733 หลักการศึกษาและการเรียนรู และรายวิชา GCI734 นวัตกรรมและการ

ประเมินผลการศึกษา โดยไมนับหนวยกิต 

GCI733 หลักการศึกษาและการเรียนรู 3(3-0-6) 

GCI734 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ใหลงทะเบียนรายวิชา 

GCI732 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

 

 

 

 

 



8382 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 2 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GCI701 

GCI702 

GCI703 

GCI704 

ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

สถิติเพื่อการวิจัย 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา* 

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา* 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

รวม 6 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GCI712 

GCI713 

GCI714 

GCI711 

การวิจัยทางการศึกษา 

ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

สําหรับทองถิ่น 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6)  

3(2-2-5) 

* วชิาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                                               รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GCIxxx 

GCIxxx 

วิชาเลือก 1 

วิชาเลือก 2 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

รวม 6 หนวยกิต 

 



8382 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GCI730 วิทยานิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 หนวยกิต 

  

 แผน ข 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GCI701 

GCI702 

GCI703 

GCI704 

ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

สถิติเพื่อการวิจัย 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา* 

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา* 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

รวม 6 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GCI712 

GCI713 

GCI714 

GCIxxx 

การวิจัยทางการศึกษา 

ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

วิชาเลือก 1 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3 หนวยกิต 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                              รวม 12 หนวยกิต 

 

 



8584 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GCI711 

 

GCIxxx 

GCIxxx 

GCIxxx 

สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

การสอนสําหรับทองถิ่น 

วิชาเลือก 2 

วิชาเลือก 3 

วิชาเลือก 4 

3(2-2-5) 

 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GCI732 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

รวม 0 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GCI731 การคนควาอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หนวยกิต 

 



8584 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 

(Master of Public Health Program in Health Management) 
 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสุขภาพ) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Public Health (Health Management) 

 ชื่อยอภาษาไทย : ส.ม. (การจัดการสุขภาพ) 

 ชื่อยอภาษาอังกฤษ : M.P.H. (Health Management) 

ระบบการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้ง

เวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยจัด การเรียนในวันเสาร–วันอาทิตย 

หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร-ศุกร นอกเวลาราชการ 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ จัดการศึกษา

เปน 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาสัมพันธ  12 12 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

     2.1  วิชาบังคับ 

     2.2  วิชาเลือก  ไมนอยกวา 

15 

12 

3 

21 

12 

9 

3. วิทยานพินธ / การคนควาอิสระ 12 6 

4.  วิชาเสริม (ไมนับหนวยกติ) 6 6 

รวมไมนอยกวา 39 39 



8786 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรแบงเปน 

 หมวดวิชาสัมพันธ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเรียน 12 หนวยกิต ดังนี ้

GPH701 ระบบสุขภาพ   3(3-0-6) 

GPH702 แนวคิดและทฤษฎีทางสุขภาพ 3(3-0-6) 

GPH703 ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ   3(3-0-6) 

GPH704 สถิติประยุกตสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเรียน 12 หนวยกิต ดังนี ้

 วิชาบังคับ 

GPH712 การจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 

GPH713 การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 

GPH714 การวางแผนและประเมินผลดานสุขภาพ    3(3-0-6) 

GPH715 การสัมมนาการจัดการสุขภาพ   3(2-2-5) 

 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

และแผน ข ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งไมนอยกวา 9 หนวยกิต  ดังนี ้

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 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข                                                  3(3-0-6) 

GPH728 การฝกปฏิบัติการจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 

 วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 

GPH772 วิทยานิพนธ 12(0-0-540) 

GPH771 การคนควาอิสระ 6(0-0-270) 

  



8786 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 รายวิชาเสริม 

  เพื่อประโยชนแกนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสุขภาพ อาจารยที่ปรึกษาอาจกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาเพิ่มเติมจาก 

3 รายวิชาดานลางนี้ อยางนอย 2 รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตในการจบการศึกษา ทั้งนี้

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 

GPH705 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสุขภาพ 3(3-0-6) 

GPH706 การเขียนบทความวิชาการดานสุขภาพ 3(3-0-6) 

GPH707 คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 3(2-2-5) 

 รายวิชาปรับพื้นฐาน 

 สําหรับผูที ่ไมไดสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางดานสุขภาพ สาธารณสุข 

ตองเขาศึกษารายวิชาพื้นฐานโดยไมนับหนวยกิตในการจบการศึกษา จํานวน 4 รายวิชา 

รวม 9 หนวยกิต ดังนี้ 

GPH501 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 2(2-0-4) 

GPH502 การสงเสริมสุขภาพ  2(2-0-4) 

GPH503 พฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4) 

GPH504 การบริหารงานสาธารณสุข                     3(3-0-6) 

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ใหลงทะเบียนรายวิชา 

GPH732 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

 

 

 

 

 

 



8988 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 2 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH701 

GPH702  

GPH714 

ระบบสุขภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีทางสุขภาพ 

การวางแผนและประเมินผลดานสุขภาพ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH703 

GPH707 

GPH705 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 

คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ* 

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสุขภาพ* 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                           รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH704 

GPH712 

GPH713 

สถิติประยุกตสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 

การจัดการสุขภาพเชงิกลยุทธ 

การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 

 

 



8988 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส

วิชา 
รายวิชา 

หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH715 

GPH706 

GPHxxx 

การสัมมนาการจัดการสุขภาพ 

การเขียนบทความวิชาการดานสุขภาพ* 

วิชาเลือก 1 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3 หนวยกิต 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                           รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH772 วิทยานิพนธ 12 (0-0-540) 

รวม 12 หนวยกิต 

  

 แผน ข 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH701 

GPH702  

GPH714 

ระบบสุขภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีทางสุขภาพ 

การวางแผนและประเมินผลดานสุขภาพ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกติ 

 

 

 



9190 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH703 

GPH707 

GPH705 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 

คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ* 

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสุขภาพ* 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                        รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH704 

GPH712 

GPH713 

GPHxxx 

สถิติประยุกตสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 

การจัดการสุขภาพเชงิกลยุทธ 

การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 

วิชาเลือก 1 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3 หนวยกิต 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH715 

GPH706 

GPHxxx 

GPHxxx 

การสัมมนาการจัดการสุขภาพ 

การเขียนบทความวิชาการดานสุขภาพ* 

วิชาเลือก 2 

วิชาเลือก 3 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

*วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                      รวม 9 หนวยกิต 

 

 

 



9190 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH732 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

รวม 0 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPH771 การคนควาอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หนวยกิต 

 



9392 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

(Master of Science Program in Industrial Management) 
 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science (Industrial Management) 

 ชื่อยอภาษาไทย : วท.ม. (การจัดการอุตสากรรม) 

 ชื่อยอภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Industrial Management) 

ระบบการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้ง

เวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร – 

อาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร – ศุกร นอกเวลาราชการ 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจัดการศึกษา

เปน 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

     1.1  วิชาบังคับ 

     1.2  วิชาเลอืก  ไมนอยกวา 

 

21 

3 

 

21 

12 

2. วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 12 3 

3.  วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 6 6 

รวมไมนอยกวา 36 36 



9392 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรแบงเปน 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน  

  วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเรียน 21 หนวยกิต ดังนี ้

GIM703 การผลิตและการจัดการดําเนนิงาน    3(3-0-6) 

GIM704 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงคุณธรรม 3(3-0-6) 

GIM705 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

GIM706 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 

GIM707 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหมเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

GIM708 การออกแบบและพัฒนางานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

GIM709 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

  วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ใหเรียน 3 หนวยกิต และแผน ข ใหเรียน 

12 หนวยกิต ดังนี้ 

   1) กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน    

GIM711 การจัดการขนสงและการกระจายสินคา 3(3-0-6) 

GIM712 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 3(3-0-6) 

GIM713 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

GIM714 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส 

และโซอุปทาน 

3(2-2-5) 

 

GIM715 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส 3(3-0-6) 

  2) กลุมวิชาการจัดการการผลิต      

GIM721 

GIM722 

GIM723 

GIM724 

 

GIM725 

การจัดการโครงการดานอุตสาหกรรม 

การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 

การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในงาน

อุตสาหกรรม 

การจําลองสถานการณดานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

     



9594 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

           3) กลุมวิชาการเปนผูประกอบการ 

GIM731 

GIM732 

GIM733 

 

GIM734 

GIM735 

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารคุณภาพสําหรับธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

การวิเคราะหเชงิปริมาณสําหรับนักบริหาร                                              

การวิเคราะหการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  4) กลุมวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม       

GIM741 

GIM742 

GIM743 

GIM744 

GIM745 

การจัดการเทคโนโลยี 

การจัดการนวัตกรรม 

การจัดการทรัพยสินทางปญญา 

เทคโนโลยกีารพัฒนาในพระราชดําริ 

การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

สูทองถิ่น   

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  5) กลุมวิชาการจัดการพลังงาน 

GIM751 

GIM752 

GIM753 

GIM754 

GIM755 

นโยบายพลังงานและการวางแผน  

การจัดการพลังงาน 

เทคโนโลยพีลังงาน 

การวิเคราะหพลังงาน 

กฎหมายและเศรษฐศาสตรพลังงาน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ   

GIM761    

GIM771                         

วิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระ                                     

12(0-0-540) 

3(0-0-135) 

 วิชาเสริม  2 วิชา ไมนับหนวยกิต 

GIM701   

  

GIM702                                   

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ

อตุสาหกรรม   

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม                                                 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 



9594 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 2 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIM701 

 

GIM702 

GIM703 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ

อุตสาหกรรม* 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม* 

การผลิตและการจัดการดําเนินงาน 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

*วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                            รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIM704 

GIM705 

GIM706 

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงคุณธรรม 

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ 

การจัดการอุตสาหกรรมการวิเคราะห

เศรษฐศาสตรเชิงวิศวกรรม  

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIM707 

GIM708 

GIM709 

การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหมเชิงกลยุทธ 

การออกแบบและพัฒนางานอุตสาหกรรม 

สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

รวม 9 หนวยกิต 

 



9796 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIMxxx วิชาเลือก 1 3 หนวยกิต 

รวม 3 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIM761 วิทยานิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 หนวยกิต 

 แผน ข  

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIM701 

 

GIM702 

GIM703 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ

อุตสาหกรรม* 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม* 

การผลิตและการจัดการดําเนินงาน 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

*วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                            รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIM704 

GIM705 

 

GIM706 

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงคุณธรรม 

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการ

อุตสาหกรรม 

การวิเคราะหเศรษฐศาสตรเชิงวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 



9796 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIM707 

GIM708 

GIM709 

การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหมเชิงกลยุทธ 

การออกแบบและพัฒนางานอุตสาหกรรม 

สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIMxxx 

GIMxxx 

GIMxxx 

GIMxxx 

วิชาเลือก 1 

วิชาเลือก 2 

วิชาเลือก 3 

วิชาเลือก 4 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIM781 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

รวม 0 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GIM771 การคนควาอิสระ 3(0-0-135) 

รวม 3 หนวยกิต 

 



9998 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

(Master of Science Program in Science Education) 
 

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  : Master of Science (Science Education) 
 ชื่อยอภาษาไทย  : วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 ชื่อยอภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Science Education) 

ระบบการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้ง
เวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร – 
อาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร – ศุกร นอกเวลาราชการ 

ระยะเวลาการศึกษา 
 ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาจัดการศึกษา
เปน 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาแกน 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

     2.1  วิชาบังคับ 

     2.2  วิชาเลือก ไมนอยกวา 

9 

 

12 

3 

9 

 

12 

9 

2.  วิทยานพินธ / การคนควาอิสระ 12 6 

3.  วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 6 6 

4.  วิชาปรับพื้นฐาน(ไมนับหนวยกิต) 9 9 

รวมไมนอยกวา 36 36 



9998 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรแบงเปน 

 หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ศึกษารายวิชาแกน ไมนอยกวา 

9 หนวยกิต 

GSE701 ปรัชญาและวิสัยทัศนทางวิทยาศาสตร  2(2-0-4) 

GSE702 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา  3(3-0-6) 

GSE703 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

GSE704 การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา  1(0-3-2) 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 

12 หนวยกิต 

  กลุมวิชาฟสิกสประยุกต 

GSP701 กลศาสตร 3(2-2-5) 

GSP702 แมเหล็กไฟฟา 3(2-2-5) 

GSP703 ฟสิกสแผนใหม 3(2-2-5) 

GSP704 ฟสิกสเชิงความรอน 3(3-0-6) 

GSP705 อเิล็กทรอนิกสชั้นสูงสําหรับนักฟสิกส 3(2-2-5) 

GSP706 ฟสิกสของพลังงาน 3(3-0-6) 

GSP707 ฟสิกสและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 หมายเหตุ ขอกําหนดเฉพาะกลุมวิชาฟสิกสประยุกต สําหรับผูที่ไมเคยผานการเรียน

ในรายวิชาดังตอไปนี้ในระดับปริญญาตรีใหเรียนเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิต 

GSP708 ฟสิกสทั่วไป 1 3(2-2-5) 

GSP709 ฟสิกสทั่วไป 2 3(2-2-5) 

GSP710 คณติศาสตรสําหรับนักฟสิกส 3(3-0-6) 

  กลุมวิชาเคมี 

GSC701 ความปลอดภัยเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี 3(2-2-5) 

GSC702 เคมีอนินทรียขั้นสูง 3(2-2-5) 

GSC703 เคมีอนิทรียขั้นสูง 3(2-2-5) 

GSC704 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง 3(2-2-5) 



101100 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

GSC705 ชวีเคมีขั้นสูง 3(2-2-5) 

GSC706 เคมีวิเคราะหขั้นสูง 3(2-2-5) 

GSC707 เคมีสิ่งแวดลอมสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 

GSC708 สารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

 หมายเหตุ ขอกําหนดเฉพาะกลุมวิชาเคมี สําหรับผูที่ไมเคยผานการเรียนในรายวิชา

ดังตอไปนี้ ในระดับปริญญาตรีใหเรียนเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิต 

GSC709 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 

GSC710 เคมีอนิทรีย 1 3(3-0-6) 

GSC711 เคมีวิเคราะห  3(3-0-6) 

  กลุมวิชาชีววิทยา 

GSB701 ชีววิทยาของสัตว 3(2-2-5) 

GSB702 ชีววิทยาของพืช 3(2-2-5) 

GSB703 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

GSB704 พันธุศาสตรระดับโมเลกุล 3(2-2-5) 

GSB705 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5) 

GSB706 วิทยาศาสตรชีวภาพ 3(3-0-6) 

GSB707 สัมมนาทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

GSB708 การผลิตสื่อการสอนทางชีววิทยา 3(2-2-5) 

GSB709 จุลชีววิทยาอาหารอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 หมายเหตุ ขอกําหนดเฉพาะกลุมวิชาชีววิทยา สําหรับผูที่ไมเคยผานการเรียน

ในรายวิชาดังตอไปนี้ในระดับปริญญาตรีใหเรียนเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิต 

GSB710 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

GSB711 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 

GSB712 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

 

 

 



101100 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

  กลุมวิชาคอมพิวเตอร 

GSI701 หลักสําคัญทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

GSI702 ระบบคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

GSI703 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและการพัฒนาระบบ 3(2-2-5) 

GSI704 เทคโนโลยฐีานขอมูล 3(2-2-5) 

GSI705 เทคโนโลยเีครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

GSI706 มัลติมีเดียและการผลิตสื่อดิจิตอล 3(2-2-5) 

GSI707 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 

GSI708 กฎหมายและจริยธรรมทาคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 (ทําวิทยานิพนธ) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

และแผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

GSE705 โครงงานวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

GSE706 การศึกษางานวิจัยทางดานการสอนวิทยาศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 

GSE707 ปญหาพิเศษทางการศึกษาวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

GSE708 การวัดและประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

GSE709 การพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะความรู 

ทางวิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 

GSE710 ทรัพยากรมนุษยทางดานวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

EED701 สื่อมวลชนเพื่อการสอนวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

EGS701 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

EGS702 โปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

EED702 การผลิตวัสดุเทคโนโลยกีารสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

EET701 เทคโนโลยทีางการศึกษา  3(3-0-6) 

ERE701 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(3-0-6) 

 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

GSE714 วิทยานิพนธ 12(0-0-540) 

GSE715 การศึกษาคนควาอิสระ 6(0-0-270) 



103102 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต 

GSE711 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางวิทยาศาสตร                       3(3-0-6) 

GSE712 การเขียนบทความวิชาการดานวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

GSE713 คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

 รายวิชาปรับพื้นฐาน 

GSP708 ฟสิกสทั่วไป 1 3(2-2-5) 

GSP709 ฟสิกสทั่วไป 2 3(2-2-5) 

GSP710 คณติศาสตรสําหรับนักฟสิกส 3(3-0-6) 

GSC709 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 

GSC710 เคมีอนิทรีย 1 3(3-0-6) 

GSC711 เคมีวิเคราะห  3(3-0-6) 

GSB710 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

GSB711 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 

GSB712 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ใหลงทะเบียนรายวิชา 

GSC700 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103102 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 2 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GSE701 

GSE702 

GSE703 

GSE711 

ปรัชญาและวิสัยทัศนทางวิทยาศาสตร 

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางวิทยาศาสตร* 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 8 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GSE721 

------ 

------ 

------ 

คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร* 

วิชาเลือก 1 

วิชาเอกเลือก 1 

วิชาเอกเลือก 2 

3(3-0-6) 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

*วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                           รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GSE704 

------ 

------ 

การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 

วิชาเอกเลือก 3 

วิชาเอกเลือก 4 

1(0-3-2) 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

รวม 7 หนวยกิต 

 



105104 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GSE722 วิทยานิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 หนวยกิต 

  

 แผน ข 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GSE701 

GSE702 

GSE703 

GSE711 

ปรัชญาและวิสัยทัศนทางวิทยาศาสตร 

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางวิทยาศาสตร* 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 8 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GSE721 

------- 

------- 

------- 

คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร* 

วิชาเลือก 1 

วิชาเอกเลือก 1 

วิชาเอกเลือก 2 

3(3-0-6) 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                              รวม 12 หนวยกิต 

 

 

 



105104 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GSE704 

------- 

------- 

การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 

วิชาเอกเลือก 3 

วิชาเอกเลือก 4 

1(0-3-2) 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

รวม 7 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

------ 

------ 

วิชาเลือก 2 

วิชาเลือก 3 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

รวม 6 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

------ การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

รวม 0 หนวยกติ 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GSE723 การคนควาอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หนวยกิต 

 



107106 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(Master of Public Administration Program in Public Administrator) 
 

ชือ่ปริญญา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration (Public Administration) 

 ชื่อยอภาษาไทย : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

 ชื่อยอภาษาอังกฤษ : M.P.A. (Public Administration) 

ระบบการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ปการศึกษาหนึ ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้ง

เวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร–

อาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร–ศุกร นอกเวลาราชการ 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน 5 ปการศึกษา 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรจัดการศึกษา

เปน 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

     2.1  วิชาบังคับ 

     2.2  วิชาเลือก  ไมนอยกวา 

24 

18 

6 

30 

18 

12 

2.  วิทยานพินธ / การคนควาอิสระ 12 6 

3.  วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 9 9 

รวมไมนอยกวา 36 36 



107106 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรแบงเปน 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน  

 วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเรียน 18 หนวยกิต 

 วิชาเลือก ใหนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนในรายวิชาดังกลาวไมนอยกวา 

6 หนวยกิต และแผน ข เลือกเรียนในรายวิชาดังกลาวไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

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 ประชาสังคมกับการจัดการทองถิ่น 3(3-0-6) 

GPA715 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

GPA716 การงบประมาณและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 

GPA717 การจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) 

GPA718 เทคนิคการจัดการสมัยใหม 3(3-0-6) 

GPA719 การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

GPA720 เทคนิควิธีการพัฒนาองคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

GPA721 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษยยุคใหม 3(3-0-6) 

GPA722 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

GPA723 การพัฒนาเมอืงและการจัดการอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศภาคตะวันออก 

3(3-0-6) 

 

GPA702 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร                                                                     3(3-0-6) 

GPA703 การบริหารองคการสมัยใหม                                                                                                3(3-0-6) 

GPA704 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

GPA705 รัฐประศาสนศาสตรและกฎหมายมหาชน                                    3(3-0-6) 

GPA706 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน-ศาสตร 3(2-2-5) 

GPA707 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 



109108 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

วทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

GPA740  วิทยานิพนธ 12(0-0-540)  

GPA741  การคนควาอสิระ  6(0-0-270)   

รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)  

GPA701 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 3(3-0-6) 

GPA742 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) 

GPA743 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) 

 หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ใหลงทะเบียนรายวิชา 

GPA739 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109108 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 2 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPA701 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย* 3(3-0-6) 

GPA702 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

GPA706 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) 

GPA704 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยทุธ 3(3-0-6) 

                                             รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPA705 รัฐประศาสนศาสตรและกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

GPA703 การบริหารองคการสมัยใหม 3(3-0-6) 

GPA707 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

GPA743 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร* 3(2-2-5) 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPA742 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร* 3(2-2-5) 

GPAxxx วิชาเลือก 1                                           3 หนวยกิต 

GPAxxx วิชาเลือก 2 3 หนวยกิต 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกติ)                                      รวม 9 หนวยกิต 

 



111110 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPA740 วิทยานิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 หนวยกิต 

 

 แผน ข 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPA701 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย* 3(3-0-6) 

GPA702 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

GPA706 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) 

GPA704 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPA705 รัฐประศาสนศาสตรและกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

GPA703 การบริหารองคการสมัยใหม 3(3-0-6) 

GPA707 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

GPA743   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร* 3(2-2-5) 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                    รวม 12 หนวยกิต 

 

 

 



111110 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPA742 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร* 3(2-2-5) 

GPAxxx วิชาเลือก 1                                   3 หนวยกิต 

GPAxxx วิชาเลือก 2 3 หนวยกิต 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                   รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPAxxx 

GPAxxx 

วิชาเลือก 3 

วิชาเลือก 4 

3 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

รวม 6 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPA739 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

รวม 0 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 

หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GPA741 การคนควาอสิระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หนวยกิต 

 



113112 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(Master of Business Administration Program in Business Administration) 
 

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Business Administration) 
 ชื่อยอภาษาไทย : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 ชื่อยอภาษาอังกฤษ : M.B.A. (Business Administration) 

ระบบการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้ง
เวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร – 
อาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร – ศุกร นอกเวลาราชการ 

ระยะเวลาการศึกษา 
 ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาเปน 2 แผน 
การศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา 45 หนวยกิต 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาแกน 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

     2.1  วิชาบังคับ 

     2.2  วิชาเลือก  ไมนอยกวา 

27 

 

6 

- 

27 

 

9 

3 

3.  วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 12 6 

4.  วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 6 6 

5.  วิชาปรับพื้นฐาน(ไมนับหนวยกิต) 3 3 

รวมไมนอยกวา 45 45 



113112 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรแบงเปน 

 หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ศึกษารายวิชาแกน ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

GBA711 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

GBA712 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

GBA713 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 

GBA714 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 

GBA715 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 

GBA716 การจัดการทรัพยากรมนุษยขั้นสูง 3(3-0-6) 

GBA717 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร 3(3-0-6) 

GBA718 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

GBA719 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และ

แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 

GBA720 พฤติกรรมองคการและการจัดการสมัยใหม 3(3-0-6) 

GBA721 การพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

GBA722 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม 3(3-0-6) 

GBA723 การวิเคราะหและบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

GBA724 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

GBA725 สัมมนาการจัดการ* 3(2-2-5) 

GBA726 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 

GBA727 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6) 

หมายเหตุ *  บังคับเลือก 

 กลุมวิชาการตลาด 

GBA722 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม 3(3-0-6) 

GBA727 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6) 

GBA728 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6) 



115114 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

GBA729 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการขั้นสูง 3(3-0-6) 

GBA730 การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

GBA731 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 

GBA732 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

GBA733 สัมมนาการตลาดขั้นสูง* 3(2-2-5) 

หมายเหตุ * บังคับเลือก 

 กลุมวิชาการจัดการนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม 

GBA722 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม 3(3-0-6) 

GBA723 การวิเคราะหและบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

GBA726 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 

GBA727 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6) 

GBA734 การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

GBA735 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

GBA736 การจัดการการยศาสตรในโรงงาน 3(3-0-6) 

GBA737 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม* 3(2-2-5) 

หมายเหตุ * บังคับเลือก 

 กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

GBA722 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม 3(3-0-6) 

GBA738 การจัดการทรัพยากรมนุษยขั้นสูง 3(3-0-6) 

GBA739 ภาวะผูนําและความชาญฉลาดทางอารมณ 3(3-0-6) 

GBA740 การบริหารผลงานขั้นสูง 3(3-0-6) 

GBA741 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

GBA742 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษยและการบริหารคาตอบแทน 3(3-0-6) 

GBA743 การบริหารสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

GBA744 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย* 3(2-2-5) 

หมายเหตุ * บังคับเลือก 

 



115114 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

GBA751 วิทยานิพนธ 12(0-0-540) 

GBA761 การคนควาอิสระ 6(0-0-270) 

 รายวิชาเสริม   (ไมนับหนวยกิต) 

GBA701 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 

GBA702 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 

 รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 

กรณีผูสมัครเขาศึกษาตอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

หลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นที่ไมใชบริหารธุรกิจหรือเทียบเทาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ดังนี้ 

GBA703 การบริหารธุรกิจและการบัญชีขั้นตน 3(2-2-5) 

หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน  ข  ใหลงทะเบียนรายวิชา 

GBA762 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

 

 

 

 

 

 

 



117116 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 2 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA701 

GBA703 

GBA718 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ* 

การบริหารธุรกิจและการบัญชีขั้นตน** 

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA702 

GBA712 

GBA714 

GBA715 

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ* 

การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 

การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัส

วิชา 

รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA713 

GBA716 

GBA717 

GBA719 

การจัดการการเงินขั้นสูง 

การจัดการทรัพยากรมนุษยขั้นสูง 

การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                  รวม 12 หนวยกิต 

           ** วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 



117116 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวชิา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA711 

GBAxxx 

GBAxxx 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

วิชาเฉพาะดาน 1 

วิชาเฉพาะดาน 2 

3(2-2-5) 

3 หนวยกิต  

3 หนวยกิต 

รวม 9 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส

วิชา 

รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA751 วิทยานิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 หนวยกิต 

 

 แผน ข 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส

วิชา 

รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA701 

GBA703 

GBA718 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ* 

การบริหารธุรกิจและการบัญชีขั้นตน** 

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                  รวม 9 หนวยกิต 

            ** วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 

 

 

 

 



119118 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA702 

GBA712 

GBA714 

GBA715 

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ* 

การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 

การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

* วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                                  รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA713 

GBA716 

GBA717 

GBA719 

การจัดการการเงินขั้นสูง 

การจัดการทรัพยากรมนุษยขั้นสูง 

การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA711 

GBAxxx 

GBAxxx 

GBAxxx 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

วิชาเฉพาะดาน 1 

วิชาเฉพาะดาน 2 

วิชาเฉพาะดาน 3 

3(2-2-5) 

3 หนวยกิต  

3 หนวยกิต  

3 หนวยกิต 

รวม 12 หนวยกิต 

 

 



119118 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBAxxx วิชาเฉพาะดาน 4 3 หนวยกิต 

รวม 3 หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA762 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

รวม 0 หนวยกติ 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต/

ชั่วโมง 

GBA761 การคนควาอิสระ 6(0-0-270) 

รวม 6 หนวยกิต 

   

 

 

 

 

 



PB120 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

 ผศ.ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 

อ.ดร.กิตตวิงค  สาสวด 

อ.ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ 

อาจารยประมวล  นอยทรง 

อาจารยนพพร  ขุนคา 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูชวยคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

ผูชวยคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

ผูชวยคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

คณะผูจัดทํา 

 นางพรพรรณ  ดอนพนัส 

นางสาวปณิตา  คลายนลิ 

นายสุเทพ  เกิดปราง 

นางสาวสายน้ําผ้ึง  บุญมา 

นางสาวรัตณา  แยมกลิ่น 

รักษาการหัวหนาสํานักงาน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นักวิชาการศึกษา 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เรียบเรียงและออกแบบ 

 นางสาวปณิตา  คลายนลิ  

เจาของ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  

ที่อยู 

 อาคารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถนนมรุพงษ 

 ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 

 โทรศัพท 0-3853-5430, 0-3850-0000 ตอ 6350,6352 

 โทรสาร  0-3853-5430    http://grad.rru.ac.th 

พิมพครั้งที่ 1  ปท่ีพิมพ สิงหาคม 2558 

จํานวน 100 เลม 

จํานวนหนา 124 หนา 

  

  

  

  

 




