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มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร�ชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ60 ไร่ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทิศตะวันออกติดกับ
ถนนมรุพงษ์ ทิศตะวันตกติดถนนศรีโสธรตัดใหม่ ทิศเหนือติดบริเวณบ้านพักปลัดจังหวัด และทิศใต้ติดถนน
ศรีโสธรและกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ เมื่อปี 2539 ได้เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
แห่งที่ 2 ที่ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า และเริ่มจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี 2541 
 ย้อนหลังไปเมื่อ 70 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครู
กสิกรรมชาย ต่อมาเมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายย้ายไปที่จังหวัดปราจีนบุรี ทางราชการเห็นว่าสถานที่นี้
เหมาะจะตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ติดต่อขอที่ดินจากกองพันทหารช่าง
เพ่ือขยายเนื้อที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการในการตั้ง โรงเรียน ได้มีการปรับปรุงสถานที่
สร้างรั้วโรงเรียน สร้างหอนอน 1 หลัง เรือนพักครู 2 หลัง แล้วจึงย้ายนักเรียนฝึกหัดครูสตรีที่เรียนรวมอยู่กับ
โรงเรียนสตรีประจ า จังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในปลายปี 2483 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัด” รับเฉพาะนักเรียนหญิง มาเป็นครูประกาศนียบัตรจังหวัด (คร ูว.) 
 พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนฝึกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) ขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น และได้เปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนมาเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” เมื่อภาวะสงครามสิ้นสุดลง ทางราชการได้ยกเลิก
ชั้นฝึกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) และฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) ออกปีละชั้น นักเรียนฝึกหัดครู
ประชาบาล (ป.บ.) สิ้นสุดลงในปี 2491 และนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรยุติลงในปี 2495 
 พ.ศ. 2493 ทางราชการสั่งให้เปิดชั้นฝึกหัดครูมูลขึ้น และให้งบประมาณสร้างหอพักนักเรียนเพ่ิมขึ้น
อีก 1 หลัง 
 พ.ศ. 2494 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม  (ป.ป.) ซึ่งนับเป็นการเปิดสอนนักเรียน
ฝึกหัดครู (ป.บ.) หญิงเป็นแห่งแรกในส่วนภูมิภาค 
 ในปี เดียวกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ ตั้งองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา  ขึ้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้ได้รับการอุปการะให้เข้าอยู่ในข่ายปรับปรุงขององค์การฯ ด้วย จึงได้  
มีการขยายสถานที่ ปรับปรุงอาคาร และสร้างอาคารเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้รับจัดสรรในด้านวัสดุอุปกรณ์
การสอนที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาเพ่ิมข้ึนด้วย 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลองปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา
เพราะเหตุผลดังนี้ 
 1) มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแบบอย่างแก่จังหวัดอ่ืนๆ ได้ทั่วประเทศ คือ มีนา สวน ป่า เขา ทะเล 
 2) มีโรงเรียนครบทุกประเภท ส าหรับทดลองการศึกษาได้ทุกระดับคือ อนุบาล ประถม มัธยม 
อาชีวะและฝึกหัดครู 
 3) มีประชากรที่อ่านออกเขียนได้มาก มีครูประกาศนียบัตรมากพอพลเมืองมีอาชีพและรายได้
เหมาะสม 
 4) สามารถติดต่อกับกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางได้สะดวกเพราะมีการคมนาคมดีทั้งทาง
แม่น้ า คลอง ถนน ทางรถไฟ และอยู่ไม่ห่างไกลนัก 
 โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา มีข้อตกลงในหลักการใหญ่ดังนี้ 
 1) เลือกสถานที่ให้เหมาะสมที่จะขยายงานการศึกษา 
 2) ท าการทดลองหาวิธีการที่ดีท่ีสุดเพื่อน าไปเผยแพร่ในส่วนอื่นๆ ของประเทศ 
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 3) ใช้ระยะเวลาให้มากพอที่จะเก็บผลของการทดลองไปเป็นตัวอย่างได้ คือ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี 
 4) จัดให้มีผู้ด าเนินงานที่มีความสามารถเป็นผู้น า และร่วมมือกันในรูปคณะกรรมการ 
 5) มีบริการทางการเงินและอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินงานให้ลุล่วงตามโครงการที่ก าหนดให้ หน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือในโครงการนี้ ได้แก่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
องค์การอาหารและเกษตร (FAO) องค์การกรรมกรสากล (ILO) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การบริหาร
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) ชาวต่างประเทศที่เข้ามาด าเนินงานร่วมในโครงการนี้
มีอังกฤษ อเมริกา เดนมาร์ก สวีเดน นอรเวย์นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย ซีลอน และญี่ปุ่น 
ประธานกรรมการด าเนินงานคนแรกขององค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา คือ Mr.Thomas Wilson 
ในช่วงที่มีการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษานี้ โรงเรียนฝึกหัดครูได้จัดสถานที่ส่วนหนึ่งไว้ส าหรับให้โรงเรียนต่างๆ ใช้เป็น
ที่ประชุมนัดหมายกันและได้จัดที่พักให้กับเจ้าหน้าที่สตรีที่กระทรวงศึกษาธิการส่งมาช่วยงานอีกด้วย การส่งเสริม
งานวิชาการขององค์การฯคือ การสาธิตวิธีสอนวิชาต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการสาธิต
วิธีสอนแบบหน่วยการสอนวิทยาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ และการแสดงอุปกรณ์การสอน เป็นต้น อาจารย์ใหญ่
ของโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้ในขณะนั้น คือ อาจารย์จรัสสม ปุณณะหิตตานนท์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการด าเนินงาน
ขององค์การฯ ด้วย 
 พ.ศ. 2498 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักสูตร คือ ประกาศใช้หลักสูตร ป.กศ. แทนหลักสูตร ป.ป. 
และรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนจาก “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” มาเป็น “โรงเรียน
ฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา”ในปีเดียวกันนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ  (UNESCO) ได้ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการศึกษา 2 คน มาร่วมปฏิบัติงานกับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งสองคนนี้  ได้แก่ Dr.H.H.Ponny จากเมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย และ Mr.M.P.Jual จากเมือง Oslo 
ประเทศสวีเดน Dr.H.H.Ponny เป็นนักการศึกษาคนส าคัญคนหนึ่งของออสเตรเลีย การปฏิบัติงานของท่านผู้นี้
ได้พัฒนาไปพร้อมกันทั้งด้านอาคาร สถานที่ แนวการสอนแบบใหม่ๆ และพัฒนาการฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครู
ให้มีระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ส่วน Mr.M.P.Jual เป็นผู้ที่มีเจตนาแรงกล้าที่จะวางแนวการฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครูให้เหมาะสม
หยิบยกปัญหาการฝึกสอนขึ้นมาพิจารณาแนะน าการวางแผนงานฝึกสอน ก าหนดหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยง ตลอดจน
ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามหลังจากการฝึกสอนเสร็จแล้ว เพ่ือประกอบการพิจารณาการวางแผนงาน
ประจ าวัน นอกจากนั้นยังได้เรียกร้องขอความร่วมมือจากโรงเรียนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือนักเรียนครู
ให้มากขึ้น โดยมีเหตุผลว่านักเรียนครูย่อมจะออกไปเป็นครูตามที่โรงเรียนต่างๆ ต้องการ 
 การอบรมสั่งสอนนักเรียนฝึกหัดครูของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง  ส่วนด้านอาคาร
สถานที่ก็มีการปรับปรุงและขยายมากขึ้น มีอาคารเรียนหอพักส าหรับนักเรียน โรงอาหาร บ้านพักอาจารย์ 
เรือนรับแขกและคุรุสัมมนาคาร และจัดหาอุปกรณ์การสอนเพิ่มขึ้นอีกมาก 
 ตั้งแต่ปี 2501 องค์กรปรับปรุงส่งเสริมการศึกษายังคงให้ความช่วยเหลือโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา
ตลอดมา ท าให้มีการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นหอพักหญิงได้รับการก่อสร้างเพ่ิมเติมจากเดิม มีการปรับปรุงเครื่องใช้ในการกินอยู่
ด้านการอนามัยและสวัสดิภาพของนักเรียน ด้านการเรียนการสอนมีการปรับปรุงให้นักเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 
 ปี 2505 เริ่มมีโครงการฝึกหัดครูชนบท เป็นโครงการที่ต้องการให้นักเรียนครู มีประสบการณ์ในการสอน
เด็กตามชนบทและช่วยปรับปรุงโรงเรียนที่ออกไปฝึกสอนด้วย ผลเป็นที่พอใจของโรงเรียนต่างๆ มาก 
 ส่วนสวัสดิการส าหรับครู อาจารย์มีการสร้างเรือนพักครูขึ้น 1 หลังในบริเวณโรงเรียน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ ครู  อาจารย์  และให้ ครู  อาจารย์ ได้ ใกล้ ชิ ดกั บนั กเรี ยนที่ อยู่ หอพั ก  ต่ อมาเมื่ อวันที่
1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนถึงระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ทั้งภาคปกติและภาคค่ าท าให้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น
วิทยาลัยจึงได้พิจารณาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  3 หลังในปี 2514 วิทยาลัยก็ได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารเรียนเพิ่มข้ึน 
 พ.ศ. 2519 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงได้รับ
การยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี  และให้มีภารกิจอ่ืนๆ คือ การค้นคว้าวิจัย 
ท านุบ ารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครูประจ าการ จึงได้มีโครงการอบรม
ครูประจ าการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง พ.ศ. 2530 
 ในปี พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) และให้วิทยาลัยครูเปิดสอน
สาขาวิชาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการศึกษา 
(ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการ
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ในวันเสาร์-อาทิตย์ และเริ่มมีการเปิดศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง
ทั้งท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานาม วิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 4 ก 
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณ
หนองกระเดือย หมู่ 4 ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 
ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือเลขที่ มท 0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
 ในช่วงนั้นมีการเตรียมการเปิดสอนระดับ  บัณฑิตศึกษาจึงมีการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น  
และให้มีความรู้ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยจึงมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาจารย์ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง Edith Cowan University (ECU) และ University of Queensland (UQ) ประเทศออสเตรเลีย 
 และในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้น า
ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ตามความในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 32 ก เมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” 
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
เสด็จเปิดการใช้นาม สถาบันราชภัฏราชนครินทร์อย่างเป็นทางการในสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 
 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 
14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ท าให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” 
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ใช้อักษรย่อภาษาไทย “มรร” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษ 
Rajabhat Rajanagarindra University ตัวย่อ RRU 
 โดยในปี พ.ศ. 2555 นี้ เป็นปีแห่งวันครบรอบวาระต่างๆ ที่ส าคัญประกอบด้วย ครบ 20 ปี
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม “ราชภัฏ”สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ครบรอบ 12 ปี ที่สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
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ราชนครินทร์เสด็จเปิดป้ายสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ครบรอบ  72 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประกอบกับในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็น “วันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา” และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 
เป็นวันสถาปนา “สถาบันราชภัฏ” และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันท่ีสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานนาม “ราชนครินทร์” 
 ปัจจุบัน มีหน่วยงานหลักๆ ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบัน
พัฒนาคุณภาพครู 

 

 สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย: เป็นรูปพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ 
ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก ในรอบเหนือจักร
เป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ และรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY” 
 คติธรรมประจ าสถาบัน:  สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ “พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา” 
 สีประจ าสถาบัน: เขียว - เหลือง 
 ดอกไม้ประจ าสถาบัน: ดอกสารภี 
 ปรัชญา: จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา  
 พันธกิจ: เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับสิบสอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงก าหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้ 
 1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3) พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4) บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน  องค์การทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก  ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น 
 5) ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ค่านิยมองค์การ: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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คณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร�ชนครินทร์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี 
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี รองอธิการบดีวางแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย 
อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์ส าราญ ผู้ช่วยอธิการบดี 
อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อ านวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจ านงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น 
ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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บัณฑิตวิทย�ลัย
บัณฑิตวิทยาลัย 
 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ก าหนดให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการเปิดการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความรู้
เป็นปัจจุบัน โดยจัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์กับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ และมหาวิทยาลัย
อีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย และจัดท าความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันราชภัฏ ได้แต่งตั้งคณะท างานเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติให้เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 นับเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของสถาบันราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
 วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ได้มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดบัณฑิตศึกษา โดยจัดให้มี
ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาเป็นหัวหน้า 
 วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2551 ให้จัดตั้งหน่วยงาน
บัณฑิตศึกษาเป็นส่วนงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย" 
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2551 ให้ตราข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และจัดให้มีการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553 ให้ตราข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2553  
 วันที่ 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 ให้ตราข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 
 วันที่ 18 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 ให้ออกประกาศจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra University” เรียกโดยย่อว่า “GRAD RRU” 

ปรัชญา 
 พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ปณิธาน 
 1. มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานที่มีการประสานงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
 2. มุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับคณะวิชา ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
 3. มุ่งม่ันให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยความรวดเร็ว และมีไมตรีจิต 
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 4. มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาและการบูรณาการองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาในลักษณะของ พหุวิทยาการ
สู่การพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาหลักสูตร และการขยายการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 5. มุ่งม่ันควบคุมมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์  
 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมุ่งสร้างและประยุกต์องค์ความรู้บนพ้ืนฐาน
ของงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตให้ความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคตะวันออก ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เสริมสร้าง ยกระดับ และรักษา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และส่งเสริม สนับสนุน 
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานระดับประเทศและระดับสากล 
 4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและทอ้งถิ่นจากผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

ค่านิยมองค์กร 
  P rofessional บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นมืออาชีพ 
 O wnership บัณฑิตวิทยาลัยที่มีจิตส านึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน 
  S ocial Responsibility บัณฑิตวิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 I  ntegrity บัณฑิตวิทยาลัยที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  T eamwork  บัณฑิตวิทยาลัยที่มีการท างานเป็นทีม 
  I  nnovation บัณฑิตวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม 
  V ision Focus บัณฑิตวิทยาลัยที่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 E xcellence บัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน" 

เอกลักษณ์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ” 
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คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รบัณฑิตวิทย�ลัย
คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิชญสณิี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย รองประธาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สมใจ นกดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
กรรมการ 

อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

กรรมการ 

อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
ดร.พรพรรณ  ดอนพนัส รักษาการหัวหน้าส านักงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมก�รประจำ�หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หลักสูตรปริญญาเอก 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 
    ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล 
    ผศ.ดร.ศิริวัฒน ์จิระเดชประไพ 
    ผศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ 
    อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวฒุิสิทธิ์ 
    อาจารย์ ดร.กิตติวงค์ สาสวด 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
Ph.D. (Human Resource Development) 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา 
        แขนงบริหารธุรกิจการจัดการ) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
    รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 
    ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ 
    อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง  
    ผศ.ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒชิัย 
    ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา 

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
วท.ด. (เคมี) 
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
Ph.D. (Information Science) 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

   
หลักสูตรปริญญาโท 

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    ผศ.ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
    อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ค าชาย 
    อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี                
    อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย 
    ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง 

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา) 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล 
    ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ 
    ผศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหริัญ 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

3. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
    รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 
    รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี 
    อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก 
    อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร 
    อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา 
    อาจารย๋นันท์นภัส ธนฐากร 

ส.ด. (สุขศึกษา) 
Ph.D. (Health Education) 
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
ปร.ด. (การจัดการสร้างเสริมสุขภาวะ) 
วท.ม. (สุขศึกษา) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรปริญญาโท 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
    รศ.ดร.สธุี ประจงศักดิ์ 
    ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน   
    อาจารย์ ดร.ประเวช เชื้อวงษ์ 
    อาจารย์ ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย 
    ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล 

คอ.ด. (การบริหารการอาชีวศึกษา) 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
วศ.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
    รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 
    ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ 
    อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง  
    ผศ.ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒชิัย 
    อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช 

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

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

6. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
    อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 
    อาจารย์ ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี 
    อาจารย์ ดร.นิชชชิญา เกิดช่วย 
    ว่าที่ ร.ท. อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ 
    อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา 

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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แนะนำ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร�ชนครินทร์ และบัณฑิตวิทย�ลัย

คณะผู้บริห�รและบุคล�กรบัณฑิตวิทย�ลัย
คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
อาจารย์อรชุมา หนูน้อย 

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ดร.พรพรรณ ดอนพนัส 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
นางสาวปณิตา คล้ายนิล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
นายสุเทพ เกิดปราง 
นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวสายน้ าผึ้ง บุญมา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ตอนที่ 2

และประก�ศมห�วิทย�ลัยเกี่ยวกับ
ก�รจัดก�รศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�

ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ
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 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบัน 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรอง
วิทยฐานะ  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหม 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

๓. ใหยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต  พ.ศ.  ๒๕๓๓”  ลงวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๔๒”  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุงใหมี

ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
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 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  และ
ควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

  อน่ึง  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ  ๔๐  ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

 ๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ  
รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร
ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาคการศึกษา
ปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษาที่เปด
การศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได 
กับการศึกษาภาคปกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สปัดาห 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
๖. การคิดหนวยกิต 
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
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 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ท่ีใชเวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต  
ระบบทวิภาค 

 ๖.๕ การคนควาอิสระ  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๖ วิทยานิพนธ  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  
ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
 ๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหมีจํานวนหนวยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 
 ๗.๒ ปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต  

โดยแบงการศึกษาเปน  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต  

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต  และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต 

  แผน  ข  เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา  โดยไมตองทําวิทยานิพนธ  
แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา  ๓  หนวยกิต  และไมเกิน  ๖  หนวยกิต 

 ๗.๓ ปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน  ๒  แบบ  โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย

 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  แบบ  ๑  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๔๘  หนวยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๗๒  หนวยกิต 

   ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม  แบบ  ๑.๑  และแบบ  ๑.๒  จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๓๖  หนวยกิต  และศึกษางานรายวิชาอกีไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๔๘  หนวยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 

   ท้ังนี้  วิทยานิพนธตามแบบ  ๒.๑  และ  แบบ  ๒.๒  จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

๘. การรับและเทียบโอนหนวยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต  
รายวิชา  หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ใหกับนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ  ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได  ท้ังนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบ
ตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  จํานวนไมนอยกวา  ๕  คน  โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา  ๑  
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย
 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาท่ี 
เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น  และตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๙.๑ ปริญญาโท 
  ๙.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  จํานวนอยางนอย  ๓  คน 

  ๙.๑.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๑.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๑.๔ อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ๙.๒ ปริญญาเอก 
  ๙.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  จํานวนอยางนอย  ๓  คน 

  ๙.๒.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย
 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๒.๔ อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน   
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน  ใหเปนไปตามขอ  ๙.๑.๑  และ  ๙.๑.๔  โดยอนุโลม 

๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 ๑๐.๑ อาจารยประจํา  ๑  คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกไดไมเกิน  ๕  คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษา
ไดมากกวา  ๕  คน  ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไมเกิน  ๑๐  คน 

 ๑๐.๒ อาจารยประจํา  ๑  คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน  ๑๕  คน 



23

คู่ม
ือน

ักศ
ึกษ

�ร
ะด

ับ
บ

ัณ
ฑ

ิตศ
ึกษ

� 
ป

ีก�
รศ

ึกษ
� 

25
62

ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย
 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ  ๑  คน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ  ๓  คน  ท้ังนี้   
ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 ๑๐.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

๑๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 
 ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 
 ๑๑.๓ ปริญญาโท  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 ๑๑.๔ ปริญญาเอก  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ท่ีมีผล

การเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 
๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๑๕  หนวยกิต

ในแตละภาคการศึกษาปกติ  และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร  ดังนี้ 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  

๓  ปการศึกษา 
 ๑๒.๒ ปริญญาโท  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๕  ปการศึกษา 
 ๑๒.๓ ปริญญาเอก  ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา

ศึกษาไมเกิน  ๘  ปการศึกษา  สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน  ๖  ปการศึกษา 

 การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหนวยกิตท่ีใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต
ท่ีกําหนดขางตนในสัดสวนที่เหมาะสม 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย
 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได  แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 

๑๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ตองเรียนครบตามจํานวน

หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท 
  ๑๓.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา

ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ัง  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ 
การตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 

  ๑๓.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  พรอมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา 
น้ันแตงต้ัง  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 

  ๑๓.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  และสอบผานการ
สอบประมวลความรู  (Comprehensive  Examination)  ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๓.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย  ๑  ภาษาตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  
เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ  เสนอวิทยานิพนธ  และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 
โดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย
 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงาน 
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  
(Peer  Review)  กอนการตีพิมพ  และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

  ๑๓.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา   ๓.๐๐   จากระบบ   ๔   ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   สอบผาน
ภาษาตางประเทศอยางนอย  ๑  ภาษา  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  สอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ  เสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ  ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
จากภายในและภายนอกสถาบัน  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  กอนการตีพิมพ  และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

๑๔ ชื่อประกาศนียบัตรและชือ่ปริญญา 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใหใชชื่อวา   “ประกาศนียบัตรบัณฑิต   (Graduate  

Diploma)”  อักษรยอ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 
 ๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหใชชื่อวา  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรยอ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แลวตามดวยชื่อ
สาขาวิชาตอทาย 

 ๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีท่ีสถาบัน 
อุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ 
ของหลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
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 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ๑๕.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 ๑๕.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุง

ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  ๕  ป  และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  ๕  ป 

๑๗. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอดุมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้  
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย

  หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา   
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 
ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้ง  มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถ 
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  
สังคม  และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง  
ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
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  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  
หรือ  ๔  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 

  ระบบจตุรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน  

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
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  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๗๒  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๑ .๑   และแบบ   ๑ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๒ .๑   และแบบ   ๒ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้กับนักศึกษา 
ที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร   
ที่จะเข้าศึกษา 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย

  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย

  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่  ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท   
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย

  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น   
๒  ประเภท  คือ 

   ๑) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย
  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เรื่อง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก   
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย
  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย
  หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผูส้อนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย
  หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓  ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต   
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ   
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

  ๑๔.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว   
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  ๑๔.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  Diploma)”  

อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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  หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) คณาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๗. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๐  (ฉบับใหม่) 

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

 เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  และเป็นแนวทางในการบริหาร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๑๘(๒) แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในคราว
ประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๐  จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐”  (ฉบับใหม่) 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ บรรดาระเบียบ
ข้อบังคับและค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”    หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “สภาวิชาการ”   หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “อธิการบดี”    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี 
 “การศึกษาภาคปกติ”   หมายความว่า  การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
 “การศึกษาภาคพิเศษ”   หมายความว่า  การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 
 “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ที่ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

/ “คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ… 
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-๒- 

  “คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  คณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต จัดการศึกษาเป็น ๒ 
ประเภทการศึกษาดังนี ้
 ๕.๑  การศึกษาภาคปกติให้ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่  ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒  มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละ          
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ ได้ โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ   
 ๕.๒ การศึกษาภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ปี
การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๓ 
มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-     
วันอาทิตย์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ 
 ข้อ ๖ การคิดหน่วยกิต 
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๖.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๖.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต    
 ๖.๕ การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๖.๖ วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 

/ หมวด ๒ หลักสูตร… 
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-๓- 

หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 
 ข้อ ๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต 
 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาโท  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน  คือ 
   แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้  
  แบบ  ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   แบบ  ก  ๒  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และต้องศึกษารายวิชาสัมพันธ์ และรายวิชาเฉพาะด้านอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
   แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต   
 ๗.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต 
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาเอก  แบ่งการจัดการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิชาการ  และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ  
   แบบ  ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  
                                แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์            
ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
                                แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์        
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

/ แบบ ๒ เปน็แผนการ… 
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-๔- 

                             แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
                                           แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์           
ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
                                    แบบ ๒.๒ ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์          
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
                                ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  
 ข้อ ๘ ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้ระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 
๕ ปีการศึกษา 
 ๘.๓ ปริญญาเอก ผู้ท่ีส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ 
ปีการศึกษา  ผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 

หมวด ๓ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 

 ข้อ ๙  คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท  ผู้สมัครเข้า
เป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๙.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๙.๓  หลักสูตรปริญญาเอก  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และต้องมี
คุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยอาจรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีเข้าศึกษาใน
บางหลักสูตร  โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

/ ข้อ  ๑๐  วิธีการรับผู้สมัคร… 
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-๕- 

 ข้อ ๑๐ วิธีการรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ๑๐.๑ การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือกทั้งนี้การก าหนด
วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเสนอจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนเป็นนักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัยเพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดได้โดยต้องช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษา
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามข้อ ๙ ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบโดยต้องช าระค่าหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ๑๑.๑  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว 
 ๑๑.๒ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง โดยน า
หลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย   พร้อมทั้งช าระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตาม วัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑๑.๓ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้ง
เหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว  และเมื่อได้รับอนุมัติ
ต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว 
 ๑๑.๔ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาใด
ประเภทการศึกษาใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และประเภทการศึกษานั้น 
 ๑๑.๕ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาประเภทการศึกษาภาคพิเศษจะขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา เกินกว่าหนึ่งสาขาวิชาไม่ได้ แต่นักศึกษาประเภทการศึกษาภาคปกติ  อาจขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเข้าศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในประเภทการศึกษาภาคพิเศษได้ 
 ข้อ ๑๒ ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
 ๑๒.๑ ตามประเภทการจัดการศึกษา นักศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเภท   

/ ๑๒.๑.๑  นักศึกษาภาคปกต…ิ 
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-๖- 

 ๑๒.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในประเภท
การศึกษาตาม ข้อ ๕.๑ 
 ๑๒.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในประเภท
การศึกษาตามข้อ ๕.๒ 
 ๑๒.๒  สภาพนักศึกษา นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้ 
 ๑๒.๒.๑  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือหลักสูตรปริญญาโท  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หรือ
หลักสูตรปริญญาเอก  และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
 ๑๒.๒.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือหลักสูตรปริญญาโท  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หรือ
หลักสูตรปริญญาเอก  ที่มีเงื่อนไขของหลักสูตรให้ทดลองศึกษา 
 ๑๒.๒.๓  นักศึกษาร่วมศึกษา  ได้แก่  ผู้สมัครที่คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนศึกษาเป็นรายวิชาบางวิชา  ตามข้อ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ 
  ๑๒.๓ การเปลี่ยนประเภทและสภาพนักศึกษา 
 ๑๒.๓.๑  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัย
โดยการเสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให้
นักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
และระเบียบต่างๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ๑๒.๓.๒  นักศึกษาภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ไม่ได ้
 ๑๒.๓.๓   นักศึกษาทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก  และ
สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยได้ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาแรก 
 ข้อ ๑๓ การโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 ๑๓.๑  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และปริญญาเอก  อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่เคย
ศึกษามาแล้ว  โดยนับหน่วยกิตรายวิชาท่ีขอโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่ก าลังศึกษา
ได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกทั้งนี้รายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 
๕ ปี และจ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดใน
หลักสูตรที่รับโอน  โดยเป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B 

/ ๑๓.๒  การโอนหน่วยกิต… 
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-๗- 

 ๑๓.๒ การโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
 ๑๔.๑ นักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาวิชาใด ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาที่
ศึกษาให้กระท าโดยการสอบคัดเลือกใหม่ 
 ๑๔.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชา  ให้นับตั้งแต่เร่ิมต้น
เข้าศึกษาสาขาวิชาใหม่ 
 ๑๔.๓ การโอนหน่วยกิตรายวิชากระท าได้ตามข้อ ๑๓ 
 ข้อ ๑๕ การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 ๑๕.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยได้   
 ๑๕.๒ การโอนหน่วยกิตรายวิชากระท าได้ตามข้อ ๑๓ 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๖.๑ ก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน  ๓ สัปดาห์หลังวัน
เปิดภาคการศึกษา 
 ๑๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภายในก าหนดระยะเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ๑๖.๓ ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใด  ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๑๖.๔ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในภาคการศึกษาใดภายใน
ก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  

/ ๑๖.๕  นักศึกษาต้องไดร้ับ… 



50
คู่ม

ือน
ักศ

ึกษ
�ร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศ

ึกษ
� 

ป
ีก�

รศ
ึกษ

� 
25

62
ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อบังคับฯ และประก�ศมห�วิทย�ลัย

 
-๘- 

 ๑๖.๕ นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ 
ในแต่ละภาคการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถ้ารายวิชาในหลักสูตรมีข้อก าหนดว่าต้องเรียน
รายวิชาเป็นล าดับ  นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้วิชาล าดับแรกก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ล าดับถัดไป   
 ๑๖.๖ จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
 ๑๖.๖.๑ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตาม
ประเภทนักศึกษา ดังนี้ 
 ๑)  นักศึกษาภาคปกติต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ไม่ต่ ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่  ๑ และ ๒ การ
ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่า ๕ หน่วยกิต อาจท าได้เฉพาะในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาที่
นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
  ๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 
 ๑๖.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  และวิทยานิพนธ์ที่มีจ านวนหน่วยกิต
น้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๑๖.๖.๑ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 ๑๖.๖.๓ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาตามข้อ ๑๑.๕ มี
สิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชานั้นรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตแต่ละ
ภาคการศึกษาตามข้อ ๑๖.๖.๑ หรือสองสาขานั้นรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา
ตามข้อ ๑๖.๖.๑ 
 ๑๖.๗ ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให้
นักศึกษาภาคปกติไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ แต่นักศึกษาภาคพิเศษจะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคปกติมิได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ  โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 ๑๗.๑ การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การ
ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษา และจ านวนหน่วยกิต 
ตามหลักสูตร  โดยให้นักศึกษาสอบ  และมีการแจ้งผลการเรียนตามข้อ ๑๗.๓ 
 ๑๗.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  โดยต้องช าระค่าหน่วยกิตตามระดับของวิชาที่
เรียนและให้นักศึกษาระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต 

/ ๑๗.๓  ให้งานทะเบียนและ… 
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-๙- 

 ๑๗.๓ ให้งานทะเบียนและวัดผลลงในระเบียน (Record) ตรงช่องผลการเรียน
รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นว่า AU เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเท่านั้น 
 ข้อ ๑๘ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน 
 ๑๘.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน  ต้องได้รับความยินยอม
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  แล้วให้แจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ 
 ๑๘.๒ การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนต้องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๖.๕ และ ๑๖.๖ 
 ๑๘.๓ การขอยกเลิกรายวิชาใดต้องกระท าภายในสัปดาห์ที่  ๙ ของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 ๑๘.๔ การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังก าหนดเวลาในข้อ ๑๘.๓ จะกระท า
มิได้ เว้นแต่จะของดทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันแรกของการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
และ ๑ สัปดาห์ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน  
 ข้อ ๑๙ การขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 ๑๙.๑ รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา 
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นมีสิทธิ์ขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้เต็มจ านวน 
 ๑๙.๒ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาใดภายใน  ๓  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา  
มีสิทธิ์ขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน 
 ๑๙.๓ นักศึกษาที่ของดเรียนรายวิชาภายหลังก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๑๙.๒ 
ไม่มีสิทธิ์ขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
 ๒๐.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร แต่
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนช าระค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย   และค่าธรรมเนียมอื ่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 ๒๐.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสัปดาห์ที่ ๔ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ หรือ ๒  หรือภายในสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิด              
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

/ ข้อ  ๒๑  การลาพัก… 
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-๑๐- 

 ข้อ ๒๑ การลาพักการเรียน 
 ๒๑.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ใน
กรณีต่อไปนี้ 
 ๒๑.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือได้รับทุน
อ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
 ๒๑.๑.๒ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค าสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกิน
กว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน                  
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 ๒๑.๑.๓ เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัว อาจยื่นค าร้องขอพักการ
เรียนได้ ถ้าได้เรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 
 ๒๑.๒  การลาพักการเรียน  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
ที่สุดภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติและแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 ๒๑.๓  การลาพักการเรียนให้อนุมัติได้คร้ังละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้า
นักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอลาพักใหม่ 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่     
ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 ๒๑.๕  ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน  นักศึกษาต้องช าระเงินค่า
บ ารุงมหาวิทยาลัย  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ๒๑.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน  เมื่อจะกลับเข้าเรียนต้องยื่น
ค าร้องขอกลับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย แจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 ข้อ ๒๒ การลาออก 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นค าร้อง
ต่อมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
 
 

/ หมวด ๕ การวัดและ… 
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-๑๑- 

หมวด ๕ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๓ การมีสิทธิ์เข้าสอบ 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
 ข้อ ๒๔ ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
 ๒๔.๑  ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา  ให้กระท าเป็นแบบระดับชั้น 
ซึ่งมีความหมายและค่าระดับชั้น ดังนี้ 
        ระดับชั้น                                  ความหมาย                  ค่าระดับชั้น 
        A            ดีเยี่ยม (Excellent)         ๔.๐ 
        B+          ดีมาก (Very Good)                       ๓.๕ 
        B   ดี (Good)               ๓.๐ 
            C+           ดีพอใช้ (Fairly Good)                        ๒.๕ 
               C   พอใช้ (Fair)                        ๒.๐ 
             D+            อ่อน (Poor)            ๑.๕ 
              D   อ่อนมาก (Very Poor)          ๑.๐ 
         F   ตก (Fail)           ๐.๐ 
 ๒๔.๒ นอกจากการให้คะแนนเป็นแบบระดับชั้น ตามข้อ ๒๔.๑ แล้ว ยังอาจ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาโดยไม่มีค่าระดับชั้น ได้ดังนี้  
           ระดับชั้น        ความหมาย 
       S             ผลการเรียนเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
         U             ผลการเรียนไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
       I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
      W    การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 
      AU   การลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 ๒๔.๓ การให้ F ให้กระท าในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๔.๓.๑  นักศึกษาขาดสอบประจ าภาคการศึกษา โดยไม่ได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๔.๓.๒  นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓ 

/๒๕.๓.๓  นักศึกษาทจุริต… 
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-๑๒- 

 ๒๔.๓.๓  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
 ๒๔.๓.๔  นักศึกษาที ่ได้รับการให้คะแนนระดับชั้น I แต่มิได้
ด าเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้ระดับชั้น I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียน 
 ๒๔.๓.๕  ผลการสอบรายวิชาต่ ากว่าระดับอ่อนมาก 
 ๒๔.๓.๖  ผลการสอบพิเศษ ตามข้อ ๒๕ ไม่ผ่าน 
 ๒๔.๔ การให้ S กระท าได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต  
หรือในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเกินจากจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
และผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 
 ๒๔.๕  การให้ U กระท าได้ตามข้อ ๒๔.๔ แต่ผลการเรียนรายวิชานั้นไม่เป็นที่
พอใจของอาจารย์ผู้สอน 
 ๒๔.๖  การให้ I ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๔.๖.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓ แต่มิได้สอบ
เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๔.๖.๒  อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์   นักศึกษาที่ได้คะแนนระดับชั้น I จะต้องด าเนินการร้องขอการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับชั้น 
I ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานการประเมินผลได้ภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน  หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้นายทะเบียนเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I เป็น F  
 ๒๔.๗ การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๔.๗.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนวิชานั้นตามข้อ ๑๘.๓ หรือ 
๑๘.๔ 
 ๒๔.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๑ 
 ๒๔.๗.๓  นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 ๒๔.๗.๔ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I ที่
นักศึกษาได้รับตามข้อ ๒๔.๖.๑ และครบก าหนดของการเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I แต่การป่วยหรือเหตุ
อันพ้นวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
 ๒๔.๘ การให้ AU ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ ๑๗ 
 

/ ข้อ  ๒๕  การประเมินผล… 
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-๑๓- 

 ข้อ ๒๕ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
 นอกจากการศึกษารายวิชาแล้วนักศึกษาต้องสอบพิเศษต่างๆ ตามข้อก าหนดของ
หลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
examination) และการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation oral examination) 
การประเมินผล การสอบพิเศษดังกล่าว ให้กระท าเป็นแบบระดับชั้น ดังนี้ 
    ระดับคะแนน  ความหมาย 
            PD   ผ่านอย่างยอดเยี่ยม (Pass with distinction) 
           P  ผ่าน  (Pass) 
                  F  ไม่ผ่าน  (Fail) 
 ข้อ ๒๖ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์  ซึ่งรวมทั้งกระบวนการท าวิทยานิพนธ์  
และรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ โดยมี
ประธานกรรมการสอบเป็นประธานการประเมิน ให้กระท าหลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ผ่านแล้วและกระท าแบบระดับชั้นดังนี้ 
   ระดับชั้น  ความหมาย 
   Excellent      ดีเยี่ยม 
   Good      ดี 
   Pass      ผ่าน 
   Fail     ไม่ผ่าน 
 ข้อ  ๒๗ การนับจ านวนหน่วยกิต  และการค านวณค่าระดับชั้นเฉลี่ย 
 ๒๗.๑ การนับจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับชั้นเฉลี่ยให้
นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับชั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียน
แทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิต  และค่าระดับชั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับชั้นเฉลี่ยด้วย 
  ๒๗.๒ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดใน
หลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้  C  ขึ้นไปเท่านั้น 
 ๒๗.๓ ค่าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา  ให้ค านวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับชั้นของ             
แต่ละวิชาเป็นตัวต้ัง  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 
 ๒๗.๔ ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เร่ิม
เข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับชั้น
ของแต่ละรายวิชาเรียนทั้งหมดตามข้อ ๒๗.๑ เป็นตัวต้ัง  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

/๒๗.๕ ในภาคการศึกษา… 
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-๑๔- 

 ๒๗.๕ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาค
การศึกษา  และค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
 ข้อ ๒๘ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาบังคับที่สอบได้ต่ ากว่า B รายวิชาเลือกที่
สอบได้ต่ ากว่า C หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเน้ือหาคล้ายคลึงแทนกันได้ โดย
ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนจะ
ลงทะเบียนเรียน 

 ข้อ  ๒๙ การทุจริตในการสอบ 
 นักศึกษาที่ทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  อาจสั่งให้ 
 ๒๙.๑ ตกในรายวิชานั้น  หรือ 
 ๒๙.๒ ตกในรายวิชานั้น  และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
 ๒๙.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
 ข้อ ๓๐ การพ้นจากสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะต้องพ้นจากสภาพนักศึกษาในกรณี
ต่อไปนี้ 
 ๓๐.๑ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก  ตามข้อ  ๒๒ 
  ๓๐.๒ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
ข้อ  ๑๖.๓ 
  ๓๐.๓ เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๑ ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษาตามข้อ ๒๐ 
 ๓๐.๔ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ๓๐.๕ เมื่อค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ ใน ๓  ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
   ๓๐.๖ สอบประมวลความรู้ ๓ คร้ังแล้วยังไม่ผ่าน 
   ๓๐.๗ เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ ๑๒.๒.๓ มีค่าระดับชั้นเฉลี่ยภาค
การศึกษาแรกต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๓๐.๘ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๘  หรือได้ค่า
ระดับชั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือได้ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับชั้นไม่ผ่าน 
  ๓๐.๙   ทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ 
   ๓๐.๑๐   มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงขณะที่เป็นนักศึกษา 
  ๓๐.๑๑   ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

/ หมวด ๖ การด าเนนิการ… 
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-๑๕- 

หมวด  ๖ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ ๓๑ การสอบภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ๓๑.๑ ให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมซึ่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง  เพื่อด าเนินการสอบและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 
 ๓๑.๒ นักศึกษาต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจและการอนุมัติของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๓๑.๓ นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบต้องยื่นค าร้องขอสอบผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา
ไปยังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะสอบ 
 ๓๑.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นให้ไม่ต้องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  
  ๓๑.๔.๑  นักศึกษาสอบภาษาได้แล้วจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลยั
รับรองตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๓๑.๔.๒  นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาษาต่างประเทศ  ที่มีเวลาเรียน
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า  ๓ ชั่วโมง  ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติโดยไม่นับหน่วยกิตและ
ได้รับการประเมินผลการเรียนระดับชั้น S 
 ๓๑.๔.๓ นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่
ภาษาประจ าชาติของตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
 ข้อ ๓๒ การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive examination) ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาโท 
  ๓๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามหลักสูตรแผน ข. ต้องสอบ
ประมวลความรู้ 
 ๓๒.๒  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด าเนินการจัดสอบข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน  โดย
การอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓๒.๓  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ในสัปดาห์ที่ ๑๕ ทุก
ภาคการศึกษา  วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 ๓๒.๔ นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู้เมื่อมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

/ ๓๒.๔.๑  เรียนรายวิชา… 
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-๑๖- 

 ๓๒.๔.๑  เรียนรายวิชาบังคับที่ก าหนดไว้  และรายวิชาเลือกอ่ืนได้
หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๓๒.๔.๒  ผ่านการประเมินของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ว่า
สมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 
 ๓๒.๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้  ต้องยื่นค าร้องขอสอบที่
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
ภายในสัปดาห์ที่  ๔  ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ 
  ๓๒.๖  นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ ไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  คร้ัง 
 ๓๒.๗   เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้ว ถ้านักศึกษา
ขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลสมควรถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบประจ าภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ ๓๓ การสอบวัดคุณสมบัต ิ (Qualifying  examination)  ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
  ๓๓.๑  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์   
 ๓๓.๒  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ด าเนนิการจัดสอบข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 
 ๓๓.๓  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัต ิในสัปดาห์ที่  ๑๕ ทุกภาค
การศึกษา  วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๔ นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติ  เมื่อเรียนรายวิชาบังคับที่
ก าหนดไว้ และรายวิชาเลือกอ่ืนได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  และผ่านการประเมินของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัด
คุณสมบัติได้ 
 ๓๓.๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติ ต้องยื่นค าร้องขอสอบที่ผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
ภายในสัปดาห์ที่  ๔  ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ 
 ๓๓.๖   นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ ไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  คร้ัง 
 ๓๓.๗ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้ว ถ้านักศึกษา
ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร  ถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบประจ าภาคการศึกษานั้น 

/ ข้อ  ๓๔  วิทยานิพนธ์และ… 
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-๑๗- 

 ข้อ ๓๔ วิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์     
  ๓๔.๑  การ เสนอชื ่อ เ รื ่องว ิทย าน ิพนธ ์และคณะกรรมการที ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ์  ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  และคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์   เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับการอนุมัติจาก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๓๔.๑.๑ นักศึกษาเสนอชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์ และรายชื่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก  
แบบ ก ๑ จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องสอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ  จึงจะมีสิทธิ์เสนอขอท าวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาเสนอชื่อเร่ืองการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  และรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับการอนมุัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ
ในแต่ละหมวดวิชา 
 ๓๔.๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  ต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ  ดังนี ้
 ๑) ระดับปริญญาโท ประกอบด้วยประธานกรรมการที่
ปรึกษา ๑ คน  กรรมการที่ปรึกษา ๑ คน กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งอาจเสนอกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มได้
อีก ๑ คน ประธานกรรมการที่ปรึกษา ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  กรรมการที่ปรึกษา  
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย  ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  โดยอาจารย์  ๑ คน  
เป็นทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ไม่เกิน  ๕  คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้อง ไม่เกิน ๑๐ คน 
 การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  ของนักศึกษาปริญญาโท  
ให้อาจารย์  ๑  คนเป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  หรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษาได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 
 กรณีอาจารย์  ๑  คน  เป็นที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์  และการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับ
จ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ๓ คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน  

/ ๒) ระดับปริญญาเอก… 
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-๑๘- 

 ๒) ระดับปริญญาเอก  ประกอบด้วยประธานกรรมการที่
ปรึกษา ๑ คน กรรมการที่ปรึกษา ๒ คน ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อาจเสนอกรรมการที่ปรึกษา  
เพิ่มได้อีก ๑ คน ประธานกรรมการที่ปรึกษา ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  กรรมการท่ี
ปรึกษา  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย  ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  โดย
อาจารย์ ๑ คน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ า
ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า  ๕  คน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน  ๑๐  คน 
 ๓๔.๑.๓  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ชื่อเร่ืองการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแล้ว  ให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ๓๔.๒ การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์  และเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระหรือเค้าโครงภาคนิพนธ์ 
 ๓๔.๒.๑ เมื่ อนั กศึ กษ าได้ จั ดท า เ ค้ า โครงวิท ย านิพนธ์  และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความเห็นชอบว่ามีผลงานได้มาตรฐานแล้วให้ด าเนินการเสนอขอ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
      เมื่อนักศึกษาได้จัดท าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาค
นิพนธ์  และคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ให้ความเห็นชอบว่ามีผลงานได้มาตรฐานแล้วให้
ด าเนินการเสนอขอจัดประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงภาคนิพนธ์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ 
 ๓๔.๒.๒ ให ้คณะกรรมการผู ้ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรท าหน ้าที่
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์โดยเชิญ
กรรมการเพิ่มเติมได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ต้องมี
ไม่น้อยกว่า ๔ คน ในจ านวนนี้ต้องมีประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษา  และกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่ใช่
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษา
อย่างน้อย ๓ คน แล้วแต่กรณีโดยมีเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการ 

/ ๓๔.๒.๓  เมื่อทีป่ระชุม… 
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-๑๙- 

 ๓๔.๒.๓ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์มีมติให้แก้ไข  ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม  
  ๓๔.๓ การขออนุมัติด าเนินการการท าวิทยานิพนธ์   และการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์ 
 ๓๔.๓.๑ เมื่อนักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ตามข้อ ๓๔.๒.๓  เรียบร้อยแล้ว ให้น าเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์ที่แก้ไขสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรผ่านเลขานุการ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ได ้
 ๓๔.๓.๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือเค้าโครงภาคนิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  นักศึกษาต้องน าเร่ืองเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัต ิ
 ๓๔.๔ การรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์ 
 ๓๔.๔.๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ได้ นักศึกษาต้องจัดท าแผนการด าเนินงานในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์มอบให้คณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แล้วแต่กรณี 
 ๓๔.๔.๒ นักศึกษาต้องมาพบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือคณะกรรมการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์สม่ าเสมอ 
 ๓๔.๔.๓ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒  คร้ัง  ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและ/หรือ 
มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แล้วแต่กรณี 
 ๓๔.๔.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มารายงานความก้าวหน้าตามที่ก าหนดใน
ข้อ ๓๔.๔.๓  หรือนักศึกษาขาดการติดต่อกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์โดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือนักศึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

/ ๓๔.๕ การสอบ… 
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-๒๐- 

 ๓๔.๕ การสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๓๔.๕.๑  เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์
แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ตรวจแก้ไข
ให้เรียบร้อย   แล้วให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานกรรมการค้นคว้าอิสระหรือภาค
นิพนธ์ก าหนดให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระภาคนิพนธ์แล้วแต่กรณี 
 ๓๔.๕.๒ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หรือกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์อย่างน้อย  ๑  คน กรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่ เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แต่ไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษา ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๓๔.๑.๒ จ านวน ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ๑ คน 
เป็นกรรมการ   
  การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่เป็นประธานการสอบ  ส่วนการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานการสอบก็ได้   
 ๓๔.๕.๓ระยะเวลานับแต่วันเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์  หรือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ถึงวันสอบปากเปล่าต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้                           
 ๑) วิทยานิพนธ์  ๑๕ หน่วยกิต หรือต่ ากว่าภาคนิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอสิระหรือภาคนิพนธ์ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย ๓  เดือน  ส าหรับการศึกษาภาคปกติและ ๔ เดือน 
ส าหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
 ๒) วิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๖-๓๐ หน่วยกิต ต้องมีระยะเวลา
อย่างน้อย ๖  เดือน  ส าหรับการศึกษาภาคปกติ และ ๘  เดือน ส าหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
 ๓) วิทยานิพนธ์ที่มีจ านวนหน่วยกิตเกิน ๓๐ หน่วยกิต ต้องมี
ระยะเวลาอย่างน้อย ๙ เดือน ส าหรับการศึกษาภาคปกติและ ๑๒ เดือน ส าหรับการศึกษาภาคพิเศษ   
               ๓๔.๕.๔ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  ส่งผลการสอบปากเปล่าและผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือคุณภาพ
การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน  ๑๕  วันนับจากวันสอบ  ทั้งนี้ผลการประเมิน 
ระดับปริญญาโท ต้องผ่าน ๒ ใน ๓ ส าหรับปริญญาเอก ต้องผ่าน ๓ ใน ๔ 
 ๓๔.๕.๕ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาค
นิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ พร้อมท้ังบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มหาวิทยาลัยตามจ านวนที่ 
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันสอบปากเปล่า 

/ ๓๔.๖  การเขียนวิทยานิพนธ์… 
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-๒๑- 

 ๓๔.๖ การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการเขียนการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ให้
เขียนเป็นภาษาไทย  ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้โดยการเสนอของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 ๓๔.๗ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ให้เป็น
ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติการให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

 
 ข้อ ๓๕ การขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
  ๓๕.๑ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นค าร้อง
ขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
  ๓๕.๒ นั ก ศึ กษ า จะส า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษ าและ ขอ รับป ริญญา บัตรห รื อ
ประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๓๕.๒.๑ มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา 
  ๓๕.๒.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
  ๓๕.๒.๓  สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
  ๓๕.๒.๔ ได้ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
  คุณสมบัติเฉพาะ 
                    ๓๕.๒.๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า   

                    ๓๕.๒.๖  ปริญญาโท   
 ๑)  แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

/ ๒)  แผน ก แบบ ก ๒… 
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-๒๒- 

            ๒) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่  
มหาวิทยาลัยนั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

           ๓) แผน ข ศ ึกษารายว ิชาครบถ้วนตามที ่ก าหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/
หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  พร้อมทั้งเสนอการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

       ๓๕.๒.๗ ปริญญาเอก 
           ๑)  แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)   เพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย   โดย
คณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ๒) แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 ๓๕.๒.๘ ข้อก าหนดเฉพาะหลักสูตรหรือสาขาวิชา 
  ข้อ ๓๖ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่อนุมัติการส าเร็จการศึกษา   

/ ข้อ ๓๗ การให้ปริญญาบัตร… 
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-๒๓- 

 ข้อ ๓๗ การให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
          มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา  ที่ยื่นความจ านงขอรับปริญญา

บัตรหรือประกาศนียบัตรเฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ๓๕.๒เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา
บัตรหรือประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่    ๑๗  พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 
        (ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
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-๑- 

หมวด ๑ หมวดท่ัวไป 
 
 ขอ ๑  คูมือนี้เรียกวา “คูมือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”  
 ขอ ๒  คูมือนี้ใชกับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 
 ขอ ๓  นิยามศัพทเฉพาะ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  “สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  “คณะกรรมการประจํา”  หมายความวา  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
  “ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ”  หมายความวา  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ใหปฏิบัติหนาท่ีหนึ่งหนาท่ีใดในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  “อาจารยประจํา”  หมายความวา  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซ่ึงสอน
หรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนในหลักสูตรตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย และใหหมายความรวมถึงอาจารยประจํา
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมีสัญญาความตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ในการจัดการศึกษาหรือการวิจัยรวมกันในหลักสูตรนั้นๆ ตลอดจนบุคลากรของหนวยงานอ่ืนท่ีมีสัญญา
ความตกลงในลักษณะดังกลาว 
  “อาจารยพิเศษ”  หมายความวา  ผูซ่ึงอธิการบดีแตงต้ังตามคําแนะนําของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย จากบุคคลซ่ึงมิไดเปนอาจารยประจําใหทําหนาท่ีสอนนักศึกษา และรับผิดชอบรายวิชา
ตามความเชี่ยวชาญของตน ในแตละภาคการศึกษา 
   “อาจารยประจําหลักสูตร”  หมายความวา  อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
  “คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความวา  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา  การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
  “การศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา  การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 
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-๒- 

หมวด ๒ ระบบการศึกษา 
 

 ขอ ๔  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปนสองประเภทการศึกษา ดังนี้ 
 (๑)  การศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาภาคปกติ  ใชระบบ
ทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี  ๑  และภาคการศึกษาท่ี  ๒  
มีระยะเวลาเรียนรวมท้ังเวลาสอบแตละภาค  ไมนอยกวา  ๑๕ สัปดาห  มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษา
ฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาท่ี ๒ ได ซ่ึงกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับการศึกษาภาคปกติ   
 (๒)  การศึกษาภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาภาคพิเศษ 
โดยใชระบบไตรภาค  ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๓ มีระยะเวลาการศึกษารวมท้ังเวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา 
๑๕ สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-วันอาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร-ศุกร 
นอกเวลาราชการ 
 ขอ ๕  การคิดหนวยกิต 
  (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวาสิบหาชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  (๓)  การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  (๔)  การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค   
  (๕)  การคนควาอิสระท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  (๖)  วิทยานิพนธท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 

หมวด ๓ หลักสตูรการศึกษา 
 
 ขอ ๖  โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 
   (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  
๒๔ หนวยกิต 
   (๒)  หลักสูตรปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ 
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน  คือ 
   แผน  ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้  
  แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนได 
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และ
ตองศึกษารายวิชาสัมพันธ และรายวิชาเฉพาะดานอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
    แผน  ข  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองทําการคนควาอิสระไมนอยกวา  ๓  หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต   
   (๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 
   (๔)  หลักสูตรปริญญาเอก  แบงการจัดการศึกษาเปน  ๒  แบบ  โดยเนนการวิจัย
เพ่ือพัฒนานักวิชาการ  และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ  
   แบบ  ๑  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้  
                              แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 
๔๘  หนวยกิต 
                             แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 
๗๒ หนวยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
                         แบบ  ๒  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
                       แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 
๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 
๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน  
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-๓- 

หมวด ๓ หลักสตูรการศึกษา 
 
 ขอ ๖  โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 
   (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  
๒๔ หนวยกิต 
   (๒)  หลักสูตรปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ 
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน  คือ 
   แผน  ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้  
  แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนได 
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และ
ตองศึกษารายวิชาสัมพันธ และรายวิชาเฉพาะดานอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
    แผน  ข  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองทําการคนควาอิสระไมนอยกวา  ๓  หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต   
   (๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 
   (๔)  หลักสูตรปริญญาเอก  แบงการจัดการศึกษาเปน  ๒  แบบ  โดยเนนการวิจัย
เพ่ือพัฒนานักวิชาการ  และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ  
   แบบ  ๑  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้  
                              แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 
๔๘  หนวยกิต 
                             แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 
๗๒ หนวยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
                         แบบ  ๒  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
                       แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 
๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 
๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
   ท้ังนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน  

-๔- 

 ขอ ๗  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
   (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
สามปการศึกษา 
   (๒)  ปริญญาโท  ใหใชเวลาศึกษาไมเกินหาปการศึกษา 
   (๓)  ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาใหใชเวลาศึกษา ไมเกินแปดปการศึกษา  
สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอ ใหใชเวลาศึกษาไมเกินหกปการศึกษา 
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-๕- 

หมวด ๔ การรับเขาเปนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
 
 ขอ ๘  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท  เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมี
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๒)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    (๓)  หลักสูตรปริญญาเอก  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยอาจรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดีมากข้ึนไป 
(คาระดับชั้น ๓.๕๐ ข้ึนไป) เขาศึกษาในบางหลักสูตร  โดยตองมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
  ขอ ๙  วิธีการรับสมัครนักศึกษา 
  (๑)  การรับสมัครนักศึกษาใชวิธีการและหลักเกณฑในการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
ตามขอเสนอจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย  
  (๒)   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนักศึกษาลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลนั้นตองมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามขอ ๘ ตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบ โดยตองชําระคาหนวยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ขอ ๑๐ การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
  (๑)  ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเม่ือไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว  
  (๒)  ผูสมัครเปนนักศึกษาตองรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง 
พรอมหลักฐาน และชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตาม วัน เวลาและสถานท่ี
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  (๓)  ผูสมัครเปนนักศึกษาภาคพิเศษจะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา เกินกวาหนึ่งสาขาวิชา
ไมได แตนักศึกษาภาคปกติอาจข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาเขาศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในประเภทการศึกษา 
ภาคพิเศษได 
  ในกรณีท่ีผูสมัครเปนนักศึกษาท่ีไมมาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตองแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน
เจ็ดวัน นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัว และตองมารายงานตัวภายในเจ็ดวัน นับจาก
วันท่ีไดรับแจงผลการอนุมัติใหมารายงานตัวจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๑๑ ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
   (๑)  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
  (ก)  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
อาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษได  โดยการเสนอของ
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-๖- 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ท้ังนี้นักศึกษาตองปฏิบัติตาม ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย    
       (ข)  นักศึกษาภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคปกติไมได 
 ขอ ๑๒  การโอนหนวยกิต 
  (๑)  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และหลักสูตรปริญญาเอก  สามารถโอนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตร
ท่ีเคยศึกษามาแลวท่ีไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา B มาเปนหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาได ทั้งนี้
ตองเปนรายวิชาท่ีเรียนมาแลวไมเกินหาป และจํานวนหนวยกิตรายวิชาท่ีขอโอนตองไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยกิตท้ังหมดในหลักสูตรท่ีรับโอน   
  (๒)  การโอนหนวยกิตตองไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๑๓  การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
    มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและ
มาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได ตามวิธีการ หลักเกณฑ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ขอ ๑๔  นักศึกษาสามารถยายสาขาวิชาได  โดยดําเนินการยื่นคํารองหรือขอยายสาขาวิชาและ
ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้ตองดําเนินการภายใน  ๑  เดือน
ของการเปนนักศึกษาใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗- 

หมวด ๕ การลงทะเบียน 
 
 ขอ ๑๔  การลงทะเบียนรายวิชา แบงประเภทไดดังนี้ 
    (๑)  นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  
      การลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๕ หนวยกิต อาจทําไดเฉพาะภาคการศึกษา
ท่ีนักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
     (๒)  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา 
      การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตนอยหรือมากกวาเกณฑที่กําหนด 
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ ๑๕  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชาตองมีจํานวนหนวยกิต 
แตละภาคการศึกษารวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษาตาม ขอ ๑๔  
  ขอ ๑๖  การกําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณไมเกิน  ๓๐  วัน นับจากวันเปด
ภาคการศึกษา 
   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตามกฎหมาย 
วาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
   นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองจายคาปรับ
ตามกฎหมายวาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ขอ ๑๗  นักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ ในแตละ
ภาคการศึกษากอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถารายวิชาในหลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียน
รายวิชาเปนลําดับ  นักศึกษาตองเรียนและสอบไดวิชาลําดับแรกกอน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาลําดับถัดไป   
 ขอ ๑๘  นักศึกษาท่ีจําเปนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไมใชรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ใหชําระคาหนวยกิตตามระดับของวิชาท่ีเรียนโดยระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนวาเปนการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
 ขอ ๑๙  การเพ่ิม ถอน รายวิชา หรือยกเลิกรายวิชา 
   (๑)  การเพ่ิม ถอน รายวิชา ตองกระทําภายในสามสัปดาหแรกของภาคการศึกษา 
และตองไดรับความยินยอมจากอาจารยท่ีปรึกษา  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แลวแจงนายทะเบียน
ดําเนินการ 
   (๒)  การยกเลิกรายวิชาตองกระทําภายในสัปดาหท่ี ๙ ของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของภาคการศึกษาฤดูรอน 
   (๓)  การยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาในขอ ๑๙(๒) จะกระทํามิได เวนแต
จะยกเลิกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
กอนสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาปกติ และไมนอยกวาหนึ่งสัปดาห
สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  
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-๗- 

หมวด ๕ การลงทะเบียน 
 
 ขอ ๑๔  การลงทะเบียนรายวิชา แบงประเภทไดดังนี้ 
    (๑)  นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  
      การลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๕ หนวยกิต อาจทําไดเฉพาะภาคการศึกษา
ท่ีนักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
     (๒)  นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา 
      การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตนอยหรือมากกวาเกณฑที่กําหนด 
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ ๑๕  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชาตองมีจํานวนหนวยกิต 
แตละภาคการศึกษารวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษาตาม ขอ ๑๔  
  ขอ ๑๖  การกําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณไมเกิน  ๓๐  วัน นับจากวันเปด
ภาคการศึกษา 
   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตามกฎหมาย 
วาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
   นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองจายคาปรับ
ตามกฎหมายวาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ขอ ๑๗  นักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ ในแตละ
ภาคการศึกษากอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถารายวิชาในหลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียน
รายวิชาเปนลําดับ  นักศึกษาตองเรียนและสอบไดวิชาลําดับแรกกอน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาลําดับถัดไป   
 ขอ ๑๘  นักศึกษาท่ีจําเปนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไมใชรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ใหชําระคาหนวยกิตตามระดับของวิชาท่ีเรียนโดยระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนวาเปนการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
 ขอ ๑๙  การเพ่ิม ถอน รายวิชา หรือยกเลิกรายวิชา 
   (๑)  การเพ่ิม ถอน รายวิชา ตองกระทําภายในสามสัปดาหแรกของภาคการศึกษา 
และตองไดรับความยินยอมจากอาจารยท่ีปรึกษา  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แลวแจงนายทะเบียน
ดําเนินการ 
   (๒)  การยกเลิกรายวิชาตองกระทําภายในสัปดาหท่ี ๙ ของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของภาคการศึกษาฤดูรอน 
   (๓)  การยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาในขอ ๑๙(๒) จะกระทํามิได เวนแต
จะยกเลิกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
กอนสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาปกติ และไมนอยกวาหนึ่งสัปดาห
สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  

-๘- 

 ขอ ๒๐  นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนคาลงทะเบียนรายวิชา ไดเต็มจํานวนในรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา  
     หรือ รายวิชาท่ีนักศึกษาถอนภายในสามสัปดาหแรกของภาคการศึกษา   
   นักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาท่ีระบุไวในขอ  ๑๙ (๓) ไมมีสิทธิ์
ขอคืนคาลงทะเบียนเรียน 
 ขอ ๒๑  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  (๑)  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จ
การศึกษาตองชําระคารักษาสภาพ  คาบํารุงมหาวิทยาลัย  และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  
๓๐ วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาท่ี ๑ หรือ ๒  หรือ  ๓  หรือภายในสัปดาหท่ีสองนับจากวันเปด
ภาคการศึกษาฤดูรอน  หากไมดําเนินการตามกําหนดจะตองพนสภาพนักศึกษา 
   (๒)  นักศึกษาท่ีมีเหตุจําเปนไมสามารถมาเรียนไดในภาคการศึกษาใด ตองลาพัก
การเรียน  โดยชําระคารักษาสภาพนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และคาธรรมเนียมอื่นๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเฉพาะภาคการศึกษานั้นเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา  และใหนับระยะเวลาท่ีรักษา
สภาพนักศึกษารวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
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-๙- 

หมวด ๖ การพนสภาพนักศึกษา 
  
 ขอ ๒๒  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาในกรณีตอไปนี้ 
  (๑)  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  (๒)  ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก   
  (๓)  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
   (๔)  ไมชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  (๕)  เม่ือมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๘  
    (๖)  เม่ือคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ตํ่ากวา ๓.๐๐ ใน ๓ ภาคการศึกษาติดตอกัน 
    (๗)  ไมผานการสอบประมวลความรู  หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
  (๘)  ไมสําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาตาม ขอ ๗ หรือไดผลการประเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธระดับชั้นไมผาน 
  (๙) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๐- 

หมวด ๗ คุณสมบัติผูสอนและการจัดผูสอน 
 
 ขอ ๒๓  คุณสมบัติอาจารยประจําและการจัดผูสอน 
   (๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เปดสอน หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน หรือ 
   (๒)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา                  
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปดสอน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  
   (๓)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  
   (๔)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปดสอน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มีผลงานวิชาการท่ีเก่ียวกับบทความ หรือเอกสาร หรือตํารา หรืองานวิจัย 
และมีประสบการณการสอน / งานดานวิชาการอยางนอยหาป ใหทําหนาท่ีเปนผูชวยสอน  
 ขอ ๒๔  คุณสมบัติอาจารยพิเศษ 
   (๑)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา                     
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปดสอน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือ 
   (๒)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงทางวิชาการ             
ไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีงานวิจัย ความชํานาญการ เปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการในสายตรง
หรือเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 ขอ ๒๕  หลักเกณฑการจัดผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๒)  หลักสูตรปริญญาเอก ผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิ 
ไมตํ่ากวาปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๓)  การจัดผูสอนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๒๓ และ ขอ ๒๔ ตองจัดอยางนอย ๒ คน
ตอ ๑ รายวิชา  
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-๑๐- 

หมวด ๗ คุณสมบัติผูสอนและการจัดผูสอน 
 
 ขอ ๒๓  คุณสมบัติอาจารยประจําและการจัดผูสอน 
   (๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เปดสอน หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน หรือ 
   (๒)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา                  
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปดสอน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  
   (๓)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  
   (๔)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปดสอน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มีผลงานวิชาการท่ีเก่ียวกับบทความ หรือเอกสาร หรือตํารา หรืองานวิจัย 
และมีประสบการณการสอน / งานดานวิชาการอยางนอยหาป ใหทําหนาท่ีเปนผูชวยสอน  
 ขอ ๒๔  คุณสมบัติอาจารยพิเศษ 
   (๑)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา                     
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปดสอน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือ 
   (๒)  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงทางวิชาการ             
ไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีงานวิจัย ความชํานาญการ เปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการในสายตรง
หรือเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 ขอ ๒๕  หลักเกณฑการจัดผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๒)  หลักสูตรปริญญาเอก ผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิ 
ไมตํ่ากวาปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๓)  การจัดผูสอนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๒๓ และ ขอ ๒๔ ตองจัดอยางนอย ๒ คน
ตอ ๑ รายวิชา  
    
 
 
 
 
 

-๑๑- 

หมวด ๘ การดําเนินการเก่ียวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ 
หรือการคนควาอิสระ 

  
 ขอ ๒๖  การสอบภาษาตางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
   (๑)  นักศึกษาสอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจากสถาบัน
ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
   (๒)  นักศึกษาสอบผานรายวิชาภาษาตางประเทศโดยไมนับหนวยกิตที่มีเวลาเรียน
สัปดาหละไมนอยกวาสามชั่วโมง  ตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติและไดรับการประเมิน 
ผลการเรียนระดับชั้น S 
   (๓)  นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาตางประเทศ ซ่ึงมีรายวิชาเก่ียวกับ
การอาน การใชภาษาไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 
 ขอ ๒๗  การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ใหดําเนินการเฉพาะ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ข โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบประมวลความรูทุกภาคการศึกษา สวนวิธีการและ
หลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    (๑)  นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ตองสอบประมวลความรู  
เพ่ือมีสิทธิ์ทําการคนควาอิสระ 
   (๒)  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรูตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
     (ก)  เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม                 
ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
     (ข)  คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เหน็ชอบใหเขาสอบประมวลความรูได 
 ขอ ๒๘ การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) ใหดําเนินการเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาเอก โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาหท่ีสิบหาทุกภาคการศึกษา สวนวิธีการ
และหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
   (๑)  นักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์
ขอทําวิทยานิพนธ 
     (๒)  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
   (ก) เรียนรายวิชาบังคับหรือวิชาแกนครบตามโครงสรางหลักสูตร โดยมีผลการเรียน
คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
   (ข) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบวัดคุณสมบัติได 
   (๓)  นักศึกษาท่ีจะสอบวัดคุณสมบัติ ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายในสัปดาห
ท่ีสี่ของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะสอบ โดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   (๔)  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการสอบตามท่ี
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูรเสนอ  
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-๑๑- 

หมวด ๘ การดําเนินการเก่ียวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ 
หรือการคนควาอิสระ 

  
 ขอ ๒๖  การสอบภาษาตางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
   (๑)  นักศึกษาสอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจากสถาบัน
ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
   (๒)  นักศึกษาสอบผานรายวิชาภาษาตางประเทศโดยไมนับหนวยกิตที่มีเวลาเรียน
สัปดาหละไมนอยกวาสามชั่วโมง  ตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติและไดรับการประเมิน 
ผลการเรียนระดับชั้น S 
   (๓)  นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาตางประเทศ ซ่ึงมีรายวิชาเก่ียวกับ
การอาน การใชภาษาไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 
 ขอ ๒๗  การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ใหดําเนินการเฉพาะ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ข โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบประมวลความรูทุกภาคการศึกษา สวนวิธีการและ
หลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    (๑)  นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ตองสอบประมวลความรู  
เพ่ือมีสิทธิ์ทําการคนควาอิสระ 
   (๒)  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรูตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
     (ก)  เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม                 
ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
     (ข)  คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบประมวลความรูได 
 ขอ ๒๘ การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) ใหดําเนินการเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาเอก โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาหท่ีสิบหาทุกภาคการศึกษา สวนวิธีการ
และหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
   (๑)  นักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์
ขอทําวิทยานิพนธ 
     (๒)  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
   (ก) เรียนรายวิชาบังคับหรือวิชาแกนครบตามโครงสรางหลักสูตร โดยมีผลการเรียน
คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
   (ข) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบวัดคุณสมบัติได 
   (๓)  นักศึกษาท่ีจะสอบวัดคุณสมบัติ ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายในสัปดาห
ท่ีสี่ของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะสอบ โดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   (๔)  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการสอบตามท่ี
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูรเสนอ  

-๑๒- 

   (๕)  นักศึกษาท่ีสอบไมผานหรือนักศึกษาท่ีขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวา
สอบวัดคุณสมบัติไมผาน มีสิทธิ์สอบใหมไดไมเกินสองครั้ง 
 ขอ ๒๙  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหนึ่งคน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ขอ ๓๐  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ระดับปริญญาโท ประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลัก 
หนึ่งคน  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี) 
   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ขอ ๓๑  ใหนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก เสนอชื่อเรื่อง และรายชื่ออาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   ในกรณีท่ีคณบดีมีความเห็นแยงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ ใหเสนอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และถือวาเปนท่ีสุด 
   ใหนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบในแตละหมวดวิชา 
และสอบผานการสอบประมวลความรู เสนอชื่อเรื่องการคนควาอิสระ และคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระ ท่ีมีองคประกอบตามขอ ๓๐ เพ่ือขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร   
 ขอ ๓๒  ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  
   (๑)  ใหอาจารยหนึ่งคน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกินหาคน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวาหาคน  ใหอยูในดุลยพินิจ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แตตองไมเกินสิบคน 
   (๒)  ใหอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหนึ่งคนเปนท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาไดไมเกินสิบหาคน 
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-๑๒- 

   (๕)  นักศึกษาท่ีสอบไมผานหรือนักศึกษาท่ีขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวา
สอบวัดคุณสมบัติไมผาน มีสิทธิ์สอบใหมไดไมเกินสองครั้ง 
 ขอ ๒๙  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหนึ่งคน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ขอ ๓๐  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ระดับปริญญาโท ประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลัก 
หนึ่งคน  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี) 
   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ขอ ๓๑  ใหนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก เสนอชื่อเรื่อง และรายชื่ออาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   ในกรณีท่ีคณบดีมีความเห็นแยงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ ใหเสนอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และถือวาเปนท่ีสุด 
   ใหนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบในแตละหมวดวิชา 
และสอบผานการสอบประมวลความรู เสนอชื่อเรื่องการคนควาอิสระ และคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระ ท่ีมีองคประกอบตามขอ ๓๐ เพ่ือขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร   
 ขอ ๓๒  ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  
   (๑)  ใหอาจารยหนึ่งคน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกินหาคน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวาหาคน  ใหอยูในดุลยพินิจ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แตตองไมเกินสิบคน 
   (๒)  ใหอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหนึ่งคนเปนท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาไดไมเกินสิบหาคน 

-๑๓- 

   กรณีอาจารยหนึ่งคน  เปนท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ  และการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธหนึ่งคน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระสามคน ทั้งนี้
ใหนับรวมนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน  
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 
   สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองมี
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และเปน
ผลงานท่ีชี้ชัดวาสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาได 
   ในกรณีท่ีเปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผูเชี่ยวชาญและมีความจําเปนอยางยิ่ง อาจแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาหลักได โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง จากนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนกรณีๆ ไป  
 ขอ ๓๓  การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ 
   (๑)  ใหนักศึกษาขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ  ท่ีไดรับ
อนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
ของประธานสาขาวิชาเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ  
   (๒)  คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ หรือเคาโครงการคนควาอิสระ  
ประกอบดวย  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  อยางนอยสี่คน  โดยมีประธานสาขาวิชา  เปนประธาน
กรรมการ  และเลขานุการผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรรมการ  ท้ังนี้  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม เปนคณะกรรมการสอบดวย 
    ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบ เคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระมีมติใหแกไข
เคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขตามมติใหเรียบรอยภายใน
หกสิบวัน โดยผานความเห็นชอบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ
และคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ขอ ๓๔  ใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ
ของนักศึกษาท่ีดําเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบภายในหกสิบวัน  นับจากวันสอบเคาโครง
วิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ  เพ่ือดําเนินการขออนุมัติทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
   เอกสารวิทยานิพนธหรือเอกสารการคนควาอิสระ ใหจัดทําเปนภาษาไทย  
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหจัดทําเปนภาษาอังกฤษได ในกรณีที่มี
ความจําเปนและมีเหตุผลสมควร โดยการเสนอของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระหลัก  
 ขอ ๓๕  ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุผลความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  ใหเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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-๑๓- 

   กรณีอาจารยหนึ่งคน  เปนท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ  และการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธหนึ่งคน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระสามคน ทั้งนี้
ใหนับรวมนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน  
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 
   สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองมี
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และเปน
ผลงานท่ีชี้ชัดวาสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาได 
   ในกรณีท่ีเปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผูเชี่ยวชาญและมีความจําเปนอยางยิ่ง อาจแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาหลักได โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง จากนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนกรณีๆ ไป  
 ขอ ๓๓  การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ 
   (๑)  ใหนักศึกษาขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ  ท่ีไดรับ
อนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
ของประธานสาขาวิชาเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ  
   (๒)  คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ หรือเคาโครงการคนควาอิสระ  
ประกอบดวย  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  อยางนอยสี่คน  โดยมีประธานสาขาวิชา  เปนประธาน
กรรมการ  และเลขานุการผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรรมการ  ท้ังนี้  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม เปนคณะกรรมการสอบดวย 
    ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบ เคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระมีมติใหแกไข
เคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขตามมติใหเรียบรอยภายใน
หกสิบวัน โดยผานความเห็นชอบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ
และคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ขอ ๓๔  ใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ
ของนักศึกษาท่ีดําเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบภายในหกสิบวัน  นับจากวันสอบเคาโครง
วิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ  เพ่ือดําเนินการขออนุมัติทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
   เอกสารวิทยานิพนธหรือเอกสารการคนควาอิสระ ใหจัดทําเปนภาษาไทย  
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหจัดทําเปนภาษาอังกฤษได ในกรณีที่มี
ความจําเปนและมีเหตุผลสมควร โดยการเสนอของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระหลัก  
 ขอ ๓๕  ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุผลความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  ใหเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-๑๔- 

 ขอ ๓๖  ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรผานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวมทุกภาคการศึกษา อยางนอยภาคการศึกษาละสองครั้ง   
 ขอ ๓๗  ใหนักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ และประธานสาขาวิชา 
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
 ขอ ๓๘  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  หรือคณะกรรมการ
สอบการคนควาอิสระ ท่ีมีองคประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก  ประกอบดวย 
    (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    (ข)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
    (ค)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
    (ง)  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมใชอาจารยท่ีปรึกษา จํานวนหนึ่งคน 
   (จ)  กรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๒)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท  ประกอบดวย 
   (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ข)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
   (ค)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
   (ง)  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมใชอาจารยท่ีปรึกษา จํานวนหนึ่งคน 
   (จ)  กรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๓)  คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ประกอบดวย 
   (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ข)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลัก  
   (ค)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี) 
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-๑๔- 

 ขอ ๓๖  ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรผานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวมทุกภาคการศึกษา อยางนอยภาคการศึกษาละสองครั้ง   
 ขอ ๓๗  ใหนักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ และประธานสาขาวิชา 
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
 ขอ ๓๘  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  หรือคณะกรรมการ
สอบการคนควาอิสระ ท่ีมีองคประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก  ประกอบดวย 
    (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    (ข)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
    (ค)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
    (ง)  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมใชอาจารยท่ีปรึกษา จํานวนหนึ่งคน 
   (จ)  กรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๒)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท  ประกอบดวย 
   (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ข)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
   (ค)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
   (ง)  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมใชอาจารยท่ีปรึกษา จํานวนหนึ่งคน 
   (จ)  กรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (๓)  คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ประกอบดวย 
   (ก)  ประธานกรรมการ ซ่ึงเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ข)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลัก  
   (ค)  กรรมการ ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี) 

-๑๕- 

   (ง)  กรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในหรือกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมใชอาจารยที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคนที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณในการทําวิจัย
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   การสอบวิทยานิพนธหรือการสอบการคนควาอิสระจะกระทําไดก็ตอเม่ือกรรมการ
มาปฏิบัติหนาท่ีครบตามจํานวนท่ีไดรับการแตงต้ัง  
 ขอ ๓๙  การขอสอบวิทยานิพนธ หรือสอบการคนควาอิสระ นักศึกษาตองมีระยะเวลา
การทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ นับแตวันอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ หรือเคาโครง 
การคนควาอิสระถึงวันสอบตามเกณฑ ตอไปนี้ 
   (๑)  การขอสอบการคนควาอิสระท่ีมีหนวยกิตไมเกิน ๖ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
ไมนอยกวา ๒ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา ๓ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
   (๒)  การขอสอบวิทยานิพนธท่ีมีหนวยกิตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
ไมนอยกวา ๓ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา ๔ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ  
   (๓)  การขอสอบวิทยานิพนธ ท่ีมีหนวยกิตจํานวน ๑๖-๓๐ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา                
ไมนอยกวา ๖  เดือนสําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา ๘ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ 
   (๔)  การขอสอบวิทยานิพนธท่ีมีหนวยกิตจํานวน มากกวา ๓๐ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา 
ไมนอยกวา ๙ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติและไมนอยกวา  ๑๒  เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ   
                ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สงผลการสอบ
ตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในสิบหาวันนับจากวันสอบ  
 ขอ ๔๐  ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่ไดแกไขตามมติของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ พรอมท้ังบทคัดยอภาษาไทย
และบทคัดยอภาษาอังกฤษ พรอมท้ังไฟลขอมูล (Document file) ตอบัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนท่ีกําหนด 
ภายในเกาสิบวันนับจากวันสอบ หากเกินกําหนดใหเสียคาปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๔๑  วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ หรือผลงานท่ีเกิดจากการทําวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระใหเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
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-๑๖- 

หมวด ๙ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขอ ๔๒  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น 
 ขอ ๔๓  ระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชา 
    (๑)  ระบบการใหคะแนนแตละรายวิชา  ใหเปนแบบระดับชั้น ดังนี้ 
      ระดับชั้น                ความหมาย                             คาระดับชั้น 
       A        ดีเยี่ยม (Excellent)            ๔.๐ 
       B+       ดีมาก (Very Good)                          ๓.๕ 
       B ดี (Good)                ๓.๐ 
           C+       ดีพอใช (Fairly Good)                      ๒.๕ 
           C       พอใช (Fair)                         ๒.๐ 
           D+        ออน (Poor)              ๑.๕ 
           D       ออนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 
       F       ตก (Fail)             ๐.๐ 
   (๒)  การประเมินผลการเรียนรายวิชาโดยไมมีคาระดับชั้น ดังนี้   
       ระดับชั้น            ความหมาย 
      S   ผลการเรียนเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
        U                    ผลการเรียนไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
     I    การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
     W    การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 
     AU   การลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
   (๓)  การให F กระทําในกรณีตอไปนี้ 
    (ก)  นักศึกษาขาดสอบประจําภาคการศึกษา โดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
    (ข)  นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ ๒๖ 
    (ค)  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
    (ง)  นักศึกษาท่ีไดรับการใหคะแนนระดับชั้น I แตมิไดดําเนินการขอประเมินผล
เพ่ือแกระดับชั้น I ใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียน 
   (๔)  การให S หรือ U กระทําไดในการใหคะแนนรายวิชาเรียนท่ีไมนับหนวยกิต หรือ
ในรายวิชาเรียนท่ีนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
   (๕)  การให I ในรายวิชาทําไดในกรณีตอไปนี้ 
   (ก)  นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 
   (ข)  นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ยังไมสมบูรณ   
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-๑๗- 

   นักศึกษาท่ีไดคะแนนระดับชั้น I ตองดําเนินการเพ่ือใหมีการเปลี่ยนระดับชั้น I 
ใหเสร็จสิ้น ภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวใหนายทะเบียนเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I 
เปน F  
   (๖)  การให W ในรายวิชาทําไดในกรณีตอไปนี้ 
   (ก)  นักศึกษาไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวชิาภายหลังกําหนดเวลาเพ่ิม ถอนรายวิชา  
   (ข)  นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 
   (ค)  นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียน 
   (ง)  นักศึกษาตาม (๕)(ก)ที่ไมสามารถดําเนินการเปลี่ยนระดับชั้น I ไดภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป เนื่องจากปวยหรือมีเหตุสุดวิสัย 
   (๗)  การให AU ทําไดในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิต  
 ขอ ๔๔  การประเมินผลการสอบพิเศษ 
    ใหกระทําเปนแบบระดับชั้น ดังนี้ 
   ระดับชั้น  ความหมาย 
   PD     ผานอยางยอดเยี่ยม (Pass with distinction) 
   P   ผาน  (Pass) 
   F   ไมผาน  (Fail) 
 ขอ ๔๕  การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  แบบระดับชั้นดังนี้ 
   ระดับชั้น   ความหมาย 
   A  ดีเยี่ยม  (Excellent)  
   B  ดี  (Good) 
   Pass  ผาน  (Pass) 
   Fail  ไมผาน  (Fail) 
    ท้ังนี้ ผลการประเมินวิทยานิพนธและการประเมินการคนควาอิสระระดับปริญญาโท 
ตองผาน สองในสาม สําหรับปริญญาเอก ตองผานสามในสี่ 
 ขอ ๔๖  การนับจํานวนหนวยกิต  และการคํานวณคาระดับชั้นเฉลี่ย 
   (๑)  การนับจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณหาคาระดับชั้นเฉลี่ย ใหนับรวม
หนวยกิต รายวิชาท่ีมีคาระดับชั้นท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดรวมท้ังรายวิชาท่ีเรียนซํ้า  
   (๒)  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด
ในหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตรายวิชาท่ีสอบไดระดับชั้น  C  ข้ึนไปเทานั้น 
   (๓)  คาระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น
   (๔)  คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม  ใหคํานวณจากผลการเรียนต้ังแตเริ่มเขาเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทาย  
   การคํานวณคาระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา และคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม 
ไมนับจํานวนหนวยกิตรายวิชาท่ีได I มาคํานวณ 
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-๑๘- 

  ขอ ๔๗  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาบังคับท่ีสอบไดตํ่ากวาระดับชั้น B หรือรายวิชา
เลือกท่ีสอบไดตํ่ากวาระดับชั้น C หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนรายวิชาดังกลาวก็ได  
โดยใหอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกอน
ลงทะเบียนเรียน 
 ขอ ๔๘  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสั่งใหนักศึกษาท่ีทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับ
การสอบทุกชนิด ตกในรายวิชาหรือพักการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๙- 

หมวด ๑๐ การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
 
 ขอ ๔๙  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรไดตองมี
คุณสมบัติดังนี้   
  (๑)  มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา 
   (๒)  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   (๓)  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  และมีคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐  
                   (๔)  ระดับปริญญาโท   
  (ก)  แผน ก แบบ ก ๑ ท่ีผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธระดับผานข้ึนไป  
และผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 
             (ข)  แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะตองมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ และสอบวิทยานิพนธผานข้ันสุดทาย
โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) 

            (ค)  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยมีผลการเรียน
ระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมท้ังเสนอและสอบการคนควาอิสระ
ผานข้ันสุดทาย 
   (๕)  ระดับปริญญาเอก 
             (ก)  แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษาตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) และ
สอบวิทยานิพนธผานข้ันสุดทาย  โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอก (Peer Review) ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรอง กอนการตีพิมพ 

   (ข)  แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองมี
ผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) และสอบวิทยานิพนธผานข้ันสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ 
หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก (Peer Review) ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรอง
กอนการตีพิมพ 
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-๑๙- 

หมวด ๑๐ การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
 
 ขอ ๔๙  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรไดตองมี
คุณสมบัติดังนี้   
  (๑)  มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา 
   (๒)  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   (๓)  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  และมีคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐  
                   (๔)  ระดับปริญญาโท   
  (ก)  แผน ก แบบ ก ๑ ท่ีผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธระดับผานข้ึนไป  
และผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 
             (ข)  แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะตองมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ และสอบวิทยานิพนธผานข้ันสุดทาย
โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) 

            (ค)  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยมีผลการเรียน
ระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมท้ังเสนอและสอบการคนควาอิสระ
ผานข้ันสุดทาย 
   (๕)  ระดับปริญญาเอก 
             (ก)  แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษาตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) และ
สอบวิทยานิพนธผานข้ันสุดทาย  โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอก (Peer Review) ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรอง กอนการตีพิมพ 

   (ข)  แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองมี
ผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) และสอบวิทยานิพนธผานข้ันสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ 
หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก (Peer Review) ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรอง
กอนการตีพิมพ 

-๒๐- 

   ใหนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดยื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 ขอ ๕๐  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาท่ีอนุมัติการสําเร็จการศึกษา   
 ขอ ๕๑  การใหปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา ท่ียื่นความจํานงขอรับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรเฉพาะผูมีคุณสมบัติครบตามขอ ๕๐ วรรคหนึ่ง เพ่ือขออนุมัติการใหปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

------------------------------------------ 
 เพื่อให้การสอบวดัคุณสมบติัของนักศึกษาระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทาง 
การบริหารเกณฑ ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และเป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบบัใหม่) ขอ้ ๓๓  
 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑   แห่งพะราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พุทธศกัราช ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบขอคณะกรรมการ บริหารบณัฑิตวิทยาลยั คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศแนวปฏิบติัในการสอบวดัคุณสมบติั ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ ๑ ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบติัในการสอบ
วดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) ส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอก”  
 ขอ้ ๒ ประกาศน้ีใชบ้งัคบักบันกัศึกษาปริญญาเอกท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ ภาคตน้ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
เป็นตน้ไป นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนท่ีประกาศน้ีจะมีผลบงัคบัให้ใช้ถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเดิมท่ีนกัศึกษา
เร่ิมเขา้ศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษาหรือพน้จากสภาพนกัศึกษา 
 ขอ้ ๓ การก าหนดปฏิทินการสอบและประกาศการสอบบณัฑิตวิทยาลยั จดัท าปฏิทินการสอบ
และประกาศการสอบแจง้ให้สาขาวิชา อาจารยที์่ปรึกษา และนักศึกษาทราบ ทั้งน้ีจะจดัให้มีการสอบ
วดัคุณสมบติั ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง ในสัปดาห์ท่ี ๑๕ ของภาคการศึกษา 
 ขอ้ ๔ การสมคัรสอบ 
 ๔.๑ นักศึกษา มีสิทธ์ิสมคัรสอบวดัคุณสมบตัิได้ เมื่อเรียนรายวิชาบงัคบัที่ก  าหนดไว้
และรายวิชาเลือกอ่ืนได้หน่วยกิจครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนค่าระดบัชั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 
๓.๐๐ และผา่นการประเมินของคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวา่สมควรเขา้สอบวดัคุณสมบติัได ้
 ๔.๒ นกัศึกษาขอรับใบอนุมติัสอบ (บ.๑๒) ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั 
 ๔.๓ นกัศึกษากรอกใบอนุมติัสอบ และผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาประธาน
กรรมการบริหารหลกัสูตร และน าส่งที่บณัฑิตวิทยาลยัภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ประสงค์
จะขอสอบ เพื่อตรวจสอบและอนุมติัการขอสอบ 
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 ๔.๔ นกัศึกษาช าระเงินค่าสมคัรสอบวดัคุณสมบติัท่ีหน่วยคลงัแลว้ส่งใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 
 ๔.๕ บณัฑิตวิทยาลยัจดัท าประกาศรายช่ือสิทธ์ิสอบติดประกาศและส าเนารายช่ือให้ประธาน
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรทราบ 
 ขอ้ ๕ การด าเนินการสอบ 
 ๕.๑ บณัฑิตวิทยาลยัขอรายช่ือคณะกรรมการออกขอ้สอบ ก ากบัการสอบ ตรวจขอ้สอบ 
ประมวลผลการสอบ และการประเมินผลจากประธานคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อจดัท าค าสั่ง
แต่งตั้งเสนอมหาวทิยาลยัขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๕.๒ คณะกรรมการออกขอ้สอบ ด าเนินการในการออกขอ้สอบ คดัเลือกขอ้สอบ และจดัท า
ขอ้สอบ โดยขอบเขตเน้ือหาสาระ การสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ย หมวดวิชาสัมพนัธ์ และหมวดวิชา
เฉพาะดา้น หรือหมวดวชิาบงัคบั หมวดวชิาละไมน่อ้ยกวา่ ๓ ชัว่โมง 
 ๕.๓ การด าเนินการสอบ ให้คณะกรรมการก ากบัการสอบ ด าเนินการสอบตามตารางสอบ
อยา่งเคร่งครัด 
 ขอ้ ๖ การประมวลผลสอบและการประเมินผล 
 ๖.๑ คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ ให้ด าเนินการตรวจขอ้สอบและประเมินผลให้แลว้เสร็จ
ภายใน ๑๕ วนั หลงัจากส้ินสุดการสอบ หลงัจากนั้นส่งผลการสอบให้คณะกรรมการประมวลผลการสอบ
และการประเมินผล 
 ๖.๒ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัน าเสนอผลการสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บณัฑิตวทิยาลยั 
 ๖.๓ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัจดัท าประกาศผลสอบ แจง้ให้นักศึกษาและงานทะเบียน
และวดัผลทราบ 
 ขอ้ ๗ การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติั ให้เป็นไปตามขอ้ ๒๕ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยการจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบบัใหม่) และ
นักศึกษาตอ้งได้คะแนนสอบในแต่ละหมวดวิชา  ร้อยละ  ๗๐ ข้ึนไป  จึงถือว่าสอบผ่านและถ้าได้
คะแนนสอบในแต่ละหมวดวชิา ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป จะถือวา่ผา่นอยา่งยอดเยีย่ม 
 ขอ้ ๘ นัก ศึกษาหลัก สูตรป ริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) จึงจะมีสิทธ์ิเสนอขอท าวทิยานิพนธ์ 
 ขอ้ ๙ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมตัิให้สอบแล้ว หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร
ให้ถือว่าสอบตกในการสอบคร้ังนั้น ยกเวน้นกัศึกษาไดรั้บอนุมตัิให้งดสอบจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา และประธานคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลักสูตร และแจง้ให้
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อยกเลิกการสมคัรสอบของนักศึกษา ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าสมคัรสอบใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ 
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 ขอ้ ๑๐ การตดัสินผลการสอบวดัคุณสมบติั 
 ๑๐.๑ กรณีท่ีมีการสอบเฉพาะขอ้เขียนจะถือว่านกัศึกษาเป็นผูส้อบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั 
นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นขอ้เขียนไดค้ะแนนร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป 
 ๑๐.๒ กรณีที่มีการสอบทั้งข ้อเขียนและสัมภาษณ์จะถือว่านักศึกษาเป็นผูส้อบผ่าน
การสอบวดัคุณสมบติั นกัศึกษาตอ้งไดค้ะแนนสอบในแต่ละส่วนร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป และมีคะแนนรวม
ของทั้งสองส่วนร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป 
 ขอ้ ๑๑ นกัศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติัไม่ผา่นจะตอ้งสอบแกต้วัใหม่ ทั้งน้ีนกัศึกษามีสิทธ์ิสอบแกต้วั
ไม่เกิน ๒ คร้ัง ซ่ึงถา้ยงัสอบไม่ผา่นจะพน้จากสภาพการเป็นนกัศึกษา ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งสอบวดัคุณสมบติั
ใหผ้า่นภายใน ๑๐ ภาคการศึกษา นบัจากวนัเขา้รับการศึกษา 
 ขอ้ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี หรือที่มิได้ระบุไวใ้นประกาศน้ี
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายๆ  ไป และให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริหารบณัฑิตวทิยาลยันั้นเป็นท่ีสุด 
  
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

   (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก เทพสุภรณ์กุล) 
                                   อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี ๑๔๑/๒๕๕๓ 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข   
------------------------------------------ 

 เพื่อให้การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ข มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบบัใหม่) ขอ้ ๓๒ 
 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศกัราช ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 
๙/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศแนวปฏิบตัิในการสอบประมวลความรู้
ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ ๑ ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง แนวปฏิบติัในการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท แผน ข” 
 ขอ้ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบักับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นตน้ไป นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนท่ีประกาศน้ีจะมีผลบงัคบัใช้ให้ถือปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัเดิมท่ีนกัศึกษาเร่ิมเขา้ศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษาหรือพน้จากสภาพนกัศึกษา 
 ขอ้ ๓ การก าหนดปฏิทินการสอบและประกาศการสอบ บณัฑิตวิทยาลยัมีหน้าที่จดัท าปฏิทิน
การสอบ และประกาศการสอบแจง้ให้สาขาวิชา อาจารยที์่ปรึกษา และนักศึกษาทราบ ทั้งน้ีจะจดัให้มี
การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง ในสัปดาห์ท่ี ๓ ของภาคการศึกษา 
 ขอ้ ๔ การสมคัรสอบ 
 ๔.๑ นกัศึกษามีสิทธ์ิสมคัรสอบประมวลความรู้ได ้เมื่อเรียนรายวิชาบงัคบัที่ก  าหนดไว ้
และรายวิชาเลือกอ่ืนได้หน่วยกิตครบตามหลกัสูตร โดยมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 
๓.๐๐ และผา่นการประเมินของคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวา่สมควรเขา้สอบประมวลความรู้ได ้
 ๔.๒ นกัศึกษาขอใบอนุมติัสอบ (บ.๑๓) ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั 
 ๔.๓ นักศึกษากรอกใบขออนุมัติสอบ และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ประธานคณะกรรมการผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และน าส่งที่บ ัณฑิตวิทยาลัยภายในสัปดาห์ที่  ๔ 
ของภาคการศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอสอบ เพื่อตรวจสอบและอนุมติัการขอสอบ 
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 ๔.๔ นกัศึกษาช าระเงินค่าสมคัรสอบประมวลความรู้ที่ฝ่ายการเงิน แลว้น าส าเนาเอกสาร
ค่าสมคัรสอบส่งใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั พร้อมเอกสารขอ้ ๔.๒  
 ๔.๕ บณัฑิตวิทยาลยัจดัท าประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบ ติดประกาศ และส าเนารายช่ือ
ใหป้ระธานคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรทราบ 
 ขอ้ ๕ การด าเนินการสอบ 
 ๕.๑ บณัฑิตวิทยาลยัขอรายช่ือคณะกรรมการออกขอ้สอบ ก ากบัการสอบ ตรวจขอ้สอบ 
ประมวลผลการสอบ และการประเมินผลจากประธานคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อจดัท าค าสั่ง
แต่งตั้งเสนอมหาวทิยาลยัขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๕.๒ คณะกรรมการออกขอ้สอบ ด าเนินการในการออกขอ้สอบ คดัเลือกขอ้สอบ และจดัท า
ขอ้สอบ โดยขอบเขตเน้ือหาสาระการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ย หมวดวิชาสัมพนัธ์ และหมวดวิชา
เฉพาะดา้น หรือหมวดวชิาบงัคบั หมวดวชิาละไม่นอ้ยกวา่ ๓ ชัว่โมง 
 ๕.๓ การด าเนินการสอบ ให้คณะกรรมการก ากบัการสอบ ด าเนินการสอบตามตารางสอบ
อยา่งเคร่งครัด 
 ขอ้ ๖ การประมวลผลสอบและการประเมินผล 
 ๖.๑ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ด าเนินการตรวจข้อสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วนั 
หลงัจากการส้ินสุดการสอบ หลงัจากนั้นส่งผลการสอบใหค้ณะกรรมการประมวลผลการสอบและประเมินผล  
 ๖.๒ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัน าเสนอผลการสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บณัฑิตวทิยาลยั  
 ๖.๓ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัจดัท าประกาศผลสอบ แจง้ให้นักศึกษาและงานทะเบียน
และวดัผลทราบ 
 ขอ้ ๗ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นไปตามขอ้ ๒๕ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้ายการจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบบัใหม่) และ
นกัศึกษาตอ้งไดค้ะแนนสอบในแต่ละหมวดวชิา ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป จึงจะถือวา่สอบผา่น หรือไดค้ะแนนสอบ
ในแต่ละหมวดวชิา ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป จะถือวา่ผา่นอยา่งยอดเยีย่ม 
 ขอ้ ๘ นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้ไม่ผา่น จะตอ้งสอบแกต้วัใหม่ ทั้งน้ีนกัศึกษามีสิทธ์ิสอบแกต้วั
ไดไ้ม่เกิน ๒ คร้ัง ซ่ึงถา้ยงัสอบไม่ผา่นจะพน้จากสภาพนกัศึกษา ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งสอบประมวลผลความรู้ 
ใหผ้า่นภายใน ๘ ภาคการศึกษา จะถือวา่ผา่นอยา่งยอดเยีย่ม 
 ขอ้ ๙ เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมติัให้สอบแล้ว หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร
ให้ถือว่าสอบตกในการสอบคร้ังนั้น ยกเวน้นกัศึกษาไดรั้บอนุมตัิให้งดสอบจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา และประธานคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลักสูตร และแจง้ให้
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อยกเลิกการสมคัรสอบของนักศึกษา ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าสมคัรสอบใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ 
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 ขอ้ ๑๐ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี หรือท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นการประกาศน้ี
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือค า วินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริหารบณัฑิตวทิยาลยันั้นเป็นท่ีสุด 
 
 ประกาศ ณ  วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
                       (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก เทพสุภรณ์กุล) 

                                      อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี ๔๐๐/๒๕๕๒ 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง มาตรการการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของผู้อ่ืน 
หรือให้ผู้อ่ืนจัดท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้   

------------------------------------------ 
 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มาตรฐาน
ทางวิชาการสอดคล้อง กับปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๔๗ 
จึงออกประกาศเรื่องมาตรการ การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของผู้อื่น
หรือให้ผู้อื่นจัดท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้ ดังนี้ 
 ๑. กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา
และมีโทษในระดับลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 
 ๒. กรณีที่ตรวจพบเมื่อได้มีการอนุมัติปริญญาแล้ว มหาวิทยาลัยจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือเพิกถอนการอนุมัติปริญญาที่ได้รับโดยทันที และสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  
 

                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  เสกขุนทด) 
                                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
ที่ ๒๓/๒๕๕๔ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

------------------------------------------ 
 เพ่ือให้การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สอดคล้อง
กับคู่มือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑๐ การส าเร็จการศึกษาและการขออนุมัติ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหา
วิทยาราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๕๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง 
๗/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ดังต่อไปนี้ 
 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ๑. ประกาศนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ทั้งแผน ก แบบ ก๑ 
(ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์) และแผน ก แบบ ก๒ (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) ที่เข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ๒. ผลงานที่เผยแพร่ 
  ผลงานที่เผยแพร่ให้เป็นผลงานจากการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้จัดท าเป็น
วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
 ๓. การเผยแพร่ผลงาน 
 การเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ด าเนินการได้ ๒ วิธี คือ 
 ๓.๑ เผยแพร่ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ 
 ๓.๒ เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง และมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม 
(full paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) 
 ๔. ประเภทวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือประเภทของที่ประชุมวิชาการ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก๑ และแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก๒ 
เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นดังนี้ 
 ๔.๑ วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นวารสารที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ และบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล หรือวารสารที่ยอมรับจากรายชื่อที่ประกาศไปแล้วได้อีก 
ตรวจสอบได้ที่ http://grad.rru.ac.th ในส่วน “รายชื่อวารสารที่ประกาศให้ตีพิมพ์” หรือเป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความ
โดยกองบรรณาธิการ (editorial review) หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (peer review) นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน
การตีพิมพ์หรือการได้รับการตอบรับจากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว พร้อมส าเนาบทความ จ านวน ๒ ชุด 
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอส าเร็จการศึกษาและเมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษา
ส่งส าเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพร่ให้แก่บัณฑติวิทยาลัยด้วย 
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 ๔.๒ ที่ประชุมวิชาการ 
 ๔.๒.๑ การจัดประชุมต้องด าเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะหรือหากเป็น
การประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องด าเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใด
วิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น 
 ๔.๒.๒ การจัดประชุมในข้อ ๔.๒.๑ ต้องมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม (full paper) 
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) 
 ๔.๒.๓ ต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาต้องการจะเผยแพร่เสนอผลงานและ
ประเมินผลงานที่จะลงเผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings)  
 ๔.๒.๔ นักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตัวเอง การน าเสนอจะเป็นการน าเสนอด้วยวาจา (oral 
presentation) หรือโปสเตอร์ (poster presentation) อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ นักศึกษาต้องส่ง (๑) หลักฐาน
การไปน าเสนองาน (๒) ผลงานที่น าเสนอ และ (๓) ส าเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพร่ในรายงานการประชุม
วิชาการอย่างละ ๒ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา และเมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
การประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาส่งส าเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพร่ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยด้วย 
 ๕. ผลงานและการระบุชื่อนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถ
ระบุเป็นชื่อแรกหรือชื่อรองก็ได้ โดยต้องระบุว่าเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในกรอบการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
 
 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ๑. บทความวิจัย (research article) ต้องมาจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (peer review) โดยระบุชื่อนักศึกษาเป็นผู้แต่งชื่อแรก รวมทั้งต้องระบุว่าเป็นผลงาน
ที่เกิดขึ้นในกรอบของการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ๒. วารสารที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้และ
บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล หรือวารสารที่ยอมรับจากรายชื่อที่ประกาศไปแล้วได้อีก ตรวจสอบได้ที่ 
http://grad.rru.ac.th ในส่วน “รายชื่อวารสารที่ประกาศให้ตีพิมพ์” 
 ๓. ส าหรับวารสารที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องเสนอผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยไปตีพิมพ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
การเสนอวารสารให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ให้นักศึกษาส่งข้อมูลของวารสารเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและประธานหลักสูตรก่อนส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ โดยกรอก
แบบฟอร์ม บ.๑๐ เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา พร้อมทั้งแนบบทความวิจัยและข้อมูลของวารสารที่จะส่งตีพิมพ์ 
ซึ่งประกอบด้วย 
 ๓.๑ ฐานข้อมูลสากลที่ปรากฏชื่อวารสารที่จะส่งตีพิมพ์ 
 ๓.๒ ตัวเล่มวารสารฉบับล่าสุด 
 ๓.๓ ข้อมูลที่แสดงว่าวารสารนั้นมีระบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ 
 ๓.๓.๑ ข้อความที่ระบุไว้ภายในวารสารฉบับพิมพ์หรือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่า บทความ
ที่รับตีพิมพ์ลงในวารสารดังกล่าว มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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 ๓.๓.๒ จดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จากบรรณาธิการวารสาร เพ่ือยืนยันว่า บทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ๓.๓.๓ จดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ประเมินบทความ (reviewed) ของวารสารนั้น 
 ๓.๔ ข้อมูลที่แสดงความเป็นนานาชาติของวารสาร โดยใช้หลักฐานที่แสดงว่า บทความที่ตีพิมพ์
ในวารสารนั้น ได้รับการอ้างอิงจากบทความอื่นซึ่งตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
การอ้างอิงดังกล่าวโดยใช้ฐานข้อมูลหรือเครื่องมือสืบค้นต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น Web of Science, Scopus, 
Google Scholar เป็นต้น 
 ๔. การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๑ การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 ๔.๑.๑ เป็นวารสารที่มีลักษณะของวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และมีระบบ
ประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (peer review) 
 ๔.๑.๒ เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ให้การยอมรับส าหรับการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ๔.๒ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยตอบอนุมัติวารสารเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจึงส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ 
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อไปได้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ
ค าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
                          อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ ๖๖๐/๒๕๕๔ 
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ตอนที่ 3
ประก�ศมห�วิทย�ลัยฯ ค่�ธรรมเนียม

ระดับบัณฑิตศึกษ�
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ประก�ศมห�วิทย�ลัยฯ ค่�ธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษ�

 
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เร่ือง การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎบีัณฑิต 
สาขาการจัดการเพ่ือการพฒันา   

------------------------------------------ 
 เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการเพื่อการพฒันา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ้ ๗ จึงประกาศ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ค่าใบสมคัรและค่าธรรมเนียมการสอบ 
 (1) ค่าใบสมคัรและระเบียบการ       ชุดละ    ๔๐๐ บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือก    รายละ    ๔๐๐ บาท 
 2. เงินค่าบ ารุงการศึกษา 
 ให้นกัศึกษาช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ ๕๘,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๖ ภาคเรียน รวมค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลกัสูตร ๓๔๘,๐๐๐ บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 (1) ค่าธรรมเนียมแรกรับเขา้ศึกษา 
 ก. ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียน    ๑,๐๐๐ บาท 
 ข. ค่าประกนัของเสียหาย     ๑,๐๐๐ บาท 
 ค. ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษา           ๑๐๐ บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
 ก. ค่ารักษาสภาพนกัศึกษา              ภาคเรียนละ  ๕,๐๐๐ บาท 
 ข. ค่าขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา      คร้ังละ      ๑,๐๐๐ บาท 
 ค. ค่าสอบวดัคุณสมบติัดุษฎีบณัฑิต     คร้ังละ     ๓,๐๐๐ บาท 
 ง. ค่าลงทะเบียนบณัฑิต            ๑,๐๐๐ บาท 
 จ. ค่าออกใบแสดงผลการศึกษา          ฉบบัละ          ๒๐๐ บาท 
 ฉ. ค่าออกใบรับรองต่างๆ                  ฉบบัละ          ๒๐๐ บาท 
 ช. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าชา้กวา่ก าหนด  วนัละ       ๕๐ บาท 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
  (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก เทพสุภรณ์กุล) 

                                        อธิการบดี 
ท่ี ๒๐๖/๒๕๕๐ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา   

------------------------------------------ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ จึงประกาศเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา ดังนี้ 
 1. ค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบ 
 (1) ค่าใบสมัครและระเบียบการ       ชุดละ     ๔๐๐ บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก    รายละ     ๔๐๐ บาท 
 2. เงนิค่าบ ารุงการศึกษา 
 ให้นักศึกษาช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ ๑-๔ ภาคเรียนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๕-๙ ภาคเรียนละ ๔๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๙ ภาคเรียน รวมค่าบ ารุงการศึกษาตลอด
หลักสูตร ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 (1) ค่าธรรมเนียมแรกรับเข้าศึกษา 
 ก. ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียน     ๑,๐๐๐ บาท 
 ข. ค่าประกันของเสียหาย      ๑,๐๐๐ บาท 
 ค. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา           ๑๐๐ บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
 ก. ค่ารักษาสภาพนักศึกษา             ภาคเรียนละ  ๕,๐๐๐ บาท 
 ข. ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา       ครั้งละ      ๑,๐๐๐ บาท 
 ค. ค่าสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบัณฑิต      ครั้งละ     ๑,๐๐๐ บาท 
 ง. ค่าลงทะเบียนบัณฑิต             ๑,๐๐๐ บาท 
 จ. ค่าออกใบแสดงผลการศึกษา           ฉบับละ          ๒๐๐ บาท 
 ฉ. ค่าออกใบรับรองต่างๆ                   ฉบับละ          ๒๐๐ บาท 
 ช. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด  วันละ       ๕๐ บาท 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา) 

                    รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 
ที่ ๑๗๐/๒๕๖๐ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

 เพ่ือให้การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รายละเอียดดังนี้ 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายเป็นงวด ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไป
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยการช าระเงินในแต่ละงวดให้ถือตามวันที่ก าหนดในปฏิทินวิชาการ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๖ งวด งวดละ 
๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ช าระ ๔ งวด งวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๖ งวด งวดละ 
๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๖ งวด งวดที่ ๑-๓ 
งวดละ ๒๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔-๖ งวดละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จ านวน ๖ งวด งวดละ 
๒๓,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท  
  ๑.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ จ านวน ๕ งวด งวดละ 
๒๖,๔๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท  
๒. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว 
  ๒.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาวิชาละ             ๔๐๐ บาท  
  ๒.๒ ค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน    ๒,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเป็นรายการ ดังนี้ 
  ๓.๑ ค่าออกใบแสดงผลการเรียน         ฉบับละ      ๑๐๐  บาท 
  ๓.๒ ค่าออกใบรับรองอ่ืนๆ         ฉบับละ         ๕๐  บาท  
  ๓.๓ ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา              ๖๐๐  บาท 
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  ๓.๔ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตรายวิชา    หน่วยกิตละ     ๓๐๐ บาท 
  ๓.๕ ค่าขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร เกินกว่า ๓ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้      ฉบับละ        ๕๐๐ บาท 
  ๓.๖ ค่าลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด    วันละ          ๕๐ บาท 
  การนับจ านวนวันเพ่ือค านวณค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนดให้นับตั้งแต่วันถัดจากวัน
สุดท้ายของการช าระค่าลงทะเบียน เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน 
๔. กรณีนักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมครบตามข้อ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องจ่ายค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
 กรณีที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสาเหตุไม่จ่ายตามก าหนดในวรรคหนึ่งต้องจ่ายค่าขอคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษา ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาที่ยังค้างจ่ายด้วย 
๕. นักศึกษาที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้เว้นแต่กรณี
มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการเรียนการสอนสาขาวิชานั้น 

 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ  วันที่  ๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
  อธิการบดี 

 
ที่ ๓๒๙/๒๕๕๔ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

------------------------------------------ 
 เพ่ือให้การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการเก็บและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายเป็นงวด ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไป
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยการช าระเงินในแต่ละงวดให้ถือตามวันที่ก าหนดในปฏิทินวิชาการ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตรหรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า ช าระจ านวน ๖ งวด งวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น
จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น
ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า ช าระจ านวน ๗ งวด งวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ทั้งสิ้นจ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว 
  ๒.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาวิชาละ             ๔๐๐ บาท  
  ๒.๒ ค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน    ๒,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเป็นรายการ ดังนี้ 
  ๓.๑ ค่าออกใบแสดงผลการเรียน         ฉบับละ      ๑๐๐  บาท 
  ๓.๒ ค่าออกใบรับรองอ่ืนๆ         ฉบับละ         ๕๐  บาท  
  ๓.๓ ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา              ๖๐๐  บาท 
  ๓.๔ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตรายวิชา    หน่วยกิตละ     ๓๐๐ บาท 
  ๓.๕ ค่าขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร เกินกว่า ๓ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้      ฉบับละ        ๕๐๐ บาท 
  ๓.๖ ค่าลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด    วันละ          ๕๐ บาท 
  การนับจ านวนวันเพ่ือค านวณค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนดให้นับตั้งแต่วันถัดจากวัน
สุดท้ายของการช าระค่าลงทะเบียน เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน 



106
คู่ม

ือน
ักศ

ึกษ
�ร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศ

ึกษ
� 

ป
ีก�

รศ
ึกษ

� 
25

62
ประก�ศมห�วิทย�ลัยฯ ค่�ธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษ�

๔. กรณีนักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมครบตามข้อ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องจ่ายค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
 กรณีที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสาเหตุไม่จ่ายตามก าหนดในวรรคหนึ่งต้องจ่ายค่าขอคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษา ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาที่ยังค้างจ่ายด้วย 
๕. นักศึกษาที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้เว้นแต่กรณี
มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการเรียนการสอนสาขาวิชานั้น 

 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
  อธิการบดี 

 
ที่ ๒๙๘/๒๕๕๕ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

------------------------------------------ 
 เพ่ือให้การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการเก็บและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายเป็นงวด ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไป
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยการช าระเงินในแต่ละงวดให้ถือตามวันที่ก าหนดในปฏิทินวิชาการ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตรหรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า ช าระจ านวน ๖ งวด งวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น
จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น
ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า ช าระจ านวน ๗ งวด งวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ทั้งสิ้นจ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว 
  ๒.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาวิชาละ             ๔๐๐ บาท  
  ๒.๒ ค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน    ๒,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเป็นรายการ ดังนี้ 
  ๓.๑ ค่าออกใบแสดงผลการเรียน         ฉบับละ      ๑๐๐  บาท 
  ๓.๒ ค่าออกใบรับรองอ่ืนๆ         ฉบับละ         ๕๐  บาท  
  ๓.๓ ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา              ๖๐๐  บาท 
  ๓.๔ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตรายวิชา    หน่วยกิตละ     ๓๐๐ บาท 
  ๓.๕ ค่าขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร เกินกว่า ๓ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้      ฉบับละ        ๕๐๐ บาท 
  ๓.๖ ค่าลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด    วันละ          ๕๐ บาท 
  การนับจ านวนวันเพ่ือค านวณค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนดให้นับตั้งแต่วันถัดจากวัน
สุดท้ายของการช าระค่าลงทะเบียน เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน 
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๔. กรณีนักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมครบตามข้อ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องจ่ายค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
 กรณีที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสาเหตุไม่จ่ายตามก าหนดในวรรคหนึ่งต้องจ่ายค่าขอคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษา ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาที่ยังค้างจ่ายด้วย 
๕. นักศึกษาที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้เว้นแต่กรณี
มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการเรียนการสอนสาขาวิชานั้น 

 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล) 
  อธิการบดี 

 
ที่ ๗๖/๒๕๕๕ 



ตอนที่ 4
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�
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หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเพื่อก�รพัฒน�
Doctor of Philosophy Program in Management for Development

ชื่อปริญญาสาขาวิขา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเพ่ือการพัฒนา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Doctor of Philosophy (Management for Development) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   ปร.ด. (การจัดการเพ่ือการพัฒนา) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :   Ph.D. (Management for Development) 

ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

แผนการศึกษา 
 ตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แบบ 2(2.1) สอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาบังคับ  

- วิชาแกน 
- วิชาเฉพาะ 

รวม 15  หน่วยกิต 
  9  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54  หน่วยกิต 

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
 หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต 

GMD801 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
GMD802 สัมมนาทฤษฎีการพัฒนาเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
GMD804 สัมมนาหลักการจัดการเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเฉพาะแขนงวิชา 6 หน่วยกิต 
 วิชาเฉพาะแขนงวิชาภาวะผู้น าและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

GMD806 สัมมนาองค์ความรู้ด้านพัฒนศาสตร์ 3(2-2-5) 
GMD807 หัวข้อพิเศษทางด้านพัฒนศาสตร์ 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
GMD808 วิธีวิทยาในการวิจัยและพัฒนา 3(2-2-5) 
GMD809 ศาสนาและปรัชญาที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
GMD810 ทฤษฎีและรูปแบบของภาวะผู้น าตามมุมมองเชิงสหวิทยาการ 3(3-0-6) 
GMD811 สัมมนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การชุมชน 3(2-2-5) 
GMD812 สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
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GMD813 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
GMD814 สัมมนาทฤษฎีและกรณีศึกษาของการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
GMD803 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3(2-2-5) 
GMD804 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 
GMD818 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 36 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ  6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
GMD815 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
GMD816 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 

 *ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบวัดคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานแล้ว สามารถเลือกไม่เรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1 และวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2 ได้ แต่ยังคงลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ 
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หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตรศึกษ�
Doctor of Philosophy Program in Science Education

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Science Education) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Science Education) 

ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

แผนการศึกษา 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา จัดการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ
แบบ 2.1 โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

หมวดวิชาเอกบังคับ 4 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

9 

หมวดวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 6 
หมวดวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 3 
ดุษฎีนิพนธ์ 48 36 

รวมไม่น้อยกว่า 53 53 

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แบบ 
 แบบ 1.1 
  ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

GSE831 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-0-2250) 
  วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 

GSE800 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 
GSE804 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 4 หน่วยกิต 

 แบบ 2.1 
  หมวดวิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียนจ านวน 9 หน่วยกิต 

GSE801 การวิเคราะห์ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
GSE802 กระบวนการทัศน์ รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 
GSE803 การออกแบบหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 
GSE804 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 4 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเอกเลือก ก าหนดให้เรียนจ านวน 3 หน่วยกิต 
GSE811 สถิติและการวิจัยขั้นสูงส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4) 
GSE812 การประเมินในวิทยาศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 
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GSE813 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 
GSE814 วิทยาศาสตรศึกษากับภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
GSE815 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์เฉพาะสาขา 3(2-2-5) 

 วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) 
GSE800 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 

 ดุษฎีนิพนธ์ 
GSE832 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
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หลักสูตรครุศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รศึกษ�
Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : ครศุาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Educational Administration) 

ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา คือ 
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
     1.1  วิชาบังคับ    
     1.2  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

30 
27 
3 

36 
27 
9 

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

รวมไม่น้อยกว่า 42 42 

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
   และแผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้ 
  วิชาบังคับ ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

EEA701 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา                3(3-0-6) 
EEA702 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6) 
EEA703 ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา 3(3-0-6) 
EEA704 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(3-0-6) 
EEA705 ความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 3(3-0-6) 
EEA706 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
EEA707 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(90) 
ECI726 การบริหารหลักสูตรและการสอน การบริหารกิจการนักเรียน 3(3-0-6) 
EMR703 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางการศึกษา 3(3-2-5) 

 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แผน ข เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
EEA708 การประเมินโครงการ 3(3-0-6) 
EEA709 องค์การและการบริหารองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6) 

   
   
   



116
คู่ม

ือน
ักศ

ึกษ
�ร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศ

ึกษ
� 

ป
ีก�

รศ
ึกษ

� 
25

62
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�

EEA710 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
EEA711 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3(2-2-5) 
EEA712 สัมมนาการค้นคว้าอิสระ 3(2-2-5) 
EEA713 จิตวิทยาทางการบริหาร 3(3-0-6) 
EEA714 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 

 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
EEA715 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
EEA716 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

 รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
  นักศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้
คอมพิวเตอร์ จะต้องเรียนรายวิชาวิชา EEN702 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา และรายวิชา 
EET704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  โดยไม่นับหน่วยกิต ยกเว้นผู้สอบผ่านเกณฑ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

EEN702 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
EET704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
  นักศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน จะต้องสอบผ่าน
ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ก าหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชา EED701 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ และรายวิชา 
EEA717 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต 

EED701 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
EEA717 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 

หมายเหตุ:  ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ให้ลงทะเบียน 
EEA718 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
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หลักสูตรครุศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�หลักสูตรและก�รสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : ครศุาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education (Curriculum and Instruction) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 1 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และตอ้งศึกษารายวิชาสัมพันธ์ และรายวิชาเฉพาะด้านอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

1.  หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     2.1  วิชาบังคับ    
     2.2  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

18 
12 
6 

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

รวมไม่น้อยกว่า 36 

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
 หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

ECI701  ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 MR701  สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 18 หนว่ยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต 

EMR702  การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
ECI702  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ECI703  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ECI704  การประเมินโครงการและหลักสูตร 3(3-0-6) 

 2.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
ECI705 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(3-0-6) 
ECI706 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
ECI707 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด  3(2-2-5) 
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ECI708 การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ECI709 การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3(2-2-5) 
ECI710 ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
ECI711 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
ECI712 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น  3(2-2-5) 
ECI713 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย  3(2-2-5) 
ECI714 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
ECI715 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
ECI716 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์  3(2-2-5) 
ECI718 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  3(2-2-5) 
ECI719 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนศิลปะ  3(2-2-5) 
ECI720 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
3(2-2-5) 

ECI721 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(2-2-5) 
EET704 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนส าหรับบัณฑติศึกษา 3(2-2-5) 

 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
ECI722 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 

 รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
EEN701 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
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หลักสูตรส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รสุขภ�พ
Master of Public Health Program in Health Management

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Public Health (Health Management) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : ส.ม. (การจัดการสุขภาพ) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.P.H. (Health Management) 
ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ จัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา 
คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาบังคับ 12 12 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 12 15 
3. หมวดวิชาเลือก 3 6 
4. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 

รวมไม่น้อยกว่า 39 39 
โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
 หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 

SPH701 นโยบายและระบบสุขภาพ   3(3-0-6) 
SPH702 หลักวิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
SPH703 พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา  3(3-0-6) 
SPH704 สถิติทางการวิจัยสุขภาพ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก 2 ให้เรียน 12 หน่วยกิต และแผน ข ให้เรียน 15 หน่วยกิต ดังนี้ 
SPH705 กลยุทธ์ทางการจัดการสุขภาพ 3(3-0-6) 
SPH706 วิธีวิจัยทางสุขภาพ 3(3-0-6) 
SPH707 การวางแผนและประเมินผลแผนงานทางสุขภาพ 3(3-0-6) 
SPH708 การจัดการบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 
SPH709 การบริหารงานสาธารณสุข                                         3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก
เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

SPH710 สัมมนาการจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
SPH711 สุขภาพนานาชาติ  3(3-0-6) 
SPH712 การศึกษาเฉพาะกรณีด้านการจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 
SPH713 การฝึกปฏิบัติการจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 

 
 

  



120
คู่ม

ือน
ักศ

ึกษ
�ร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศ

ึกษ
� 

ป
ีก�

รศ
ึกษ

� 
25

62
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�

SPH714 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสุขภาพ 3(3-0-6) 
SPH715 การเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพ 3(3-0-6) 
SPH716 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                                                              3(3-0-6) 
SPH717 การส่งเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 
SPH718 การจัดการสุขภาพในชุมชน  3(3-0-6) 
SPH719 คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทางสุขภาพ 3(2-2-5) 

 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
SPH720 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
SPH721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6(0-0-270) 

 รายวิชาปรับพื้นฐาน 
 ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางด้านสุขภาพ สาธารณสุข  ต้องเข้าศึกษารายวิชา
พ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในการจบการศึกษา จ านวน 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ดังนี้ 

SPH722 การสาธารณสุขทั่วไป                                           3(3-0-6) 

หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน ข ให้ลงทะเบียนรายวิชา 
 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
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หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รอุตส�หกรรม
Master of Science Program in Industrial Management

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science (Industrial Management) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (การจัดการอุตสากรรม) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Industrial Management) 
ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา 
คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     1.1  วิชาบังคับ 
     1.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

 
21 
3 

 
21 
9 

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

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน 21 หน่วยกิต ดังนี้ 

IIM702 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน    3(3-0-6) 
IIM703 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณธรรม 3(3-0-6) 
IIM704 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
IIM705 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 
IIM706 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
IIM707 นวัตกรรมและการพัฒนางานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
IIM708 การสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

  วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ให้เรียน 3 หน่วยกิต และแผน ข ให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
IIM709 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
IIM710 การจัดการคุณภาพขั้นสูงในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
IIM711 เทคโนโลยีการพัฒนาในพระราชด าริ 3(3-0-6) 
IIM712 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
IIM713 การเป็นผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ 3(3-0-6) 
IIM714 เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
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IIM715 เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
IIM716 กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
IIM717 ระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัลเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
IIM718 การสัมมนาประเด็นเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
IIM719 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ   
IIM720 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
IIM722 การค้นคว้าอิสระ                                     6(0-0-270) 

 วิชาเสริม 1 วิชา ไม่นับหน่วยกิต 
IIM700  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

หมายเหตุ : ส าหรับนักศึกษาเลือกเรียนแผน ข ให้ลงทะเบียน 
IIM721 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
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หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตรศึกษ�
Master of Science Program in Science Education

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science (Science Education) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Science Education) 
ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาจัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา คือ 
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1. หมวดวิชาบังคับ 12 12 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 12 15 
3. หมวดวิชาเลือก 3 6 
4. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
5. รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 3 3 

รวมไม่น้อยกว่า 39 39 
โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
 หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

SSE701 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
SSE702 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา  3(3-0-6) 
SSE703 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
SSE704 การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา  1(0-3-2) 
SSE716 การประเมินทางวิทยาศาสตรศึกษา  3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                                        แผน ข ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  รายวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

SSP701 กลศาสตร์ 3(2-2-5) 
SSP702 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5) 
SSP703 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(2-2-5) 
SSP704 ฟิสิกส์เชิงความร้อน 3(3-0-6) 
SSP705 อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงส าหรับนักฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
SSP706 ฟิสิกส์ของพลังงาน 3(3-0-6) 
SSP707 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
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 หมายเหตุ ข้อก าหนดเฉพาะรายวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ส าหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 

SSP708 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2-5) 
SSP709 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(2-2-5) 
SSP710 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

  รายวิชาเคมี 
SSC701 ความปลอดภัยเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี 3(2-2-5) 
SSC702 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
SSC703 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
SSC704 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
SSC705 ชีวเคมีขั้นสูง 3(2-2-5) 
SSC706 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
SSC707 เคมีสิ่งแวดล้อมส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 
SSC708 การบ าบัดน้ าเยเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 หมายเหตุ ข้อก าหนดเฉพาะรายวิชาเคมี ส าหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ในระดับ
ปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 

SSC709 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
SSC710 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
SSC711 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 

  รายวิชาชีววิทยา 
SSB701 ชีววิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) 
SSB702 ชีววิทยาของพืช 3(2-2-5) 
SSB703 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
SSB704 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 3(2-2-5) 
SSB705 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5) 
SSB706 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
SSB707 สัมมนาทางชีววิทยา 3(3-0-6) 
SSB708 การผลิตสื่อการสอนทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
SSB709 จุลชีววิทยาอาหารอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 หมายเหตุ ข้อก าหนดเฉพาะรายวิชาชีววิทยา ส าหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ใน
ระดับปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 

SSB710 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
SSB711 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 
SSB712 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
SSI701 หลักส าคัญทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
SSI702 ระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
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SSI703 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบ 3(2-2-5) 
SSI704 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
SSI705 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
SSI706 มัลติมีเดียและการผลิตสื่อดิจิตอล 3(2-2-5) 
SSI707 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
SSI708 กฎหมายและจริยธรรมทาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
                                แผน ข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

SSE705 โครงงานวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
SSE706 การศึกษางานวิจัยทางด้านการสอนวิทยาศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 
SSE707 ปญหาพิเศษทางการศึกษาวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
SSE708 การวัดและประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
SSE709 การพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
SSE710 ทรัพยากรมนุษย์ทางดานวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
EED701 สื่อมวลชนเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
EGS701 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
EGS702 โปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
EED702 การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
EET701 เทคโนโลยีทางการศึกษา  3(3-0-6) 
ERE701 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(3-0-6) 

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
SSE714 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
SSE715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

 รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
SSE711 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางวิทยาศาสตร์                         3(3-0-6) 

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ให้ลงทะเบียนรายวิชา 
GSC700 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
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หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ
Master of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Business Administration) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.B.A. (Business Administration) 
ระยะเวลาการศึกษา 
 ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาเป็น 2 แผน การศึกษา คือ แผน ก 
แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

หมวดวิชา จ านวนหนววยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาแกน 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

24 
6 

24 
12 

3.  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6 
รวมไมวน้อยกววา 42 42 

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบวงเป็น 
 หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ศึกษารายวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

MBA711 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
MBA712 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
MBA713 การจัดการการเงินและการบัญชี 3(3-0-6) 
MBA714 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MBA715 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
MBA716 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
MBA717 วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 
MBA718 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

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

MBA721 การพัฒนาองค์กรการและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
MBA722 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
MBA723 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
MBA724 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
MBA725 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
MBA726 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
MBA727 การจัดการสถาบันการเงินและการตลาดการเงิน 3(3-0-6) 
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MBA728 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
MBA729 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
MBA730 สัมมนาการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
MBA741 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-540) 
MBA752 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-270) 

 รายวิชาเสริม   (ไมวนับหนววยกิต) 
MBA701 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไมวนับหนววยกิต) 
 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น
ที่ไม่ใช่บริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังนี้ 

MBA702 การบริหารธุรกิจและการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6) 
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน  ข  ให้ลงทะเบียนรายวิชา 

MBA751 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
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ตอนที่ 5
ขั้นตอนก�รลงทะเบียน
และขั้นตอนขอใช้ง�น

ระบบอินเทอร์เน็ต
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
 

 

หน้า 1 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนดว้ยระบบทะเบียนออนไลน์  

(กรณีนักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
ขั้นตอนที่ 1 Login เข้าสู่ระบบ 

 เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ http://edu2008.rru.ac.th ทีเ่ว็บบราวเซอร์ ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับ 
Login ดังรูป 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอ Login 

ขั้นตอนปฏิบัติ 
1. พิมพ์รหัสนักศึกษา (Username)  
2. รหัสผ่าน (Password)  
3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน (นักศึกษา)  
4. แล้วคลิก Login ระบบจะแสดงข้อมูลหลัก ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาอยู่ 

หมายเหตุ  Username (รหัสประจ าตัวนักศึกษา) และ Password เป็น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และเมื่อ
เข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย 

 

 

 

1 

2 

3 4 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
 

 

หน้า 2 

 

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน 

 นักศึกษาสามารถเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนได้ โดยคลิกที่เมนู “ระบบลงทะเบียน” ดังภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก เม่ือเข้าสู่ระบบ 

 ระบบจะแสดงรายละเอียดวิชาตามแผนการเรียน ส าหรับการลงทะเบียนในภาคเรียนปัจจุบัน และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 รายละเอียดรายวิชาและค่าใช้จ่าย 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
 

 

หน้า 3 

 

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกรายการ 

นักศึกษาสามารถยืนยันการจองรายวิชา โดยคลิกปุ่ม จะมีกล่องข้อความ
ให้ท าการยืนยันการลงทะเบียนโดยการคลิก OK  ดังภาพที่ 4 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 4 การยืนยันการจองรายวิชา 

หมายเหตุ เม่ือนักศึกษากดยืนยันการจองรายวิชาไปแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขรายวิชาได้ หากจะขอ
เข้าไปท าการแก้ไขรายวิชาให้น าใบ pay in ที่พิมพ์ออกมาแล้วและติดต่อที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเขียนค าร้องทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนท าการรีเช็ต 
ให้ใหม่แล้วนักศึกษาจึงจะกลับเข้าไปจองรายวิชาใหม่ได้ในวันถัดไป 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
 

 

หน้า 4 

 

ขั้นตอนที่ 4 การสั่งพิมพ์ใบ pay in 

และเลือก   ดังภาพที่ 5  เมื่อจะพิมพ์ใบ pay in ให้เลือกท่ี 

 
 

 
 

  

ภาพที่ 5 พิมพ์ใบ pay in 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
 

 

หน้า 5 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนดว้ยระบบทะเบียนออนไลน์  

(กรณีนักศึกษา เพ่ิม-ถอนรายวิชา) 
ขั้นตอนที่ 1 Login เข้าสู่ระบบ 

 เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ http://edu2008.rru.ac.th ทีเ่ว็บบราวเซอร์ ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับ 
Login ดังรูป 

 
ภาพที่ 1 หน้าจอ Login 

ขั้นตอนปฏิบัติ 
1. พิมพ์รหัสนักศึกษา (Username)  
2. รหัสผ่าน (Password)  
3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน (นักศึกษา)  
4. แล้วคลิก Login ระบบจะแสดงข้อมูลหลัก ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาอยู่ 

หมายเหตุ  Username (รหัสประจ าตัวนักศึกษา) และ Password เป็น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และเมื่อ
เข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 



136
คู่ม

ือน
ักศ

ึกษ
�ร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศ

ึกษ
� 

ป
ีก�

รศ
ึกษ

� 
25

62
ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
 

 

หน้า 6 

 

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน 
 

 นักศึกษาสามารถเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนได้ โดยคลิกที่เมนู “ระบบลงทะเบียน” ดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก เม่ือเข้าสู่ระบบ 

 
ขั้นตอนที่ 3 เพิ่ม-ถอนรายวิชา 
 นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถด าเนินการได ้
2 กรณี ดังนี้ 
 1. เพ่ิมวิชาเรียน  
 หากนักศึกษาต้องการจองรายวิชาเพ่ิมนอกเหนือจากรายวิชาที่จัดให้ในแผนการเรียน คลิกปุ่ม    
ระบบ จะแสดงกล่องข้อความให้ป้อนรหัสวิชา ระบบจะแสดงวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น โดยระบบจะแสดง
วัน เวลาที่มีการเรียนการสอน และแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนให้ทราบ ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 เพิ่มวิชาเรียน  
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
 

 

หน้า 7 

 

ค้นหารายวิชา โดยระบุรหัสวิชา และเลือก เวลาเรียน อาคาร ห้องเรียน ศูนย์ อาจารย์ และคาบเรียน 
ให้ถูกต้อง ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ค้นหารายวิชา 

2. ถอนวิชาเรียน ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 ถอนวิชาเรียน 

 

 

 

 



138
คู่ม

ือน
ักศ

ึกษ
�ร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศ

ึกษ
� 

ป
ีก�

รศ
ึกษ

� 
25

62
ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
 

 

หน้า 8 

 

เมื่อปรับเปลี่ยนวชิาเรียนเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดวชิาตามที่ปรบัเปลีย่น ส าหรบัการลงทะเบียนในภาค
เรียนปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 รายละเอียดรายวิชาและค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกรายการ 

นักศึกษาสามารถยืนยันการจองรายวิชา โดยคลิกปุ่ม จะมีกล่องข้อความ
ให้ท าการยืนยันการลงทะเบียนโดยการคลิก OK  ดังภาพที่ 7 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
 

 

หน้า 9 

 

 
ภาพที่ 7 การยืนยันการจองรายวิชา 

หมายเหตุ เม่ือนักศึกษากดยืนยันการจองรายวิชาไปแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขรายวิชาได้ หากจะขอ
เข้าไปท าการแก้ไขรายวิชาให้น าใบ pay in ที่พิมพ์ออกมาแล้วและติดต่อที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเขียนค าร้องทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนท าการ รีเช็ต 
ให้ใหม่แล้วนักศึกษาจึงจะกลับเข้าไปจองรายวิชาใหม่ได้ในวันถัดไป 

ขั้นตอนที่ 5 การสั่งพิมพ์ใบ pay in 

และเลือก   ดังภาพที่ 8  เมื่อจะพิมพ์ใบ pay in ให้เลือกท่ี 

 

 
ภาพที่ 8 พิมพ์ใบ pay in 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    

 

หน้า 1 

 

ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์  
 

ขั้นตอนที่ 1 Login เข้าสู่ระบบ 
 เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ http://edu2008.rru.ac.th ทีเ่ว็บบราวเซอร์ ระบบจะแสดงหน้าจอ
ส าหรับ Login ดังรูป 

 
ภาพที่ 1 หน้าจอ Login 

ขั้นตอนปฏิบัติ 
1. พิมพ์รหัสนักศึกษา (Username)  
2. รหัสผ่าน (Password)  
3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน (นักศึกษา)  
4. แล้วคลิก Login ระบบจะแสดงข้อมูลหลัก ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาอยู่ 

หมายเหตุ  Username (รหัสประจ าตัวนักศึกษา) และ Password เป็น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และเมื่อ
เข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    

 

หน้า 2 

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
 (ระบบเปิดให้แก้ไขได้ภายใน 1 
 นักศึกษาสามารถเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนได้ โดยคลิกที่เมนู “ระบบทะเบียน” ดังภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2 ระบบทะเบียน 

 
ภาพที่ 3 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

ระบบจะแสดงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร จากนั้นให้คลิกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ภาพที่ 3 

 

ระบบทะเบียน 

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

1 

2 



142
คู่ม

ือน
ักศ

ึกษ
�ร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศ

ึกษ
� 

ป
ีก�

รศ
ึกษ

� 
25

62
ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    

 

หน้า 3 

 

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกรายการ 
นักศึกษาสามารถกรอกรายละเอียดประวัติของนักศึกษาได้ 

 

  

ภาพที่ 4 กรอกข้อมูลของนักศึกษา 

ขั้นตอนปฏิบัติ 
1. เลือก “ระบบทะเบียน”  
2. เลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”  
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษา ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ e-mail (ในกรณีที่นักศึกษา

ลืมรหัสผ่านระบบจะจัดส่งรหัสผ่านทาง SMS หรือ e-mail ตามข้อมูลที่ให้ไว้เท่านั้น)  
4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ ให้ถูกต้องคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

กรอกข้อมูลของ
นักศึกษา 

บันทึก 

3 

4 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    

 

หน้า 4 

 

ขั้นตอนที่ 4 การขอรหัสผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

 
 

 
 

หน้าหลัก 

1 

พิมพ์รหัสผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต 

2 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    

 

หน้า 5 

 

 

 
ภาพที่ 5 การขอรหัสผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

 
ขั้นตอนปฏิบัติ 

1. เลือก “หน้าหลัก”  
2. เลือก “พิมพ์รหัสผู้ใช้อินเทอร์เน็ต”  
3. ป้อนรหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หลังจากนั้นกด ตกลง  
4. เอกสารเพ่ือใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์โดยน า User และ Password ที่ได้รับไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 

3 
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    

 

หน้า 6 

 

ขั้นตอนที่ 5 การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

 

 
ภาพที่ 6 การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

 
ขั้นตอนปฏิบัติ 

1. คลิก “ถัดไป”  
2. ชื่อผู้ใช้ให้ป้อนรหัสนักศึกษา (Username)  
3. ป้อนรหัสผ่านที่ได้รับ (Password)  
4. หลังจากนั้นกด ตกลง  
5. นักศึกษาก็สามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ 

 

คลิก “ถัดไป” 

1 

2 

3 4 
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ตอนที่ 6

แบบฟอร์มก�รทำ�วิทย�นิพนธ์

และก�รค้นคว้�อิสระ
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           1
                                                          /               

                                         /               
                                             /

                (  .1)

                                      /               

                      
                    

                         
                          

                              

                                      

          

                 

                                                 /               
              1.                        :                      1    (                                              .   /  .       )
                                       2    (                                         /                        .   /  .       /      
                                               )
              2.                       :                      1    (                                              .   /  .       )
                                       1    (                                         /                        .   /  .       /      
                                               )
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บว.1 

                    แบบขออน ุม ัติห ัวข้อว ิทยาน ิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
    และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการท ี่ปรึกษาวิทยาน ิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิิทยาลิัยิิมหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์ 
422 ถ.มริุพงษิ์ ต.หนิ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิิงเทรา 24000 

                  โทรศัพทิ์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350, 6352 โทรสาริ0-3853-5430
**************************************************************************************************************** 

ชิื่อนิักศึกษาิ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................................. 

นักศึกษาระดับบิัณฑิตศึกษา ( ) ภาคปกต ิ ( )  ภาคพิิเศษ รหัสประจําตัว............................................................ 

หลักสตูร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสุขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  

 
ช ื่อว ิทยาน ิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กร ุณาเข ียนตัวบรรจงภาษาอ ังกฤษเข ียนอ ักษรตัวพ ิมพ์ใหญ่เท่านั้น

 (ภาษาไทย)..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

(ภาษาอิังกฤษ)............................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ แผนฯ ดังนี ้
(ิิ)ิแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ิระยะิ4ิปีิิสอดคล องยุทธศาสตร์................................................   
(  ) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ิป ี สอดคล องยุทธศาสตร์......................................................................................................   
(ิิ)ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีิ12  สอดคล องยุทธศาสตร์................................................................   
(ิิ)ิแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา สอดคล องยุทธศาสตร์...................................................................................   
 (สามารถตรวจสอบแผนฯ ได้ท่ีเว็บบัณฑติวิทยาลยั หรือตรวจสอบได้ตามลิงค์นี้ http://grad.rru.ac.th/index.php/2013-12-23-10-43-40) 

คณะกรรมการท ี่ปร ึกษาว ิทยาน ิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 1. อาจารย์ทิี่ปริึกษาหลิักิชิื่อ........................................................................................วิุฒิ............................................  
 ตําแหนิ่งทางวิิชาการ.................................................................................................................................................  
 อาจารย์ประจํามหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์ 
  สถานทิี่ทำงาน...................................................................................................โทรศัพท์............................................  
   โทรสาร...............................................................................E-mail............................................................................. 
 2. อาจารย์ทิี่ปรึกษาร่วม (ถ ามี) ชิื่อ................................................................................วิุฒ.ิ...........................................  
 ตําแหนิ่งทางวิิชาการ...................................................................................................................................................  
 (    ) อาจารย์ประจํามหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร ์
 (    ) อาจารย์พิเศษิ/ิผู ทรงคุณวฒุิิตําแหนิ่งทางวิิชาการ......................................................................................... 
  สถานทิี่ทำงาน...................................................................................................โทรศัพท์............................................  
   โทรสาร...............................................................................E-mail............................................................................. 
 3. อาจารย์ทิี่ปรึกษาร่วม (ถ ามี) ชิื่อ................................................................................วิุฒ.ิ...........................................  
 ตําแหนิ่งทางวิิชาการ...................................................................................................................................................  
 (    ) อาจารย์ประจํามหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร ์
 (    ) อาจารย์พิเศษิ/ิผู ทรงคุณวฒุิิตําแหนิ่งทางวิิชาการ......................................................................................... 
  สถานทิี่ทำงาน...................................................................................................โทรศัพท์............................................  
    โทรสาร...............................................................................E-mail............................................................................ 
 

ต่อด านหลัง



160
คู่ม

ือน
ักศ

ึกษ
�ร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศ

ึกษ
� 

ป
ีก�

รศ
ึกษ

� 
25

62
แบบฟอร์มก�รทำ�วิทย�นิพนธ์และก�รค้นคว้�อิสระ

  
ผู รับเสนอนามเป็นกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ิ/ิการค นคว าอิสระ รับทราบ 

 
  ......................................................................................ิอาจารย์ที่ปรกึษาหลกั 
  ......................................................................................ิอาจารย์ที่ปรกึษาร่วม 
  ......................................................................................ิอาจารย์ที่ปรกึษาร่วม 
 
 
 
 

ลงชิื่อ.......................................................................นิักศึกษาิ
(.......................................................................) 

วิันที่..............เดือน...........................................พ.ศ................. 
 

 
ความเห ็นประธานผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
สมควรอนิุมิัติิ  
 

ไม่สมควรอนิุมิัติ เพราะิ……………………………….  
 
 

ลงชิื่อ.......................................................................................ิ
(......................................................................................) 

วิันที่..............เดือน.............................................พ.ศ.............. 
 

 
สำหร ับบณัฑ ิตว ิทยาล ัย 

 
อนิุมิัต ิ
ไม่อนิุมิัติิ ิเพราะ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

ลงชิื่อ.......................................................................................ิ
(......................................................................................) 
ิิิิิิิิิิิิิคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

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

หมายเหต ุ :ิ1.ินำสิ่งคืนทิี่บัณฑิิตวิิทยาลิัย 
2. การเปลิี่ยนแปลงชิื่อเริื่องวิิทยานิิพนธ์/IS หริือเค าโครงวิิทยานพินธ์/IS หริือคณะกรรมการทิี่ปริึกษาิ นิักศึกษาต องนำเรื่องเสนอต่อคณะผู รับผิดชอบหลิักสิูตรพิิจารณาเพิื่อเสนอต่อบัณฑิตวิิทยาลิัย 
3. รายละเอียดิแผนยุทธศาสตร์ชาติ,ิแผนพัฒนาฯิฉบับที่ิ12,ิแผนพัฒนาฯิอุดมศึกษา,ิแผนฯิมหาวิทยาลัยิสามารถดูได ที่ิhttp://grad.rru.ac.th ิ 
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บว.2 

แบบฟอร์มการเข้าฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
และการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
422 ถ.มรุพงษ ์ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสาร 0-3853-5430 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................................... 
 

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ภาคปกต ิภาคพิเศษ 
 

หลักสตูร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสุขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร ์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  

 

ได้เข้าร่วมฟงัการสอบ 
 เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แล้ว เมื่อวันท่ี..............เดือน...........................................พ.ศ.............. 

     ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แล้ว เมื่อวันท่ี............เดอืน............................................พ.ศ.............. 
 

ของนักศึกษาช่ือ.....................................................................................................สาขาวิชา....................................................  
ระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ช่ือเรื่อง...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 
........................................................................................................................................... ....................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................................นักศึกษา 
      (.......................................................................) 
วันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ................. 

 

นักศึกษายื่นเอกสารนี้ใหเ้จ้าหนา้ที ่เมื่อจบการสอบแล้ว 
 

สําหรับเจ้าหนา้ทีบั่ณฑิตวิทยาลัย 
    ถ่ายสําเนาให้นักศึกษาเก็บไวเ้ปน็หลักฐาน    และ 

 ได้เก็บต้นฉบับเอกสารไวเ้ป็นหลักฐาน 
 

ลงช่ือ............................................................เจ้าหนา้ทีร่ับเรื่อง 
       (............................................................) 
วันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ............... 

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาต้องจองคิวการเข้าร่วมฟังก่อนการสอบอย่างนอ้ย 2 วัน (รับจํานวน 15 คนต่อการสอบ 1 ครั้ง) 
  2. เมื่อจบการสอบแล้วใหย้ื่นเอกสารน้ีต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อเก็บเป็นหลกัฐาน 
  3. นักศึกษาเก็บเอกสารน้ีไว้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
      และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  4. นักศึกษาต้องมีประสบการณ์ตรงในการเข้าฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการสอบ 
     วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง จึงจะได้รับอนุมัติให้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
     และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 



162
คู่ม

ือน
ักศ

ึกษ
�ร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศ

ึกษ
� 

ป
ีก�

รศ
ึกษ

� 
25

62
แบบฟอร์มก�รทำ�วิทย�นิพนธ์และก�รค้นคว้�อิสระ



163

คู่ม
ือน

ักศ
ึกษ

�ร
ะด

ับ
บ

ัณ
ฑ

ิตศ
ึกษ

� 
ป

ีก�
รศ

ึกษ
� 

25
62

แบบฟอร์มก�รทำ�วิทย�นิพนธ์และก�รค้นคว้�อิสระ

 
 

บว.3 
  

แบบขออนุ มุ ติสอบเค้าโครงวิทยานุิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
  บัณฑิตวิิทยาลิัย มหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์ 

422 ถ.มริ พงษิ์  ต.หนิ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิิงเทรา 24000 
      โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350, 6352 โทรสาริ0-3853-5430 

**************************************************************************************************************** 
1. ชิื่อนิักศึกษาิ(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................รหัสประจําตัว.......................................... 
 2. หลักสูตร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการส ขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอ ตสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร ์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธ รกจิ  

 

3. นักศึกษาระดับบิัณฑิตศึกษา ( ) ภาคปกต ิ ( ) ภาคพิิเศษ 
 

4. ชิื่อวิิทยานิิพนธ/์การค นคว าอิสระ: กริ ณาเขิ ยนตัวบรรจงภาษาอิังกฤษเขิ ยนอิักษรตวัพิิมพ์ใหญ่เท่านั้น
 

(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

(ภาษาอิังกฤษ)............................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 

5. คณะกรรมการพิจารณาเค าโครงวิทยานิพนธ์/การค นคว าอิสระ (คณะกรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น อยกว่า 4 คน)  
 ประธานกรรมการ................................................................................................................................................................. 
 กรรมการ............................................................................................................................................................................... 
 กรรมการ...............................................................................................................................................................................  
 กรรมการ...............................................................................................................................................................................  
 กรรมการ...............................................................................................................................................................................  
 กรรมการ...............................................................................................................................................................................  
 กรรมการ...............................................................................................................................................................................  
 กรรมการและเลขาน การ...................................................................................................................................................... 
 

6.  เขิ าฟิังการสอบเค าโครงวิิทยานิิพนธิ์/การค นคว าอิสระ แลิ ว เมื่อวิันท .่........เดอืน......................พ.ศ................ตามเอกสาร 
    ทิ ่แนบ (บว.2) 

 
 

ลงชิื่อ.......................................................................นิักศึกษาิ
(.......................................................................) 

วิันทิ ่..............เดือน...........................................พ.ศ................. 
 
 
 

ต่อด านหลัง 
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สุ าหรุ บอาจารย์ท่ีปรุ กษาหล กวุิทยานุิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
 

....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

ลงชิื่อ.......................................................................................ิ
(.....................................................................................)ิ 

วิันท .่.............เดือน.............................................พ.ศ.............. 
 
สุ าหรุ บประธานผู้ร บผิดชอบหล กสูตร 

 
 

....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

เห็นสมควรประชิ มพิิจารณาเค าโครงฯิิในวิันท .่...................เดือน.....................................................พ.ศ..................... 
เวลา................................................... 

 
 

ลงช่ือ.......................................................................................ิ
(.....................................................................................)ิ 

วิันท .่.............เดือน.............................................พ.ศ.............. 
 
 

สุ าหรุ บบ ณฑุิตวุิทยาลุ ย 
 
 

.................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ .............................................................. 

 
 

ลงช่ือ.......................................................................................ิ
(.....................................................................................) 

      รักษาการหัวหน าสํานักงาน 
วิันท .่.............เดือน.............................................พ.ศ.............. 

 
 

อนิ มิัติิให  สอบิ ในวิัน.....................................ท .่...............เดือน...................................................พ.ศ...........ิ
เวลา..........................................................ห อง................................................................... 

ไม่อนิ มิัติ เพราะ............................................................................................................................................. 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................................................ิ
(......................................................................................) 

คณบด บัณฑิตวิิทยาลิัยิ 
วิันทิ ่..............เดือน............................................พ.ศ............... 
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บว.4 
 

แบบขอพิจารณาผลการแก้ ไขเค าโครงว้ิทยาน้ิพนธ์ / การค นคว าอิสระ 
บัณฑิตวิิทยาลิัย มหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์ 

422 ถ.มริ พงษ์ ต.หนิ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิิงเทรา 24000  
**************************************************************************************************************** 

โทรศัพทิ์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352, โทรสาริ0-3853-5430 
 

1. ชิื่อนิักศึกษาิ(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................รหัสประจําตัว.......................................... 
 

2. หลักสูตร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการส ขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอ ตสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร ์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธ รกจิ  

 

3. นิักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ) ภาคปกต ิ ( ) ภาคพิิเศษ 
4. ชิื่อวิิทยานิิพนธ/์การค นคว าอิสระ: กริ ณาเขิ ยนตัวบรรจงภาษาอิังกฤษเขิ ยนอิักษรตวัพิิมพ์ใหญ่เท่านั้น

 

 (ภาษาไทย)................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 

 (ภาษาอิังกฤษ).............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

ตามทิ ่นักศึกษาได ขออนิ มิัติสอบเค าโครงวิิทยานิิพนธิ์/การค นคว าอิสระ เมื่อวิันท .่.................................................................  
คณะกรรมการม มติให เค าโครงวิิทยานิิพนธ ์
 

ผิ่าน โดยม เงิื่อนไข ไมิ่ผิ่าน 
 

 
 
อาจารย์ท่ีปร้ กษาหลกัว้ิทยาน้ิพนธ์/การค นคว าอิสระ 

 บัดน ้นักศึกษาได ปรับปร งแก ไขตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการฯิเร ยบร อยแล ว 

ลงชิื่อ............................................................ 
     (.............................................................) 
วิันทิ ่.........เดือน...........................พ.ศ............. 

 
 
 
 

ต่อด านหลัง 
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บัดน น้ิักศึกษาไดิ ปริับปริ งแกิ ไขตามขิ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯิเร ยบริ อยแลิ ว คณะกรรมการฯิจึงม มติ 
ให เค าโครงวิิทยานิิพนธ์/การค นคว าอิสระ 

 

ผิ่าน ณิิวิันท .่.................................................................................................................................... 
 

              ลงนาม............................................................ประธานกรรมการ 
(.............................................................) 
............./........................../.................. 

 
 

ลายมือชิื่อ....................................................กรรมการ ลายมือชิื่อ..............................................กรรมการิ
(...........................................................)  (......................................................) 
............./........................../.................. ........../........................../................ 
 

ลายมือชิื่อ....................................................กรรมการ ลายมือชิื่อ..............................................กรรมการิ
(...........................................................)  (......................................................) 
............./........................../.................. ........../........................../................ 
 

ลายมือชิื่อ....................................................กรรมการ ลายมือชิื่อ...................................................กรรมการและเลขานิ การิ
(...........................................................)  (......................................................) 
............./........................../.................. ........../........................../................ 

 
สำหร้ับประธานผู รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชิื่อ............................................................ประธานผิู ริับผิิดชอบหลิักสิูตริ
(.............................................................) 

  วิันทิ ่.........เดือน...........................พ.ศ............. 
 

หมายเหตุ : 1. นิักศึกษาดาํเนินการแกิ ไขตามมติทิ ่ประชิ มให เริ ยบริ อยภายใน 60 วิัน 
2. เมื่อประธานผู ริับผิิดชอบหลิักสตูรลงนามแล วให สิ่งแบบฟอร์มไปยังบัณฑิิตวิิทยาลิัยิและนิักศึกษา

ดําเนิินการไดิ โดยม คณะกรรมการทิ ่ปริึกษาวิิทยานิิพนธ์/การค นคว าอิสระ เป็นผิู ดิูแลรับผิิดชอบ 
3. สำหริับนิักศึกษาปริิญญาโท เมื่อเสริ จเริ ยบริ อยและพริ อมสอบ (ทิั้งนิ ้ติ องม ระยะเวลาอย่างน อยกวิ่าิ3 เดือน  
   สำหริับการศึกษาภาคปกติ และิ4 เดือน สำหริับการศึกษาภาคพิิเศษ) และนิักศึกษาปริิญญาเอก พริ อม 
   เมื่อเสริ จเริ ยบริ อยและสอบต องม ระยะเวลาอย่างนิ อย 1 ปี ให กรอกแบบขออนิ มิัติิสอบปากเปลิ่าวิิทยานิิพนธ์/ 
   การค นคว าอิสระ (บว.13) ได  

 
ส้ าหร้ับบ้ัณฑ้ิตว้ิทยาล้ัย 

 
อนิ มิัติ 
ไม่อนิ มิัติ  เพราะ............................................................................................................................................. 

 
 

ลงชิื่อ........................................................................................ 
(......................................................................................) 

คณบด บัณฑิิตวิิทยาลิัย 
    วิันทิ ่..............เดือน............................................พ.ศ.......... 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน 
ในวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

---------------------------------------------------------- 
    เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ    วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ส่วนที่ 1 ส้าหรับนักศึกษา 
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)      รหัสนักศึกษา     
หลักสูตร    ป.โท    ป.เอก  สาขาวิชา          
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)              
               
 (ภาษาอังกฤษ)             
               
 ผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่นในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษา 
พบการคัดลอกหรือการซ ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ    

พร้อมนี ได้แนบแฟ้มข้อมูล (File) วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ด้าเนินการตรวจสอบ
การคัดลอกหรือการซ ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อไป 

 
ลงนาม     (นักศึกษา) 

(        )  วันที่       เดือน   พ.ศ.       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
               
 

ลงนาม     (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
(       )  วันที่       เดือน   พ.ศ.       

บว.5 

ส่วนที่ 3 ส้าหรับบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
ในวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ผลการตรวจสอบพบว่า  เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ มีการคัดลอกหรือการซ ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ    
 ทั งนี  ได้แนบบันทึกผลการตรวจสอบตามเอกสารดังแนบ 
 

ลงนาม     (เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย) 
(       )  วันที่       เดือน   พ.ศ.       

 
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  เห็นชอบ 
  เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาจะต้องแก้ไขและน้ากลับมาตรวจสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

 ไม่เห็นชอบ นักศึกษาจะต้องด้าเนินการสอบเค้าโครงหรือสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการสอบทั งหมด 
 

ลงนาม     (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) 
(     )  วันที่       เดือน   พ.ศ.       
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ลงชื ่อ....................................................................................... 
(........................................................................)  

วื นทื ่..............เด อน............................................พ.ศ............... 

บว.6 
 

แบบคํ าร้องขอหนํ งสํ อราชการเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร ่องม อ 
บ ณฑิตวิทยาล ยืมหาวิทยาล ยราชภ ฏราชนครินทร์ 

422 ถ.มรุพงษ์ืต.หน้าเม องือ.เม องืจ.ฉะเชิงเทราื24000 
โทรศ พท์ื0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อื6350,6352 โทรสารื0-3853-5430 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เร ่องืขอหน งส อราชการเพ ่อใช้ในงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
เร ยนืืคณบด บ ณฑิตวิทยาล ย 
ช ่อน กศึกษาื(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................. ....... 
น กศึกษาระด บบ ณฑติศึกษา (      )ืภาคปกติ (      )ืืภาคพิเศษ    รห สประจําต ว............................................................ 
หล กสตูร (ืืืืืืื) ปร.ด. สาขาวิชา  การจ ดการเพ ่อการพ ฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (ืืืืืืื) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หล กสูตรและการสอน 
 (ืืืืืืื) ส.ม. สาขาวิชา  การจ ดการสุขภาพ  
 (ืืืืืืื) วท.ม. สาขาวิชา  การจ ดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (ืืืืืืื) รป.ม. สาขาวิชา  ร ฐประศาสนศาสตร ์  
 (ืืืืืืื) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  

ม ความประสงค์ใหบ้ ณฑิตวืิทยาลื ย 
  ออกหนื งสื อถืึงผืู้เชื ่ยวชาญผืู้ทรงคุณวืุฒเิพื ่อตรวจสอบความเทื ่ยงตรงของเครื ่องม อเพื ่อการวืิจ ย 
  อื ่นๆื(ระบุ)................................................................................................................................... 
จํานวนเอกสารืืรวม.................ฉบ บืืโดยน กศึกษาได้กรอกรายละเอ ยดของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านหล งแบบคําร้องฉบ บน ้แล้ว 
 
 

จึงเร ยนมาเพ ่อโปรดพิจารณา 
 

ลงช ่อ.......................................................................น กศึกษาื 
             (.....................................................................) 

ว นท .่.............เด อน...........................................พ.ศ................. 
 
 
 

ความเห็นอาจารย์ท ่ปรึกษา    สมควรอนุม ต ิ  ไม่สมควรอนุม ติ  เพราะ........................................................ 
 

ลงช ่อ.......................................................................................ื 
(........................................................................)ื 

ว นท ่..............เด อน.............................................พ.ศ.............. 
หมายเหตํ  : นื กศึกษานำแบบคํารื้องให้อาจารย์ทื ่ปรืึกษาลงนามและสื่งบ ณฑติวิทยาล ย 
 

สํ าหรํ บบ ณฑติวํิทยาล ย 
 

 อนืุมื ติ 
 ไม่อนืุมื ติ  เพราะ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

ต่อด้านหล ง 
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วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เร ่อง 
 (ภาษาไทย)..............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอื งกฤษ)........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
  
รายนามของผู้ทรงค ณว ฒิ 
 
1. ช ่อ-นามสกลุ............................................................................................................................................................................................  
 วุฒิการศึกษาสูงสดุ..................................................................................................................................................................................  
 ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................................................  
 ท ่อยู่ท ่สามารถติดต่อได้........................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 
2. ช ่อ-นามสกลุ............................................................................................................................................................................................  
 วุฒิการศึกษาสูงสดุ..................................................................................................................................................................................  
 ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................................................  
 ท ่อยู่ท ่สามารถติดต่อได้........................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 
3. ช ่อ-นามสกลุ............................................................................................................................................................................................  
 วุฒิการศึกษาสูงสดุ..................................................................................................................................................................................  
 ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................................................  
 ท ่อยู่ท ่สามารถติดต่อได้........................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 
4. ช ่อ-นามสกลุ............................................................................................................................................................................................  
 วุฒิการศึกษาสูงสดุ..................................................................................................................................................................................  
 ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................................................  
 ท ่อยู่ท ส่ามารถติดต่อได้........................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 
5. ช ่อ-นามสกลุ............................................................................................................................................................................................  
 วุฒิการศึกษาสูงสดุ..................................................................................................................................................................................  
 ตําแหน่ง............................................................................................................................... ...................................................................  
 ท ่อยู่ท ่สามารถติดต่อได้........................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................................................................... 
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ลงชื ่อ....................................................................................... 
(........................................................................)  

วื นทื ่..............เด อน............................................พ.ศ............... 

บว.7 
 

แบบคํ าร้องขอหนํ งสํ อราชการเพ ่อหาคุณภาพเคร ่องม อ 
บ ณฑิตวิทยาล ยืมหาวิทยาล ยราชภ ฏราชนครินทร์ 

422 ถ.มรุพงษ์ืต.หน้าเม องือ.เม องืจ.ฉะเชิงเทราื24000 
โทรศ พท์ื0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อื6350,6352 โทรสารื0-3853-5430 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เร ่องืขอหน งส อราชการเพ ่อใช้ในงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
เร ยนืืคณบด บ ณฑิตวิทยาล ย 
ช ่อน กศึกษาื(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................. ....... 
น กศึกษาระด บบ ณฑติศึกษา (      )ืภาคปกติ (      )ืืภาคพิเศษ    รห สประจําต ว............................................................ 
หล กสตูร (ืืืืืืื) ปร.ด. สาขาวิชา  การจ ดการเพ ่อการพ ฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (ืืืืืืื) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หล กสูตรและการสอน 
 (ืืืืืืื) ส.ม. สาขาวิชา  การจ ดการสุขภาพ  
 (ืืืืืืื) วท.ม. สาขาวิชา  การจ ดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (ืืืืืืื) รป.ม. สาขาวิชา  ร ฐประศาสนศาสตร ์  
 (ืืืืืืื) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  

ม ความประสงค์ใหบ้ ณฑิตวืิทยาลื ย 
  ออกหนื งสื อเกื บขื้อมลูเพื ่อหาคณุภาพเครื ่องม อวิจ ย (Try Out)ืจํานวนเอกสารท ต่้องการ  รวม.............ฉบ บ 
  อื ่นๆื(ระบุ)......................................................................................ืจํานวนเอกสารท ่ต้องการ  รวม............ฉบ บืื 
หมายเหตุ:  น กศึกษาต้องกรอกรายละเอ ยดของช ่อและท ่อยูข่องหนว่ยงานท ่ต้องการเก บข้อมูลท้ายแบบคําร้องฉบ บน ้ 
 
 

จึงเร ยนมาเพ ่อโปรดพิจารณา 
 

 

ลงช ่อ.......................................................................น กศึกษาื 
             (.....................................................................) 

ว นท .่.............เด อน...........................................พ.ศ................. 
 
 

ความเห นอาจารย์ท ่ปรึกษา         สมควรอนุม ต ิ   ไม่สมควรอนุม ติ  เพราะ......................................................... 
 
 

ลงช ่อ.......................................................................................ื 
(........................................................................)ื 

ว นท ่..............เด อน.............................................พ.ศ.............. 
หมายเหตํุ : นื กศึกษานำแบบคํารื้องให้อาจารย์ทื ่ปรืึกษา 
 

สํ าหรํ บบ ณฑติวํิทยาล ย 
 

 อนืุมื ติ 
 ไม่อนืุมื ติ  เพราะ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 
ต่อด้านหล ง 
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วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เร ่อง 
 (ภาษาไทย)..............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอื งกฤษ)........................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
............................................................................................................................................. ......................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................... ................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................ ...................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... ............................................. 
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บว.8 
กรุณาพิมพด์้วยเครื่องพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง 

 

แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสาร 0-3853-5430 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว)..............……………………….………….…………………………………………………………………..…………… 
หล  กส  ตร..........................................................................สาขาว  ชา……………….………………..…………………………………. 

 ภาคปกต     ภาคพ เศษ 
รห สประจําต ว………………………………………………………………………. 
1. ขออนุม ต ทำว  ทยาน พนธ์/การค  นคว  าอ  สระ ที ่(ตอบได มากกว  า 1 ต วเล ือก) 
  ใช มนุษย์เป็นกลุ มต วอย าง    ไม ใช มนุษย์เป็นกลุ มต วอย าง 
  ใช ส ตว์ทดลองเป็นกลุ มศึกษา    ไม ใช ส ตว์ทดลองเป็นกลุ มศึกษา 
  มีผลกระทบต อส ่งแวดล อม    ไม มีผลกระทบต อส ่งแวดล อม 
  มีผลกระทบต อส งคมและว ฒนธรรม    ไม มีผลกระทบต อส งคมและว ฒนธรรม 
2. ช ื่อเรื่องว  ทยาน  พนธ์/การค  นคว  าอ  สระ (ภาษาไทย) 
 …….…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… 
 .………………………………...…………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ช ื่อเรื่องว  ทยาน พนธ์/การค  นคว  าอ  สระ (ภาษาอ  งกฤษ) 
 …….…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… 
 .………………………………...…………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. คณะกรรมการควบคมว ทยาน พนธ์/การค นคว าอ สระ………………………..…………………………….……………………………  
 อาจารย์ทีป่รึกษาหล ก…………………………………………………………………..…………………………………………………………  
 อาจารย์ที่ปรึกษาร วม………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ว นที่ส งเค าโครงฉบ บสมบ รณ์ ณ บ ณฑ ตว ทยาล ย…….………………………………………………………….……………….…..... 
 ทีม่าปญัหาการว จ ย.................................................................................................................................................  
 …….…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… 
 .………………………………...…………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ว  ตถ ุประสงค์การว  จ  ย………………………………………................................................................................................. 
 .......................................................................................................................................... ..................................... 
 .................................................................................................... ........................................................ ................... 
 ............................................................................................................................. ................................................. 
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6. จํานวนและล  กษณะของกล ุ มต วอย าง/ส  ตว ์ทดลอง/ต วอย างอ ื่นๆ......................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
7. ช  วงเวลาของการเก  บข  อม  ล/การทดลอง............................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 สถานท ี่เก  บข  อม  ล……………………....…………………………………………..................................................................... . 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 ..................................... ........................................................................................................................................ 
8. ว  ธ ีดําเน นการเก  บข  อม  ล/การทดลอง............................................………………………………………..……………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ค  าตอบแทนการเข  าร วมเป็นกล ุ มต วอย าง 
   ไม มี    มี ระบุ................................................................................. 
9. การถอนต วจากการเป็นกลุ มต วอย าง (ระบุว าในกรณีที่กลุ มต วอย างประสงค์จะขอถอนต  ว กล ุ มต วอย าง 
 จะต องท ําอย างไร) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ................ ............................................................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

การบาดเจ บและอ นตรายต อรางกาย ซ่ึงอาจเก ดจากการว จ ย (ระบุว าในกรณีที่มีอ นตรายและบาดเจ บเก  ดข ึ้น 
ก  บร างกายของกล ุ มต วอย าง ผ   ว  จ  ยจะดําเน นการอย างไร) 

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

การเก  บร กษาและการประก  นม  ให ข  อม  ลท ี่เก  บได ถ  กนําออกเผยแพร โดยม  ได ร บอนุญาตจากกล ุ มต วอย าง (ระบุ
ว  ธ ีการและระยะเวลาการเก  บร กษาข อม  ล) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
10. ความเส ี่ยงของกล ุ มต วอย างด านร างกาย 
   ไม มี    มี ระบุ........................................................................... ...... 
 การเตรียมการเพ่ือลดความเสี่ยง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
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11. ความเส ี่ยงของกล ุ มต วอย างด านจ ตใจ 
   ไม มี    มี ระบุ................................................................................. 
 การเตรียมการเพ ื่อลดความเส ี่ยง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
12. ความเส ี่ยงของกล ุ มต วอย างด านส  งคม 
   ไม มี    มี ระบุ................................................................................. 
 การเตรียมการเพ่ือลดความเสี่ยง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
13. ความเส ี่ยงของกล ุ มต วอย างด านกฎหมาย  
   ไม มี    มี ระบุ................................................................................. 
 การเตรียมการเพ ื่อลดความเส ี่ยง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
14. ความเส ี่ยงของกล ุ มต วอย างด านอ ื่นๆ 
   ไม มี    มี ระบุ................................................................................. 
 การเตรียมการเพ ื่อลดความเสี่ยง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
15. ความเส ี่ยงต อส  ่งแวดล อม เช น สารเคมี สารก  มม  นตร งสี (ระบุ )........................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 การเตรียมการเพ ื่อลดความเส ี่ยง……………………………………….…………….……………………………..…………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
16. ความเส ี่ยงต อส  งคมและว  ฒนธรรม (ระบ ุ)..................... ..................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 การเตรียมการเพ ื่อลดความเส ี่ยง……………………………………………………….……………………………..…………………… 
 ….……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
 ......................................................................... .......................................................................... .......................... 
 .............................................................................. ...............................................................................................  
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17. การเก บร กษาและการทําลายส ตว์ทดลอง (กรณีไมใช มนุษย์เป็นกลุ มต วอย าง) 
 ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 .................................................................................................................. ..................................................... 
18. ปัญหาและข อสงส ย ในกรณีที่กลุ มต วอย างมีปัญหา ข อข ดข อง ข อสงส ย จะต ดต อผ  ว จ ยได  ด งนี้ 
 โทรศ พท.์.....................................................................โทรสาร………………..………………..…..………………………  
 อีเมล:……………………………………………………………….…………………………………..……….……………………………… 
 

 การร บรองของน กศึกษาและคณะกรรมการควบคุมว ทยาน พนธ์/การค นคว าอ สระ: ข อม ลที่ระบใุนเอกสารนี้ 
เป็นความจร งทุกประการ 
 

น กศึกษา…………...……………………………………………………..………..……ว นที่…………….……….….………................... 

อาจารย์ที่ปรึกษาหล ก………………………………………………………………..ว นที่…………………………..…….................... 

อาจารย์ที่ปรึกษาร วม…..……………………………………………………..…..…ว นที่…………..…......................................... 

 
บ ณฑ ตว ทยาล ยร บเอกสารสมบ รณ*ฉบ บนี้เมื่อว นที่………………….………………………………….. 

คณะกรรมการ “จร ยธรรมการว จ ย” พ จารณาเมื่อว นที่……………..………………………..………………… 
 
 

ผลการพ  จารณาของคณะกรรมการจร ยธรรมการว  จ  ยระด บบ ณฑ  ตศ ึกษา 
  อนุม ต ให ดําเน นการว  จ  ยได  
  รอการอนุม ต โดยให แก ไข ปร บปรุงด งนี้ 

............................................................................................................................................... ........................ 

.......................................................................................................... ............................................................. 

............................................................................................................................. .......................................... 

....................................................................................................................................................... ................ 

.................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................... ............................................. 

............................................................................................................................. .......................................... 

.......................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
 
 
 

ลงช ื่อ....................................................................................... 
(........................................................................) 
   ประธานคณะกรรมการจร  ยธรรมการว  จ ย 

ว  นที.่.............เดือน............................................พ.ศ............... 
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ลงชื ่อ....................................................................................... 
(........................................................................)  

วื นทื ่..............เด อน............................................พ.ศ............... 

บว.9 
 

แบบคํ าร้องขอหนํ งสํ อราชการเพ อ่เกํ บขํ้อมูลการวํ จ ย 
บ ณฑิตวิทยาล ยืมหาวิทยาล ยราชภ ฏราชนครินทร์ 

422 ถ.มรุพงษ์ืต.หน้าเม องือ.เม องืจ.ฉะเชิงเทราื24000 
โทรศ พท์ื0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อื6350,6352 โทรสารื0-3853-5430 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เร ่องืขอหน งส อราชการเพ ่อใช้ในงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
เร ยนืืคณบด บ ณฑิตวิทยาล ย 
ช ่อน กศึกษาื(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................. ....... 
น กศึกษาระด บบ ณฑติศึกษา (      )ืภาคปกติ (      )ืืภาคพิเศษ    รห สประจําต ว............................................................ 
หล กสตูร (ืืืืืืื) ปร.ด. สาขาวิชา  การจ ดการเพ ่อการพ ฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (ืืืืืืื) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หล กสูตรและการสอน 
 (ืืืืืืื) ส.ม. สาขาวิชา  การจ ดการสุขภาพ  
 (ืืืืืืื) วท.ม. สาขาวิชา  การจ ดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (ืืืืืืื) รป.ม. สาขาวิชา  ร ฐประศาสนศาสตร ์  
 (ืืืืืืื) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  

ม ความประสงค์ใหบ้ ณฑิตวืิทยาลื ย 
  ออกหนื งสื อเพื ่อเกื บขื้อมูลเพื ่อการวืิจ ย จํานวนเอกสารท ่ต้องการ  รวม............ฉบ บ 
  อื ่นๆื(ระบุ)......................................................................................ืจํานวนเอกสารท ่ต้องการ  รวม............ฉบ บืื 
หมายเหตุ:  น กศึกษาต้องกรอกรายละเอ ยดของช ่อและท ่อยูข่องหนว่ยงานท ่ต้องการเก บข้อมูลท้ายแบบคําร้องฉบ บน ้ 
 
 

จึงเร ยนมาเพ ่อโปรดพิจารณา 
 

 

ลงช ่อ.......................................................................น กศึกษาื 
             (.....................................................................) 

ว นท .่.............เด อน...........................................พ.ศ................. 
 

ความเห นอาจารย์ท ่ปรึกษา         สมควรอนุม ต ิ   ไม่สมควรอนุม ติ  เพราะ......................................................... 
 
 

ลงช ่อ.......................................................................................ื 
(........................................................................)ื 

ว นท ่..............เด อน.............................................พ.ศ.............. 
หมายเหตํุ : นื กศึกษานำแบบคํารื้องให้อาจารย์ทื ่ปรืึกษา 
 

  สำหรํ บบ ณฑ ตวํ ทยาล ย 
 

 อนืุมื ติ 
 ไม่อนืุมื ติ  เพราะ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 
ต่อด้านหล ง 
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ว ทยาน พนธ์/การค้นคว้าอ สระ เร ่อง 
 (ภาษาไทย)..............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอื งกฤษ)........................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
............................................................................................................................................. ......................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................... ................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
 
ช ่อและที่อยูข่องหน่วยงาน......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................ ...................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... ............................................. 
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บว.10 
แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
422 ถ.มรุพงษ ์ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสาร 0-3853-5430 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................................................  

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา      (     ) ภาคปกติ (     )  ภาคพิเศษ  รหัสประจําตัว......................................................................... 

หลักสตูร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสุขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร ์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  

 

ช ื่อว ิทยาน ิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ: กร ุณาเข  ยนตัวบรรจงภาษาอ ังกฤษเข  ยนอ ักษรตัวพ ิมพ์ใหญ่เท่านั้น 
 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................................  
 

(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................  
 
รายนามอาจารยท์ี่ปรึกษา 
อาจารย์ท ่ปรึกษาหลัก…………………………………………………………………….............................…………  
อาจารย์ท ่ปรึกษาร่วม 

1. …………………………………………………………………………....................................……………… 
2. ………………………………………………………………………....................................………………… 

 
 
วันท ่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ................................................................................................................................. 

วันท ่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมติให้นักศกึษาดําเนินการวิจยั........................................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ.......................................................................นักศึกษา 
       (...................................................................) 
วันท ่............เดือน........................................พ.ศ................. 

 
ต่อด้านหลัง
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บันทึกวัน เวลา การขอค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ภาคเรียนที่..........ปกีารศึกษา........................................... 

 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา เรื่องท่ีปรึกษา 
(สรุปสั้น) ลงนามนักศึกษา ลงนามอาจารย์ 

ผู้ใหค้ าปรึกษา 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
หมายเหตุ :  ถ้าใช้การติดต่อทางโทรศัพท์, จดหมาย, E – mail หรืออ่ืนๆ โปรดบันทึกไวด้้วย 
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บว.11 
แบบขออนมุัติสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถ.มรุพงษ ์ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสาร 0-3853-5430 

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

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................. 
 

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (       ) ภาคปกติ   (       ) ภาคพ ิเศษ    รหัสประจําตัว............................................................ 
 

หลักสตูร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสุขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร ์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  
ช ื่อว ิทยาน ิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กร ุณาเข  ยนตัวบรรจงภาษาอ ังกฤษเข  ยนอ ักษรตัวพ ิมพ์ใหญ่เท่านั้น 

 (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... 

บัดน ้ ได้ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เสร็จเร ยบร้อยและได้เข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ แล้วเมื่อวันท ่……………เดือน.............................พ.ศ.................... และพร้อมท ่จะเข้าสอบ จึงได้ส่งวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ จํานวน 1 ชุด และ เอกสารการเขา้ฟงัการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ (บว.2) เพื่อขออนุมัติสอบ 

จึงเร ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ และกําหนดวันสอบต่อไป 
 

ลงช่ือ............................................................นักศึกษา 
     (.............................................................) 
วันท ่.........เดือน...........................พ.ศ............. 

ความเห็นของกรรมการท ่ปรึกษาวทิยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ  

  อนุมัติสอบได ้    ไม่อนุมัติใหส้อบ เพราะ.......................................................................... 
 

ลายมือช่ือ.............................................................อาจารย์ท ่ปรึกษาหลัก 
        (.............................................................) 

 
ลายมือช่ือ...................................................อาจารย์ท ่ปรึกษาร่วม ลายมือช่ือ.............................................อาจารย์ท ่ปรึกษาร่วม  
          (......................................................)     (..................................................) 
 

ต่อด้านหลัง 
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เสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการท ่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ทั้งคณะ/อย่างนอ้ย 1 คน 
2. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ท ่เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ) 
........................................................................................................................................................................................... 
3. กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
........................................................................................................................................................................................... 
4. กรรมการและเลขานุการ (เสนอโดยหลักสูตร/บัณฑติวิทยาลยั) 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ความเห็นของประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 สมควรอนุมตัิให้สอบ  ในวัน..................................ท .่............เดือน............................................พ.ศ............ 
 

 ไม่สมควรอนมุตัิ  เพราะ............................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ................................................................................ 
      (..............................................................................) 

วันท ่..............เดือน.............................................พ.ศ.............. 
 
ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

 
ลงช่ือ............................................................................... 

(.............................................................................) 
      รักษาการหัวหน้าสํานักงาน 

ว ันท .่.............เดือน....................................พ.ศ.............. 
 
 

 อนุมัติให้สอบ ในวัน..................................ท .่............เดือน............................................พ.ศ....................... 
 เวลา............................................................ห้อง................................................................... 

 ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ................................................................................ 
       (..............................................................................) 

         คณบด บัณฑติวิทยาลยั 
   วันท ่..............เดือน....................................พ.ศ............... 

 
 
หมายเหตุ : 1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหนา้ท ป่ระธานสอบวิทยานิพนธ/์การคน้คว้าอิสระ และนําแบบรายงานผล 
  การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ส่งสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 
 2. ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ทําหนา้ท ก่รรมการและเลขานุการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
                    และนําแบบสรุปผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ส่งสํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
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ต่อด้านหลัง 

        บว.14 
แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถ.มรุพงษ ์ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสาร 0-3853-5430 

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

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................. 
 

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (       ) ภาคปกติ   (       ) ภาคพ ิเศษ    รหัสประจําตัว............................................................ 
 

หลักสตูร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสุขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร ์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  
ช ื่อว ิทยาน ิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กร ุณาเข  ยนตวับรรจงภาษาอ ังกฤษเข  ยนอ ักษรตัวพ ิมพ์ใหญ่เท่านั้น 

 (ภาษาไทย)..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................
 (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................................................. 

ตามท ่นักศึกษาได้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อวันท ่..........................................................................................................  
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ม มติ    ผ่าน      ผ่าน โดยม เง่ือนไข  ไม่ผา่น เพราะ.......................................... 
บัดน ้นักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุงใหม่/สอบใหม่ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบฯ เร ยบร้อยแลว้ 

คณะกรรมการสอบฯ เห็นสมควรให้นักศึกษานําเสนอรูปเลม่ฉบับแกไ้ขสมบรูณเ์พื่อตรวจรูปแบบต่อไป 
 

                   ลงนาม............................................................ประธานการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ 
       (.........................................................) 
      ............./........................../.................. 

 
ลายมือช่ือ....................................................อาจารย์ท ่ปรึกษาหลัก        ลายมือช่ือ..............................................อาจารย์ท ่ปรึกษาร่วม  
            (.................................................)     (.............................................) 

 .........../....................../..............     ........../......................./........... 
 

ลายมือช่ือ....................................................อาจารย์ท ่ปรึกษาร่วม   ลายมือช่ือ...................................................กรรมการ  
            (.................................................)       (.............................................) 

 .........../....................../..............        ........../......................./........... 
 
ลายมือช่ือ....................................................กรรมการ    ลายมือช่ือ...................................................กรรมการและเลขานุการ                                
            (.................................................)       (.............................................) 

 .........../....................../..............        ........../......................./........... 
 
  หมายเหตุ:  คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ลงนามหลังจากตรวจสอบว่า นักศึกษาได้ปฏิบัต ิ
           ตามเงื่อนไขท ่ระบุและดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบฯ เร ยบร้อยและครบถว้นแล้ว จากนั้น 
           จึงส่งแบบฟอร์มพร้อมรูปเล่มฉบับแกไ้ขสมบูรณ์ไปยังบัณฑติวิทยาลัย เพื่อกรอกแบบ บว.17 ต่อไป 
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ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 
 

              ลงช่ือ................................................................................ 
(........................................................................) 

  คณบด บณัฑิตวิทยาลัย  
     วันท ่..............เดือน...................................พ.ศ............. 
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หนังสือรับรองการแปล/ตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสาร 0-3853-5430 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ข้าพเจ้า..................................................... ................................. คุณวุฒิสูงสุด (    )  ปริญญาตรี        

(    )  ปริญญาโท     
(    )  ปริญญาเอก 

วิชาเอก/สาขาวิชา..................................................... ..................ต าแหน่ง............................................................
สถานที่ท างาน..................................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวดั............................... 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.......................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้แปล/ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
งานวิจัย เรื่อง....................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ของ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................. ..................................... 
นักศึกษาระดับ   (    )  ปริญญาโท   (    )  ปริญญาเอก  หลักสูตร...................................................................
สาขาวิชา...........................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 
           ลงชื่อ............................................................ 
                   (.....................................................) 
                              ผู้แปล/ผู้ตรวจสอบ 
           วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............... 
 
ส าหรับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

   
  อนุมัติ ให้นักศึกษาจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ส่งได้ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ……………………………………………………………………………………………. 

           
 

           ลงชื่อ............................................................ 
                   (.....................................................) 
           วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 

บว.15 
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ค าร้องขอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ..................

รหัสประจ าตัว....................................................................................  

หลักสูตร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพ่ือการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสุขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกิจ  

 
มีความประสงค์ขอส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ 

   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 

             โดยข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จ านวน 500 บาท เพื่อด าเนินการตรวจสอบ
พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการแปล/ตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มาพร้อมนี้แล้ว 
                                                    
                                                                              ลงชื่อ..............................................นักศึกษา 
                           (.....................................................) 
                      วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                              ลงชื่อ............................................................. 
                              (.....................................................) 
                                                                                            อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม 
                      วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
            
 

 
                                                                    ลงชื่อ............................................................. 
                              (.....................................................) 
                                                                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                      วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
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บว.16 
แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
422 ถ.มรุพงษ ์ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352,6355 โทรสาร 0-3853-5430 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................รหัสประจาํตัว................................................. 
หลักสตูร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสุขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร ์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (       ) ภาคปกติ   (       ) ภาคพ ิเศษ 

ช ื่อว ิทยาน ิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กร ุณาเข  ยนตัวบรรจงภาษาอ ังกฤษเข  ยนอ ักษรตัวพ ิมพ์ใหญ่เท่าน้ัน 

 (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ...................................
........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................................................................
 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. ......................
........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................... 
 
ประสงค์จะขอเสนอวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจรูปแบบ 

  หลังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ 
  ครั้งท ่ 1     วันท ่.................................................................  
  ครั้งท ่ 2     วันท ่................................................................. 
  ครั้งท ่ 3     วันท ่................................................................. 
  หลังสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ครั้งท ่ 1     วันท ่.................................................................  
  ครั้งท ่ 2     วันท ่................................................................. 
  ครั้งท ่ 3     วันท ่................................................................. 
 
และได้ส่งวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ จํานวน 1 เล่ม มาพร้อมน ้แล้ว 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................................นักศึกษา 
       (....................................................................) 
วันท ่..............เดือน....................................พ.ศ................. 
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1

รูปแบบ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดั

คําชี้แจง ลงใน ×
ลงใน

1.
ช่ือเรื่องตรงกันทุกประการ และตรงกับ

มี 2 ภาษาไทย ภาษาอัง บ
ปกนอกทุกประการ

2. ตรวจสอบปกนอก/ปกใน
ช่ือเรื่องภาษาไทย ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 ท้ังปกในและปกนอก
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ตัวอักษรตัวหนาขนาด 18
ตรามหาวิทยาลัย ขนาด 1.5 น้ิว

ตรามหาวิทยาลัย 0.5 น้ิว
ปกในและปกนอกภาษาไทย ระบุ นาย/นาง/นางสาว ช่ือ - นามสกุล ตัวอักษรตัวหนาขนาด
18
ปกในภาษาอังกฤษ Mr./Mrs./Ms. Name อักษร
ตัวอักษรตัวหนาขนาด 16

.ศ. และ
ตัวอักษรขนาด 16 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โด
2 บรรทัดข้ึนไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว

.ศ./ ค.ศ. (ระบุ )
3.

ม
ยศ บรรดาศักดิ์

4. (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ปริญญา สาขาวิชา พ.ศ.

ตัวอักษรตัวหนาขนาด 16 สําหรับช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) นอกน้ัน

ช่ือเรื่อง หากยาวเกิน 1 บรรทัด

. ( Assoc. Prof. Dr.) .
( Asst. Prof. Dr.) หรือ ดร. ( Dr.)

“ ” หรือ “ABSTRACT” 18

2 7 ตัวอักษร
คําสําคัญ หรือ Keywords 1 น้ิว

เลข
บทคั

1

บ.8
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2

5. กิตติกรรมประกาศ
“กิตติกรรมประกาศ” 20

1 บรรทัดพิ “กิตติกรรมประกาศ” และ
ในบรรทัดแรกของกิตติกรรมประกาศ 7 ตัวอักษร
ความยาวของกิตติกรรมประกาศ 1
ลงช่ือ ช่ือ- 2 และ

6.
(1) (2) (3) (4) (5)...

7. สารบัญ
“สารบัญ” ดาษ ขนาด 20

1.5 น้ิว “TABLE OF CONTENTS”
ภาย

ของบท หรือตอนน้ันๆ
“บทท่ี” หรือ “CHAPTER” “สารบัญ” 1 บรรทัดพิม
“ ” “บทท่ี”

วกับ “สระอา” “ ” หรืออักษรตัว “E” “PAGE”
“ช่ือบท” 3 ตัวอักษรตามลําดบั

1 บรรทัด ตรงกับอักษรตัวแรกของบรรทัดบน

สารบัญทุกประเภท ช่ือบท

1 “สารบัญ ( )” “บทท่ี”
“ ” หรือ “CHAPTER” “PAGE”เหมื
“ ” หรือ “REFERENCES” พิ
“ภาคผนวก” หรือ “APPENDIX”

…
ตรงกับบทท่ี

8. สารบัญตารางและสารบัญภาพ

“สารบัญ” “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” “บทท่ี” “ตาราง” และ “ภาพ”

9. ตรวจสอบ / /ตัวอักษร
1.5 น้ิว ขอบขวาและ

1 น้ิว
10. รูปแบบการพิม

7 8
ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 16

11. เนื้อหา
(quantitative research)

มี 5 บท คือ บทนํา วิธีดําเนินการวิจัย และสรุป
(qualitative research) ขยายบทตาม

( )
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3

“บทท่ี” อักษรตัวหนาขนาด 20 ลขกํากับบท
2 น้ิว

“ช่ือบท” “บทท่ี”อักษรตัวหนาขนาด 20
18 1 บรรทัดปกติ

1 บรรทัดปกติ 7 ตัวอักษร

7 ตัวอักษร 8
จาก ตัวหนาขนาด 16 าม

1 ตัวอักษร
ความเหมาะสม

12. ตรวจสอบ
หลัก อักษรตัวหนา ขนาด 18
รอง อักษรตวัหนา ขนาด 16

อักษรปกติ ขนาด 16
( 1.1, 1.1.1 ..., 2.1, 2.1.1 ..., 3.1, 3.1.1 ... )

13.
3 บรรทัด ใ

อัญประกาศ “……………”
14.

1 บรรทัดปกติ

“ตาราง” วรรค 1 ตัวอักษร
( ) 2 ตัวอักษร

1 บรรทัด ตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือตาราง

( )

2 ตัวอักษร

ขนาดตัวอักษรของหัวตารางและเน้ือหาของตาราง มีตัวอักษรปกติขนาด 16

“ตาราง” และหมายเลขกํากับ
“ ” ในวงเล็บ ( )

ตารางท่ีนํา
( , พ.ศ., ) : (สายฝน เสกขุนทด, 2554, 18)

1, 2, 3 ...
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4

15.
ช่ือภาพประกอบ “ภาพ” 1 ตัวอักษร
หมายเลขลําดับภาพ 2 ตัวอักษร

ง ระบุท่ีมาของภาพน้ัน ( ข้ึนเอง) จาก
บรรทัด ภาพ…….. “ท่ีมา:” 1 บ

( , พ.ศ., )

เลขลําดับภาพประกอบ โดยนับลําดับท่ีภาพ 1, 2, 3 ...

ช่ือภาพท่ีมีความยาวเกินบรรทัด
16.

ขนาด 20 และ
ทุกรายการ

. , : ;
________. ( ........)

17. ภาคผนวก
( ) ขนาด 20

กรณีมีภาคผนวก ก ข ค ... ... ห

18. 1 เอียด

สถานท่ีเกิด

สถานท่ีทํางาน
ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา ไป สถานศึกษา และ

.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา

สรุป /IS…………………………………………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาพ 5
ท่ีมา: (สายฝน เสกขุนทด, 2554, 18)
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5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อ่ืนๆ............................................................................................................................................................

ลงช่ือ......................................................................
(......................................................................)

วันท่ี..............เดือน........................................พ.ศ...............

ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย

( )
/IS ( /IS)

/IS ( /IS)

ลงช่ือ.................................................................................
(..............................................................................)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ี.............เดือน........................................พ.ศ..............

สําหรับนักศึกษา

ลงช่ือ.......................................................................นักศึกษา
(.......................................................................)

วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ......................
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บว.17 
แบบเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสาร 0-3853-5430 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................................  
 2. นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา    ( )  ภาคปกติ   ( )  ภาคพิเศษ รหัสประจําตัว................................................ 
 3. หลักสูตร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสุขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกิจ  

 4. ช ื่อว ิทยาน ิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กร ุณาเข  ยนตัวบรรจงภาษาอ ังกฤษเข  ยนอ ักษรตัวพ ิมพ์ใหญ่เท่าน้ัน 
 (ภาษาไทย)..................................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................... ........................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ............................................................................................................  

 ได้เข้าสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แล้วเมื่อวันท ่....................................................และได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบฯ และจัดทํารูปเลม่ตามรูปแบบและมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลยั โดยได้เสนอ คณบด บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว จึงขอส่ง
เอกสารเพือ่ตรวจสอบความสมบรูณ์ ขั้นสุดท้ายดังต่อไปน  ้

1. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 4 เล่ม 
2. แผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน 1 แผ่น (เนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF) 
3. ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ท ่ได้รับการต พิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ

การยอมรับ ให้ต พิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท ่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือเสนอต่อท ่ประชุมวิชาการท ่ม รายงานการประชุม 
(Proceeding) พร้อมแนบแบบรายงานการต พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

3.1 การเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
  ได้รับการต พิมพ์แล้ว 
  ได้รับการตอบรับว่าจะต พิมพ์ 
ช่ือวารสาร.......................................................................................................................................................................................... ... 
ของประเทศ..........................................................................................................................................................................................  
ปีท ่...............................ฉบับท ่..............................เดือน........................................ปี พ.ศ. ท ่พิมพ.์.....................หน้า............................  
เปน็การเผยแพร  ระดับนานาชาติ  ระดับชาติ  อื่นๆ..................................................................  
การประเมินบทความ  ม ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)   ไม่ม ผู้ประเมินอิสระ 
  3.2 การเผยแพรโดยเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในท ่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
ช่ือการประชุม.................................................................................................................................................................................... ... 
วัน/เดือน/ปี ท ่จัดประชุม.......................................................................................................................................................................  
หน่วยงานท ่จัดประชุม........................................................................................................................................................................... 
สถานท ่จัดประชุม...............................................................................................................ประเทศ..................................................... 
เปน็การประชุมทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ระดับชาติ  อื่นๆ............................................................  
การต พิมพ์ Proceeding Full Paper  ม   หน้าท ่พิมพ.์.........................   ไมม่  

3.3 การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ........................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. .............................................................................. 
พร้อมน ้ ไดแ้นบหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน 2 ชุด ดังน ้ 
 1) กรณ ท ่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไดร้ับการต พิมพ์ในวารสารเร ยบร้อยแล้ว 
     ปกนอกของวารสาร 
     สารบญั 
     เนื้อหาบทความท ่ต พิมพ์ในวารสาร 
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 2) กรณ ท ่ผลงานวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ไดร้ับการตอบรับเร ยบร้อยแล้ว แต่ยังไมไ่ด ้ดําเนินการต พิมพ์ 
    หนังสือรับรองการยอมรับให้ต พิมพ์ 
    เนื้อหาบทความท ่จะนําไปต พิมพ์ 
 3) กรณ ท ่ผลงานวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ไดร้ับการต พิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการเร ยบร้อยแล้ว 
     ปกนอกของเอกสารประชุมวิชาการ 
    สารบญั 
    เนื้อหาบทความท ่พิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ 
 
 

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

                   วันท ่..............เดือน.............................พ.ศ............... 
 

    ความเห็นของประธานหลักสูตร 
 

ได้ตรวจสอบเอกสารท ่นําเสนอทั้งหมดแล้วพบว่า 
 เอกสารท ่นําเสนอท้ังหมดเป็นไปตามมาตรฐาน และครบถ้วนตามเงื่อนไขท ่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ม ข้อบกพร่อง ดังน ้............................................................................................................................. ........ 

........................................................................................................................................................................................................ ... 

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

         ประธานหลักสูตร 
                        วันท ่..............เดือน...............................พ.ศ............... 

       เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
 

ได้ตรวจสอบเอกสารท ่นําเสนอทั้งหมดแล้วพบว่า 
 เอกสารท ่นําเสนอท้ังหมดเป็นไปตามมาตรฐาน และครบถ้วนตามเงื่อนไขท ่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ม ข้อบกพร่อง ดังน ้............................................................................................................................. ........ 

 
 

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

                       วันท ่..............เดือน...........................พ.ศ............... 
 
   ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ได้ตรวจสอบเอกสารท ่นําเสนอทั้งหมดแล้วพบว่า 
 เอกสารท ่นําเสนอท้ังหมดเป็นไปตามมาตรฐาน และครบถ้วนตามเงื่อนไขท ่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ม ข้อบกพร่อง ดังน ้.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................................. 
 อื่นๆ ............................................................................................................................. .............................. 

............................................................................................................................................... ........................................................................... 
 

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

           คณบด บัณฑิตวิทยาลัย 
                     วันท ่..............เดือน.................................พ.ศ............... 
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บว.18 
ค ำร้องท่ัวไป 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสาร 0-3853-5430 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เรื่อง.............................................................................................................................................................................................. 
 

เรียน คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................................. 
 

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา    (    )  ภาคปกติ       (    )  ภาคพิเศษ    รหัสประจ าตัว............................................................  
 
หลักสตูร (       ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 (       ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสุขภาพ  
 (       ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอตุสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
 (       ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร ์  
 (       ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธุรกจิ  

 

มีความประสงค์.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
               ลงช่ือ......................................................................นักศึกษา 
         (.......................................................................) 
                 วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ................. 
 
 
 

ควำมเห็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ/ประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

............................................................................................................................. .......................................................................... 
 
               ลงช่ือ........................................................................... 
            (.......................................................................) 
                 วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ................. 
 
 

ต่อด้านหลัง 
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 ควำมเห็นคณบดีคณะ 
 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
 
 
               ลงช่ือ........................................................................... 
            (.......................................................................) 
                 วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ................. 
 
ควำมเห็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
               ลงช่ือ........................................................................... 
            (.......................................................................) 
                 วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ................. 
 
 
ควำมเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
 

อน ุม ัติ 
ไม่อน ุม ัติ  เพราะ........................................................................................................................... 

 
 
 

ลงช ื่อ........................................................................................  
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

 



ตอนที่ 7
แบบฟอร์มอื่นๆ
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แบบค ำร้องขอโอนหน่วยกิตรำยวิชำ 
บัณฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 

422 ถ.มรุพงษ์  ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ  24000 
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสำร 0-3853-5430 

**************************************************************************************************************** 
 

เรื่อง  ขอโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 

เรียน  คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................ 
 

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา    (    )  ภาคปกติ       (    )  ภาคพิเศษ    รหัสประจ าตัว...........................................................  
 

หลักสตูร (    )  ปร.ด. สาขา    การจัดการเพื่อการพัฒนา   วิทยาศาสตรศึกษา 
(    )  ค.ม. สาขา    การบริหารการศึกษา       หลักสตูรและการสอน 
(    )  ส.ม.        สาขา    การจัดการสุขภาพ  
(    )  วท.ม. สาขา   การจัดการอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา 
(    )  รป.ม. สาขา   รัฐประศาสนศาสตร ์
(    )  บธ.ม. สาขา   บริหารธรุกิจ 

 

 มีความประสงค์ขอโอนหน่วยกติรายวิชา    จ านวน................................วิชา  รวม......................................หน่วยกิต 
เนื่องจำก 
  1.ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช่ือ..............................................................................
สาขาวิชา............................................................................... 
  2.เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช่ือ...........................................................................................
สาขาวิชา.............................................................................. 

 3.ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช่ือ.......................................................................................
สาขาวิชา.........................................................และได้ลาออกมาเพื่อเข้าเรียนในสาขาวิชา...........................................................
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 4.ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ สาขาวิชา..........................................................................
และได้ลาออกมาเพื่อเข้าเรียนสาขาวิชา..........................................................................ของมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์
โดยมรีายละเอียดดังนี ้

 
ล ำดับที ่ รำยวิชำท่ีขอโอน หน่วยกิต รำยวิชำท่ีเคยเรียนมำ หน่วยกิต หมำยเหตุ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

           ลงช่ือ.......................................................................นักศึกษา 
                   (.......................................................................) 
           วันท่ี..............เดือน...........................................พ.ศ................. 
 
 

ต่อด้านหลัง 
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ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสตูร 
..................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 

                                                                                ลงช่ือ........................................................................... 
                       (...................................................................) 
           วันท่ี..............เดือน.............................................พ.ศ.............. 
ความเห็นคณบดีคณะ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
........................................................................................................................................ .......................................................... 

                                                                                ลงช่ือ........................................................................... 
                       (...................................................................) 
           วันท่ี..............เดือน.............................................พ.ศ.............. 
ความเห็นคณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................................... 

                                                                                ลงช่ือ........................................................................... 
                       (...................................................................) 
           วันท่ี..............เดือน.............................................พ.ศ.............. 
มติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑติวิทยาลัย 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................................................................................. .................................... 

                                                                                ลงช่ือ........................................................................... 
                       (...................................................................) 
           วันท่ี..............เดือน.............................................พ.ศ.............. 
 
หมำยเหต ุ:  1. คู่มือกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษำ พ.ศ. 2554 
                      หมวด 4 กำรรบัเข้ำเป็นนักศึกษำและสภำพนักศึกษำ 
  ข้อ 12 กำรโอนหน่วยกิต 
   12.1  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
หลักสูตรปริญญาเอก สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้วที่ได้ระดับคะแนน  ไม่ต่ ากว่า B มาเป็นหน่วยกิตในหลักสูตร
ที่ก าลังศึกษาได้ ทั้งนี้ต้องเป็นรายวิชา ที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และจ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน 
   12.2  การโอนหน่วยกิตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยั 
  ข้อ 13 กำรโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น 
   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ ตามวิธีการ หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ 14 นักศึกษำสำมำรถย้ำยสำขำวิชำได้  
   โดยด าเนินการยื่นค าร้องหรือขอย้ายสาขาวิชาและ  ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งน้ี
ต้องด าเนินการภายใน 1 เดือนของการเป็นนักศึกษาใหม่ 
 2. เอกสำรที่นักศึกษำต้องแนบมำประกอบ 
  2.1 ใบรายงานผลการศึกษาจ านวน  1  ฉบับ 
  2.2  ค าอธิบายรายวิชาที่จะขอโอน โดยให้สถานศึกษาเดิมรับรองเนื้อหาในวิชาหลักสูตรจ านวน  1  ฉบับ 
  2.3  หนังสือรับรองว่าไม่เคยถูกไล่ออกจากสถานศึกษาเดิมเน่ืองจากความประพฤติเสียหาย 1  ฉบับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ค าร้องขอให้เปิดรายวิชาเพิ่ม 

 วันท่ี....................เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
เรื่อง ขอให้เปิดรายวิชาเพิม่ 
เรียน อธิการบด ี

ด้วยข้าพเจ้า.............................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา..................................รหสักลุม่................................. 
หลักสตูร..............................................................สาขาวิชา.............................................................................. 
นักศึกษา    (   ) ภาคปกติ     (   ) ภาคพิเศษ       ระดับ  (   ) ปริญญาโท      (   ) ปริญญาเอก 
มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลยัเปิดรายวิชาเพิ่ม จากตารางเรียนในภาคเรียนท่ี................./.............................. ดังน้ี 

1. รหัสวิชา.........................................ช่ือวิชา............................................................. หน่วยกิต................................. 
2. รหัสวิชา.........................................ช่ือวิชา............................................................. หน่วยกิต................................. 
3. รหัสวิชา.........................................ช่ือวิชา............................................................. หน่วยกิต................................. 
4. รหัสวิชา.........................................ช่ือวิชา............................................................. หน่วยกิต................................. 
5. รหัสวิชา.........................................ช่ือวิชา............................................................. หน่วยกิต................................. 

เนื่องจาก (  ) จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี................./.............................. 
  (  ) ได้รับการยกเว้นรายวิชา และไม่มรีายวิชาเรยีนในภาคเรียนนี้ 

  (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................ 

 รายวิชาที่ต้องเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนี้ คือ (ระบุทุกรายวิชาที่จะท าการลงทะเบยีนเรยีน) 
1. รหัสวิชา...........................ช่ือวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา........................... 
2. รหัสวิชา...........................ช่ือวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา........................... 
3. รหัสวิชา...........................ช่ือวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา........................... 
4. รหัสวิชา...........................ช่ือวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา........................... 
5. รหัสวิชา...........................ช่ือวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา........................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

        ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือนักศึกษา.................................................................นักศึกษา 
           (.............................................................) 

 
 
 

มีต่อด้านหลัง 
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ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อน, ประธานหลักสตูร และคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย 
 

วิชา ความเห็น ลงชื่อ ต าแหน่ง 
รหัสวิชา........................................
ช่ือวิชา........................................... 
วัน-เวลา....................................... 

  อาจารยผ์ู้สอน 
  ประธานหลักสตูร 
  คณบด ี

รหัสวิชา........................................
ช่ือวิชา........................................... 
วัน-เวลา....................................... 

  อาจารยผ์ู้สอน 
  ประธานหลักสตูร 
  คณบด ี

รหัสวิชา........................................
ช่ือวิชา........................................... 
วัน-เวลา....................................... 

  อาจารยผ์ู้สอน 
  ประธานหลักสตูร 
  คณบด ี

รหัสวิชา........................................
ช่ือวิชา........................................... 
วัน-เวลา....................................... 

  อาจารยผ์ู้สอน 
  ประธานหลักสตูร 
  คณบด ี

รหัสวิชา........................................
ช่ือวิชา........................................... 
วัน-เวลา....................................... 

  อาจารยผ์ู้สอน 
  ประธานหลักสตูร 
  คณบด ี

 
 
ความเห็นของงานทะเบียนและวัดผล................................................................................................................. 
 

(..........................................................) 
           นายทะเบียน 
   วันท่ี......./........../............. 

 
 
ค าสั่งอธิการบด/ีรองอธิการบด.ี................................................................................................................................................... 
 

(..........................................................) 
    อธิการบดี/รองอธิการบด ี
   วันท่ี......./........../............. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ค าร้องทั่วไป (กรณีพ้นก าหนดการลงทะเบียนจองวิชา) 
 

วันที่...........เดอืน.........................พ.ศ. ..................... 
 
เรื่อง  .....................................................   
 
เรียน  อธิการบดี 
 

ด้วยข้าพเจ้า (  ) นาย  (  ) นาง  (  ) นางสาว.........................................................................................  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................ กลุ่ม ................................................................... 
หลักสูตร................................................................................... สาขาวิชา ........................ ................................... 
เป็นนักศึกษาภาค (  ) ภาคปกติ  (  ) ภาคพิเศษ   ระดับ  (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก 

เลขประจ าตัวประชาชน  
 

มีความประสงค์.....................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เน่ืองจาก.................................................................................................................... ........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

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

ความเห็นคณบดี/รองคณบดี ความเห็นนายทะเบียน ความเห็นรองอธิการบดี 
   
   
   
   
   

 
เวลารับค าร้อง................................เวลาสิ้นสุด...............................ใช้เวลาด าเนินการ...................... .............นาที 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ค าร้องขอลงทะเบียนล่าช้า (กรณีพ้นก าหนดการลงทะเบียนจองวิชา) 
 วันท่ี....................เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
เรื่อง ขอยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี ................../.......................... 
เรียน อธิการบด ี

ด้วยข้าพเจ้า.............................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา..................................รหสักลุม่................................. 
หลักสตูร................................สาขาวิชา..........................................นกัศึกษา (  ) ปกติ  (  ) พิเศษ  ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทัน
ก าหนดเนื่องจาก(เหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง)....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................ดังรายวิชาต่อไปนี ้

1. ช่ือวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม................................. 
วัน...........คาบที่................ความเหน็อาจารยผ์ู้สอน.......................................(ลายมือช่ือผูส้อน)............................ 

2. ช่ือวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม................................. 
วัน...........คาบที่................ความเหน็อาจารยผ์ู้สอน.......................................(ลายมือช่ือผูส้อน)............................ 

3. ช่ือวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม................................. 
วัน...........คาบที่................ความเหน็อาจารยผ์ู้สอน.......................................(ลายมือช่ือผูส้อน)............................ 

4. ช่ือวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม................................. 
วัน...........คาบที่................ความเหน็อาจารยผ์ู้สอน.......................................(ลายมือช่ือผูส้อน)............................ 

5. ช่ือวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม................................. 
วัน...........คาบที่................ความเหน็อาจารยผ์ู้สอน.......................................(ลายมือช่ือผูส้อน)............................ 

6. ช่ือวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม.................... ............. 
วัน...........คาบที่................ความเหน็อาจารยผ์ู้สอน.......................................(ลายมือช่ือผูส้อน)............................ 

7. ช่ือวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม................................. 
วัน...........คาบที่................ความเหน็อาจารยผ์ู้สอน.......................................(ลายมือช่ือผูส้อน)............................ 

8. ช่ือวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม................................. 
วัน...........คาบที่................ความเหน็อาจารยผ์ู้สอน.......................................(ลายมือช่ือผูส้อน)............................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (  ) ไม่มีค่าลงทะเบียนเรียนติดคา้งกับมหาวิทยาลัย (  ) ยังค้างช าระลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่.............. 

ลงช่ือนักศึกษา................................................................... 
           (.............................................................) 

 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา.........................................................................(ลายมือช่ือ).......................................................... 
ความเห็นของคณบดี/รองคณบด.ี.....................................................................(ลายมือช่ือ).......................................................... 
 

 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
ลงช่ือ...........................................หัวหน้าส านักงาน/ผอ.สสท 

ความเห็นของอธิการบด/ีรองอธิการบดีวิชาการ 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
ลงช่ือ..............................................อธิการบดี/รองอธิการบดี 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะอนญุาตให้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าไดไ้มเ่กินวันสอบกลางภาคตามปฏิทนิวิชาการในภาคเรยีนนั้น  ๆ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
วันที่...........เดอืน.........................พ.ศ. ..................... 

 
เรื่อง  .....................................................   
 
เรียน  อธิการบดี 
 

ด้วยข้าพเจ้า (  ) นาย  (  ) นาง  (  ) นางสาว.........................................................................................  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................ กลุ่ม ................................................................... 
หลักสูตร................................................................................... สาขาวิชา ........................ ................................... 
เป็นนักศึกษาภาค (  ) ภาคปกติ  (  ) ภาคพิเศษ   ระดับ  (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก 
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนที่............/....................ประกาศเม่ือวันที่..................................................... 
มีความประสงค์ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่……………/…………………… 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

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

 
ความเห็นของประธานหลักสูตร 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
ลงช่ือ.........................................................ประธานหลักสตูร 

ความเห็นของคณบดี/รองคณบด ี
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
ลงช่ือ.......................................................คณบด/ีรองคณบด ี

ความเห็นของหัวหน้าส านักงาน/ผอ.สสท 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
ลงช่ือ...........................................หัวหน้าส านักงาน/ผอ.สสท 

ความเห็นของอธิการบด/ีรองอธิการบดีวิชาการ 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
ลงช่ือ..............................................อธิการบดี/รองอธิการบดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ค าร้องขอลาออก 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ..................... 

เรื่อง  ขอลาออก   
เรียน  อธิการบดี 

ด้วยข้าพเจ้า (  ) นาย  (  ) นาง  (  ) นางสาว.........................................................................................  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................ กลุ่ม ................................................................... 
หลักสูตร................................................................................... สาขาวิชา ........................ ................................... 
เป็นนักศึกษาภาค (  ) ภาคปกติ  (  ) ภาคพิเศษ   ระดับ  (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก 
มีความประสงค์ ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
 ทั้งนีเ้นื่องจาก............................................................................................................ ........................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

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

ความเห็นประธานหลักสูตร ความเห็นคณบดี/รองคณบดี ความเห็นนายทะเบียน 
   
   
   
   
   
   
 
1. งานทะเบียนและวัดผล 
    เรียนมาแล้ว.................................หนว่ยกิต 
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

2. หอสมุด 
    ไม่มีหนี้กับหอสมุด 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่หอสมุด 

3. หน่วยงานคลัง 
    ไม่ค้างช าระหนี้ 
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่งานคลัง 

4. ค าสั่งอธิการบดี อนุมัติให้ลาออกได้ 
    ไม่ค้างช าระหนี้ 
ลงชื่อ.............................................................อธิการบดี 
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                    บว.12 
(ส ำหรับปริญญำเอก) 

แบบขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลยัรำชภัฏรำชนครินทร์ 

422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสำร 0-3853-5430 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................................................................................. 
 

นักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ (        ) ภำคปกติ   (        ) ภำคพ ิเศษ  รหัสประจ ำตัว............................................................................. 
 

หลักสตูร (       ) ปร.ด. สำขำวิชำ  กำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 
   สำขำวิชำ  วิทยำศำสตรศึกษำ 

สมคัรสอบครัง้ที่....................................ภำคกำรศกึษำ..................................................ปีกำรศึกษำ............................................................ 

 (ส ำหรับผู้สมัครสอบคร้ังท่ี...................) 

รำยวิชำท่ีได้ลงทะเบียนเรียนแล้วพร้อมผลกำรเรียน 
รำยวิชำ หน่วยกิต ผลกำรเรียน 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น   
ค่ำระดับชั้นเฉลี่ยสะสม  

ผลกำรสอบครั้งท่ีผ่ำนมำ ระบุ (ผ่ำนหรือไมผ่่ำน) 
ครั้งท่ี ภำค / ปีกำรศึกษำ ผลกำรสอบ 

1   
2   
3   

 
ลงช ื่อ........................................................................................ นักศึกษำ 
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

ต่อด้ำนหลัง 
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ควำมเห็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 

สมควรอน ุม ัติ 
ไม่สมควรอน ุม ัติ  เพรำะ................................................................ 
 

ลงช ื่อ........................................................................................  
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

ควำมเห็นประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

สมควรอน ุม ัติ 
ไม่สมควรอน ุม ัติ  เพรำะ................................................................ 
 

ลงช ื่อ........................................................................................  
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

 
ควำมเห็นคณบดี 
 

สมควรอน ุม ัติ 
ไม่สมควรอน ุม ัติ  เพรำะ................................................................ 
 

ลงช ื่อ........................................................................................  
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

ฝ่ำยกำรเงิน 
 

ได้รับเงินค่ำสมัครสอบวัดคณุสมบตัิดุษฎีบณัฑิต จ ำนวน.......................บำท (....................................................) เรียบร้อยแล้ว 
ตำมใบเสร็จเลขท่ี....................................เล่มที่.............................................. 
 

ลงช ื่อ........................................................................................  
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

ส ำหรับบัณฑิตวิทยำลัย 
 

อน ุม ัติ 
ไม่อน ุม ัติ  เพรำะ................................................................ 

 
 

ลงช ื่อ........................................................................................  
            คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

หมำยเหตุ : 1. นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องขอสอบที่ผ่ำนควำมเหน็ชอบของอำจำรย์ทีป่รึกษำ และคณะกรรมกำรผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
  เสนอต่อบณัฑติวิทยำลยั ภำยในสปัดำห์ที่ 4 ของภำคกำรศึกษำท่ีประสงคจ์ะสอบ 

 2.  ก ำหนดกำรสอบวดัคณุสมบัติในสัปดำห์ที่ 15 ของกำรศกึษำ 
 3. นักศกึษำที่สอบวดัคณุสมบัตไิมผ่่ำนมีสทิธ์ิสอบแก้ตัว ท้ังนี้นักศึกษำมีสทิธ์ิสอบแก้ตัวไดไ้มเ่กิน 2 ครั้ง 
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แบบฟอร์มอื่นๆ

                    บ.13 
(ส ำหรับปริญญำโท) 

แบบขออนุมัติสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลยัรำชภัฏรำชนครินทร์ 

422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสำร 0-3853-5430 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................................................................................. 
 

นักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ (        ) ภำคปกติ   (        ) ภำคพ ิเศษ  รหัสประจ ำตัว............................................................................. 

หลักสตูร (       ) ค.ม. สำขำวิชำ  กำรบริหำรกำรศึกษำ  หลักสูตรและกำรสอน 
 (       ) ส.ม. สำขำวิชำ  กำรจัดกำรสุขภำพ  
 (       ) วท.ม. สำขำวิชำ  กำรจัดกำรอุตสำหกรรม  วิทยำศำสตรศึกษำ 
 (       ) รป.ม. สำขำวิชำ  รัฐประศำสนศำสตร ์  
 (       ) บธ.ม. สำขำวิชำ  บริหำรธุรกิจ  

 

สมคัรสอบครัง้ที่....................................ภำคกำรศกึษำ..................................................ปีกำรศึกษำ............................................................ 

 (ส าหรับผู้สมัครสอบคร้ังท่ี...................) 

รายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนแล้วพร้อมผลการเรียน 
รายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
   
   
   

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น   
ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม  

รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้น 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช ื่อ........................................................................................ นักศึกษำ 
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

ต่อด้ำนหลัง 
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ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

สมควรอน ุม ัติ  ไม่อน ุม ัติ  เพรำะ................................................................  

ลงช ื่อ........................................................................................  
      (......................................................................................) 
 ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

ความเห็นคณบดี 
 

สมควรอน ุม ัติ  ไม่อน ุม ัติ  เพรำะ................................................................ 

ลงช ื่อ........................................................................................  
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

ฝ่ายการเงิน 
 

ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมแบบเหมำจำ่ย จ ำนวน...............................บำท (..............................................................) เรียบร้อยแล้ว 
ตำมใบเสร็จเลขท่ี....................................เล่มที่.............................................. 
 

ลงช ื่อ........................................................................................  
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย 
 

อน ุม ัติ  ไม่อน ุม ัติ  เพรำะ................................................................ 
 
ลงช ื่อ........................................................................................  

            คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
      (......................................................................................) 
ว ันท ี่..............เดือน............................................พ.ศ............... 

 
หมายเหตุ : 1. นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องขอสอบที่ผ่ำนควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรผูร้ับผิดชอบหลกัสตูร 

    เสนอตอ่บัณฑติวิทยำลัย ภำยในสัปดำห์ที่ 4 ของภำคกำรศึกษำท่ีประสงคจ์ะสอบ 
 2. ก ำหนดกำรสอบประมวลควำมรู้ในสัปดำห์ที่ 15 ของภำคกำรศึกษำ 
 3. นักศกึษำที่สอบวดัคณุสมบัตไิมผ่่ำนมีสทิธ์ิสอบแก้ตัว ท้ังนี้นักศึกษำมีสทิธ์ิสอบแก้ตัวไดไ้มเ่กิน 2 ครั้ง 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
 อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก 

อาจารย์อรชุมา หนูน้อย 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะผู้จัดท ำ 
 ดร.พรพรรณ  ดอนพนัส 

นางสาวปณิตา  คล้ายนิล 
นายสุเทพ  เกิดปราง 
นางสาวสายน้้าผึ้ง  บุญมา 

รักษาการหัวหน้าส้านักงาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เรียบเรียงและออกแบบ 
 นางสาวปณิตา  คล้ายนิล  
เจ้ำของ 
 บัณฑิตวิทยาลัย  
ที่อยู่ 
 อาคารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถนนมรุพงษ์ 
 ต้าบลหน้าเมือง อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 
 โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352 โทรสาร  0-3853-5430 
 เว็บไซต์ http://grad.ttu.ac.th 

แฟนเพจ @grad.rru.ac.th 
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