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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ตั้ งอยู่ เลขที่ 422 ถนนมรุ พงษ์ ต าบลหน้ า เมือง อาเภอเมือ ง
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมดประมาณ60 ไร่ ด้ า นหน้ า มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ
ถนนมรุพงษ์ ทิศตะวันตกติดถนนศรีโสธรตัดใหม่ ทิศเหนือติดบริเวณบ้านพักปลัดจังหวัด และทิศใต้ติดถนน
ศรีโสธรและกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ เมื่อปี 2539 ได้เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แห่งที่ 2 ที่ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า และเริ่มจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี 2541
ย้อนหลังไปเมื่อ 70 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชนคริน ทร์ เป็น ที่ตั้งของโรงเรีย นฝึกหัด ครู
กสิกรรมชาย ต่อมาเมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายย้ายไปที่จังหวัดปราจีนบุรี ทางราชการเห็นว่าสถานที่นี้
เหมาะจะตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ติดต่อขอที่ดินจากกองพันทหารช่า ง
เพื่อขยายเนื้อที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการในการตั้ง โรงเรียน ได้มีการปรับปรุงสถานที่
สร้างรั้วโรงเรียน สร้างหอนอน 1 หลัง เรือนพักครู 2 หลัง แล้วจึงย้ายนักเรียนฝึกหัดครูสตรีที่เรียนรวมอยู่กับ
โรงเรียนสตรีประจา จังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในปลายปี 2483 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัด” รับเฉพาะนักเรียนหญิง มาเป็นครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)
พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนฝึกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) ขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น และได้เปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนมาเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” เมื่อภาวะสงครามสิ้นสุดลง ทางราชการได้ยกเลิก
ชั้น ฝึกหั ดครูป ระชาบาล (ป.บ.) และฝึกหั ดครูป ระกาศนี ยบั ต รจังหวัด (ว.) ออกปี ละชั้น นั กเรีย นฝึ กหั ด ครู
ประชาบาล (ป.บ.) สิ้นสุดลงในปี 2491 และนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรยุติลงในปี 2495
พ.ศ. 2493 ทางราชการสั่งให้เปิดชั้นฝึกหัดครูมูลขึ้น และให้งบประมาณสร้างหอพักนักเรียนเพิ่มขึ้น
อีก 1 หลัง
พ.ศ. 2494 ได้มีการเปิด สอนหลักสูต รฝึกหัด ครูป ระถม (ป.ป.) ซึ่งนับ เป็น การเปิด สอนนักเรีย น
ฝึกหัดครู (ป.บ.) หญิงเป็นแห่งแรกในส่วนภูมิภาค
ในปี เ ดี ย วกั น นี้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ตั้ ง องค์ ก ารปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนฝึกหัด ครูแห่งนี้ได้รับการอุปการะให้เ ข้าอยู่ในข่ายปรับปรุงขององค์การฯ ด้วย จึงได้
มีการขยายสถานที่ ปรับ ปรุงอาคาร และสร้า งอาคารเพิ่ม ขึ้น ตลอดจนได้รับ จัด สรรในด้า นวัส ดุอุป กรณ์
การสอนที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้จั งหวัดฉะเชิ งเทราเป็ นสถานที่ทดลองปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา
เพราะเหตุผลดังนี้
1) มีลักษณะพื้นที่เป็นแบบอย่างแก่จังหวัดอื่นๆ ได้ทั่วประเทศ คือ มีนา สวน ป่า เขา ทะเล
2) มีโรงเรียนครบทุกประเภท สาหรับทดลองการศึกษาได้ทุกระดับคือ อนุบาล ประถม มัธยม
อาชีวะและฝึกหัดครู
3) มีประชากรที่อ่านออกเขียนได้มาก มีครูประกาศนียบัตรมากพอพลเมืองมีอาชีพและรายได้
เหมาะสม
4) สามารถติ ด ต่ อกับ กรุงเทพฯ ซึ่ งเป็ น ศูน ย์ กลางได้ ส ะดวกเพราะมีการคมนาคมดี ทั้ งทาง
แม่น้า คลอง ถนน ทางรถไฟ และอยู่ไม่ห่างไกลนัก
โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา มีข้อตกลงในหลักการใหญ่ดังนี้
1) เลือกสถานที่ให้เหมาะสมที่จะขยายงานการศึกษา
2) ทาการทดลองหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อนาไปเผยแพร่ในส่วนอื่นๆ ของประเทศ
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3) ใช้ระยะเวลาให้มากพอที่จะเก็บผลของการทดลองไปเป็นตัวอย่างได้ คือ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี
4) จัดให้มีผู้ดาเนินงานที่มีความสามารถเป็นผู้นา และร่วมมือกันในรูปคณะกรรมการ
5) มีบริการทางการเงินและอื่นๆ เพื่อดาเนินงานให้ลุล่วงตามโครงการที่กาหนดให้ หน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือในโครงการนี้ ได้แก่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
องค์การอาหารและเกษตร (FAO) องค์การกรรมกรสากล (ILO) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การบริหาร
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) ชาวต่างประเทศที่เข้ามาดาเนินงานร่วมในโครงการนี้
มีอังกฤษ อเมริ กา เดนมาร์ก สวีเดน นอรเวย์ นิ วซีแลนด์ ออสเตรเลี ย แคนาดา อิน เดีย ซีล อน และญี่ ปุ่ น
ประธานกรรมการดาเนิ นงานคนแรกขององค์การปรับปรุงส่ งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา คือ Mr.Thomas Wilson
ในช่วงที่มีการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษานี้ โรงเรียนฝึกหัดครูได้จัดสถานที่ส่วนหนึ่งไว้สาหรับให้โรงเรียนต่างๆ ใช้เป็น
ที่ประชุมนัดหมายกันและได้จัดที่พักให้กับเจ้าหน้าที่สตรีที่กระทรวงศึกษาธิการส่งมาช่วยงานอีกด้วย การส่งเสริม
งานวิชาการขององค์การฯคือ การสาธิตวิธีสอนวิชาต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการสาธิต
วิธีสอนแบบหน่วยการสอนวิทยาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ และการแสดงอุปกรณ์การสอน เป็นต้น อาจารย์ใหญ่
ของโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้ในขณะนั้น คือ อาจารย์จรัสสม ปุณณะหิตตานนท์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการดาเนินงาน
ขององค์การฯ ด้วย
พ.ศ. 2498 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักสูตร คือ ประกาศใช้หลักสูตร ป.กศ. แทนหลักสูตร ป.ป.
และรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนจาก “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” มาเป็น “โรงเรียน
ฝึกหั ดครูฉะเชิงเทรา”ในปี เดียวกัน นี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่ งชาติ (UNESCO) ได้ส่ ง
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการศึกษา 2 คน มาร่วมปฏิบัติงานกับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ งสองคนนี้ ได้ แก่ Dr.H.H.Ponny จากเมื อง Adelaide ประเทศออสเตรเลี ย และ Mr.M.P.Jual จากเมื อง Oslo
ประเทศสวีเดน Dr.H.H.Ponny เป็นนักการศึกษาคนสาคัญคนหนึ่งของออสเตรเลีย การปฏิบัติงานของท่านผู้นี้
ได้พัฒนาไปพร้อมกันทั้งด้านอาคาร สถานที่ แนวการสอนแบบใหม่ๆ และพัฒนาการฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครู
ให้มีระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วน Mr.M.P.Jual เป็นผู้ที่มีเจตนาแรงกล้าที่จะวางแนวการฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครูให้เหมาะสม
หยิบยกปัญหาการฝึกสอนขึ้นมาพิจารณาแนะนาการวางแผนงานฝึกสอน กาหนดหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ตลอดจน
ให้ นั กเรีย นกรอกแบบสอบถามหลั งจากการฝึ กสอนเสร็ จแล้ ว เพื่อประกอบการพิจ ารณาการวางแผนงาน
ประจาวัน นอกจากนั้นยังได้เรียกร้องขอความร่วมมือจากโรงเรียนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือนักเรียนครู
ให้มากขึ้น โดยมีเหตุผลว่านักเรียนครูย่อมจะออกไปเป็นครูตามที่โรงเรียนต่างๆ ต้องการ
การอบรมสั่งสอนนักเรียนฝึกหัดครูของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง ส่วนด้านอาคาร
สถานที่ก็มีการปรับปรุงและขยายมากขึ้น มีอาคารเรียนหอพักสาหรับนักเรียน โรงอาหาร บ้ านพักอาจารย์
เรือนรับแขกและคุรุสัมมนาคาร และจัดหาอุปกรณ์การสอนเพิ่มขึ้นอีกมาก
ตั้งแต่ปี 2501 องค์กรปรับปรุงส่งเสริมการศึกษายังคงให้ความช่วยเหลือโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา
ตลอดมา ทาให้มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นหอพักหญิงได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมจากเดิม มีการปรับปรุงเครื่องใช้ในการกินอยู่
ด้านการอนามัยและสวัสดิภาพของนักเรียน ด้านการเรียนการสอนมีการปรับปรุงให้นักเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
ปี 2505 เริ่มมีโครงการฝึกหัดครูชนบท เป็นโครงการที่ต้องการให้นักเรียนครู มีประสบการณ์ในการสอน
เด็กตามชนบทและช่วยปรับปรุงโรงเรียนที่ออกไปฝึกสอนด้วย ผลเป็นที่พอใจของโรงเรียนต่างๆ มาก
ส่วนสวัสดิการสาหรับครู อาจารย์มีการสร้างเรือนพักครูขึ้น 1 หลังในบริเวณโรงเรียน เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ ค รู อาจารย์ และให้ ครู อาจารย์ ได้ ใกล้ ชิ ด กั บ นั กเรี ย นที่ อยู่ ห อพั ก ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่
1 ตุลาคม 2513 โรงเรี ยนฝึ กหั ดครู ฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็ นวิทยาลั ยครูฉะเชิงเทรา เปิ ดสอนถึงระดั บ
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ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาการศึ กษาชั้ นสู ง (ป.กศ.สู ง) ทั้ งภาคปกติ และภาคค่ าท าให้ จ านวนนั กศึ กษาเพิ่ มมากขึ้ น
วิทยาลัย จึงได้พิจ ารณาสร้างอาคารเรีย นชั่ว คราวขึ้น 3 หลังในปี 2514 วิทยาลัย ก็ได้รับ งบประมาณสร้าง
อาคารเรียนเพิ่มขึ้น
พ.ศ. 2519 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงได้รับ
การยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และให้มีภารกิจอื่นๆ คือ การค้นคว้าวิจัย
ทานุบารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครูประจาการ จึงได้มีโครงการอบรม
ครูประจาการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง พ.ศ. 2530
ในปี พ.ศ. 2527 มี การประกาศใช้พระราชบั ญญั ติวิทยาลั ยครู (ฉบั บที่ 2) และให้ วิทยาลั ยครูเปิ ดสอน
สาขาวิชาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการศึกษา
(ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการ
จัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) ในวันเสาร์-อาทิตย์ และเริ่มมีการเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ทั้งที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานาม วิท ยาลัย ครูว่า “สถาบันราชภัฏ ” ตราเป็น พระราชบัญ ญัติส ถาบัน ราชภัฏ
เมื่อวัน ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบั บ กฤษฎีกาเล่ ม 112 ตอนที่ 4 ก
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา”
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณ
หนองกระเดือย หมู่ 4 ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือเลขที่ มท 0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
ในช่วงนั้นมีการเตรียมการเปิดสอนระดับ บัณฑิตศึกษาจึงมีการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
และให้ มีความรู้ ที่ได้มาตรฐานและทัน สมัย จึงมีโ ครงการความร่ว มมือกับ มหาวิท ยาลัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง Edith Cowan University (ECU) และ University of Queensland (UQ) ประเทศออสเตรเลีย
และในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นา
ร่างพระราชกฤษฎี กาเปลี่ ย นชื่อขึ้น ทู ล เกล้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงลงพระปรมาภิ ไธย
ประกาศใช้เป็น กฎหมาย ตามความในราชกิจ จานุเบกษาฉบับ กฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 32 ก เมื่อ วัน ที่
13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จเปิดการใช้นาม สถาบันราชภัฏราชนครินทร์อย่างเป็นทางการในสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เล่ม ที่ 121 ตอนพิเ ศษ 23 ก ลงวัน ที่
14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทาให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ”
ตั้ งแต่ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 เป็ น ต้ น มา ใช้ อั ก ษรย่ อ ภาษาไทย “มรร” และใช้ ชื่ อ ภาษาอั งกฤษ
Rajabhat Rajanagarindra University ตัวย่อ RRU
โดยในปี พ.ศ. 2555 นี้ เป็ น ปี แ ห่ ง วั น ครบรอบวาระต่ า งๆ ที่ สาคั ญ ประกอบด้ ว ย ครบ 20 ปี
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม “ราชภัฏ”สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ครบรอบ 12 ปี ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
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ราชนครินทร์เสด็จเปิดป้ ายสถาบั น ราชภัฏราชนคริน ทร์ครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนคริน ทร์
ประกอบกับในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็น “วันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา” และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นวันสถาปนา “สถาบันราชภัฏ ” และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานนาม “ราชนครินทร์”
ปัจจุบั น มีหน่วยงานหลักๆ ที่สนั บสนุ นภารกิจของมหาวิทยาลั ย ดังนี้ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บั ณฑิ ตวิทยาลั ย สถาบั นวิจั ยและพั ฒนา ศู นย์ ศิ ลปะ วัฒนธรรม และท้ องถิ่น ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักงานอธิการบดี สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบัน
พัฒนาคุณภาพครู

สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย: เป็นรูปพระราชลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก ในรอบเหนือจักร
เป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ และรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY”
คติธรรมประจาสถาบัน: สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ “พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา”
สีประจาสถาบัน: เขียว - เหลือง
ดอกไม้ประจาสถาบัน: ดอกสารภี
ปรัชญา: จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
พันธกิจ: เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พุ ทธศั กราช 2547 และกรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ สิ บ สอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกาหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้
1) ผลิ ตบัณฑิตให้ มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒ นาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
4) บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อการพัฒ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น แห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒ นาและเสริมสร้ า ง
ความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5) ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่านิยมองค์การ: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์
และหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร
และงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ดร.นฤชล เรือนงาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุ กิจ ทองสุก
รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์พฒั นานวัตกรรม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์สุรียพ์ ร ธรรมิกพงษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์เมธี พรมศิลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
ผู้อานวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต
อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจานงค์
ผู้อานวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น
นางสาวประนอม เงินบุคคล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 กาหนดให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการเปิดการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยได้จัดทาโครงการพัฒนาอาจารย์ ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความรู้
เป็นปัจจุบัน โดยจัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์กับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ และมหาวิทยาลัย
อีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย และจัดทาความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันราชภัฏ ได้แต่งตั้งคณะทางานเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณ ฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒ นา และคณะกรรมการสภาสถาบัน ราชภัฏ อนุมัติให้เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 นับเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของสถาบันราชภั ฏ
ราชนครินทร์
วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ได้มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดบัณฑิตศึกษา โดยจัดให้มี
สานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 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 ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2553
วันที่ 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้ งที่ 6/2553 ให้ตราข้อบังคับ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่าด้ว ยการบริห ารและการดาเนินงานของส่ว นงานภายใน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
วันที่ 18 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 ให้ออกประกาศจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมี ฐานะเทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
“The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra University” เรียกโดยย่อว่า “GRAD RRU”
ปรัชญา
ปณิธาน

พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น

1. มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานที่มีการประสานงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
2. มุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับคณะวิชา ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
3. มุ่งมั่นให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยความรวดเร็ว และมีไมตรีจิต

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

9

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

10

แนะนำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

4. มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาและการบูรณาการองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาในลักษณะของ พหุวิทยาการ
สู่การพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาหลักสูตร และการขยายการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. มุ่งมั่นควบคุมมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมุ่งสร้างและประยุกต์องค์ความรู้บนพื้นฐาน
ของงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้ความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคตะวันออก ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เสริมสร้าง ยกระดับ และรักษา
คุณ ภาพมาตรฐานการศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาให้มีป ระสิทธิภ าพเป็น ที่ย อมรั บ และส่ง เสริม สนับ สนุน
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานระดับประเทศและระดับสากล
4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและท้องถิ่นจากผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ค่านิยมองค์กร
P rofessional
O wnership
S ocial Responsibility
I ntegrity
T eamwork
I nnovation
V ision Focus
E xcellence
อัตลักษณ์

บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นมืออาชีพ
บัณฑิตวิทยาลัยที่มีจิตสานึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน
บัณฑิตวิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บัณฑิตวิทยาลัยที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
บัณฑิตวิทยาลัยที่มีการทางานเป็นทีม
บัณฑิตวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยที่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
บัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน"

เอกลักษณ์
“บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ”
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คณะกรรมการอำ�นวยการบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการอานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รกั ษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
อาจารย์สุรียพ์ ร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์เมธี พรมศิลา
อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา
ดร.พรพรรณ ดอนพนัส

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาการหัวหน้าสานักงาน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการประจำ�หลักสูตรระดับบัณฑิตศึ กษา
หลักสูตรปริญญาเอก

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผศ.ดร.ลักษณพร คำดี
ปร.ด. (กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น)
ประธำน
รศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ Ph.D. (Human Resource Development) กรรมกำร
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ผศ.ดร.สถำพร ดียิ่ง
กศ.ด. (วิทยำศำสตรศึกษำ)
ประธำน
อำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง
ปร.ด. (เคมีอินทร์)
กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.ณัฐฐำพร สำมำรถ
วท.ด. (เคมี)
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หลักสูตรปริญญาโท

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญำ
ศษ.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)
ประธำน
อำจำรย์ ดร.อำนำจ บุญประเสริฐ กศ.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)
กรรมกำร
ผศ.ดร.ลินดำ นำคโปย
ปร.ด. (วิจยั วัดผลและสถิติทำงกำรศึกษำ) กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม
กศ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน
ปร.ด. กำรวิจัยและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.กิตติ รัตนรำษี
คอ.ด. กำรบริหำรอำชีวศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
กศ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
ประธำน
รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรญ
ั
ศษ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม
กศ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน
ปร.ด. กำรวิจัยและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.ธำรทิพย์ ขุนทอง
ปร.ด. กำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศำลกิจ
ส.ด. (สุขศึกษำ)
ประธำน
ผศ.ดร.วรพล แวงนอก
ส.ด. (สำธำรณสุขศำสตร์)
กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.แววดำว พิมพ์พันดี ส.ด. (สำธำรณสุขศำสตร์)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ประเวช เชื้อวงษ์
วศ.ด. (กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม)
ประธำน
ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน
บธ.ด. (บริหำรธุรกิจ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ผศ.ดร.สถำพร ดียิ่ง
กศ.ด. (วิทยำศำสตรศึกษำ)
ประธำน
อำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง
ปร.ด. (เคมีอินทร์)
กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.ณัฐฐำพร สำมำรถ
วท.ด. (เคมี)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อำจำรย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชำ
กจ.ด. (กำรจัดกำรธุรกิจ)
ประธำน
อำจำรย์ ดร.สินีนำถ เริ่มลำวรรณ กจ.ด. (กำรจัดกำรธุรกิจ)
กรรมกำร
ผศ.ดร.ประสำน นันทะเสน
บธ.ด. (วิทยำกำรจัดกำร)
กรรมกำร
อำจำรย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์
บธ.ด. (บริหำรธุรกิจ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร

แนะนำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ผูบ้ ริหารบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ไชยะ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง
ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวปณิตา คล้ายนิล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุเทพ เกิดปราง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสายน้าผึ้ง บุญมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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แนะนำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

ตอนที่ 2

ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ ข้อบังคับฯ
และประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การจัดการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับฯ และประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (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
สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
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และประกาศมหาวิ
ยาลัย
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ประกาศกระทรวงศึ
ง
ราชกิจจานุเกบกษา
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หน้า ๑๓
18
ประกาศกระทรวงศึ
ษาธิก
าร ข้องบังคับฯ และประกาศมหาวิ
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิกเศษ
๒๙๕
ราชกิจจานุเบกษา ทยาลัย

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
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง
และบู ร ณาการศาสตร์ ที่ ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตร์ อื่ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิ ช าการและวิช าชี พ ทั้ งนี้ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโท มุ่ง ให้ มีค วามรู้ ค วามเข้ าใจในกระบวนการสร้ า ง
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

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 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
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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 แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษา
ที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา

๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๐.๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
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
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษ อาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
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

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

หน้า ๑๖
21
ษาธิการ ข้อบังคับฯ ๑๓
และประกาศมหาวิ
ยาลัย
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ประกาศกระทรวงศึ
ง
ราชกิจจานุเกบกษา
พฤศจิกายน ท๒๕๕๘

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

หน้า ๑๗
22
ประกาศกระทรวงศึ
ษาธิก๒๙๕
าร ข้องบังคับฯ และประกาศมหาวิ
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิกเศษ
ราชกิจจานุเบกษา ทยาลัย

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
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๓ ปริญญาโท
๑๐.๓.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
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

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ าอิ ส ระ แบ่ ง ออกเป็ น
๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
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 และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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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 และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ดังนี้

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มี ชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้อ มู ล ที่เ ป็ น ที่ย อมรับ ในระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง ตรงหรือ สั ม พัน ธ์ กั บหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ คน ทั้ ง นี้ ป ระธานกรรมการสอบต้ อ งเป็ น
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 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
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ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑ อาจารย์ ป ระจํา หลัก สูต ร ๑ คน ให้ เป็ น อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลั ก
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลัก สูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิส ระ
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรนั้นด้วย
๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

๑๒.๔ ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งเป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
ที่มีผลการเรีย นดีมาก หรือ ปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ต ามเกณฑ์
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 และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
๑๔.๒ ปริญญาโท
๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพ นธ์หรือ ส่วนหนึ่งของวิท ยานิพ นธ์ต้องได้รับการตีพิม พ์ หรือ อย่างน้อยได้รั บ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
๑๔.๓ ปริญญาเอก
๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๒ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) คณาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๗. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
๑๘. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
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)
------------------------------------

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแนวทางในการบริหาร
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ า พ อาศั ย อ านาจตามความมาตรา ๑๘(๒) แห่ ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐” (ฉบับใหม่)
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
หลัก สูต รระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ บรรดาระเบีย บ
ข้อบังคับและคาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 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
ที่กาหนดนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
/ “คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ…
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“คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๕ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ใช้ แ บบหน่ ว ยกิ ต จั ด การศึ ก ษาเป็ น ๒
ประเภทการศึกษาดังนี้
๕.๑ การศึกษาภาคปกติให้ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึ กษา คื อ ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ และภาคการศึ ก ษาที่ ๒ มี ระยะเวลาการศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาละ
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 ที่ใช้เ วลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๖.๔ การท าโครงงานหรือกิ จกรรมอื่นใดตามที่ไ ด้รับ มอบหมายที่ใ ช้ เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๖.๕ การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๖.๖ วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
/ หมวด ๒ หลักสูตร…
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หมวด ๒
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
๗.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๗.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้
โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และต้องศึกษารายวิชาสัมพันธ์ และรายวิชาเฉพาะด้านอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึ กษาที่ เน้ นการศึ กษางานรายวิ ชา โดยไม่ ต้ องท า
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๗.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๗.๔ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการจัดการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้ เข้ าศึ กษาที่ ส าเร็ จปริ ญญาโท จะต้ องท าวิ ทยานิ พนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้ เข้ าศึ กษาที่ ส าเร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องท าวิ ทยานิ พนธ์
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้ อ งมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
/ แบบ ๒ เป็นแผนการ…
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แบบ ๒ เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เน้นการวิจัย โดยมี ก ารท าวิท ยานิพ นธ์ ที่ มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้ เข้ าศึ กษาที่ ส าเร็ จปริ ญญาโท จะต้ องท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้ เข้ าศึ กษาที่ ส าเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องท าวิ ทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้ง นี้ วิท ยานิพ นธ์ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ ๘ กาหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้ระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๘.๒ ปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาไม่เกิน
๕ ปีการศึกษา
๘.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้ าศึกษาให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน ๘
ปีการศึกษา ผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
หมวด ๓
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ข้อ ๙ คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท ผู้สมัครเข้ า
เป็ น นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๙.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้อง
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรื อเที ยบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึ กษาที่ สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๙.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมี
คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยอาจรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีเข้าศึกษาใน
บางหลักสูตร โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
/ ข้อ ๑๐ วิธีการรับผู้สมัคร…
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ข้อ ๑๐ วิธีการรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๑๐.๑ การรั บ สมั ค รเข้ า เป็ นนั ก ศึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนด โดยมี ก ารตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิ จารณาคัดเลือกทั้ งนี้การก าหนด
วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเสนอจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๒ มหาวิทยาลัยอาจพิ จารณาอนุมั ติให้ รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรื อ
สถาบันการศึกษาอื่นเป็นนักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัยเพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดได้โดยต้องชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๐.๓ มหาวิ ทยาลั ย อาจพิ จารณาอนุ มั ติ ให้ บุ คคลภายนอกที่ ไ ม่ ใช่ นั กศึ ก ษา
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามข้อ ๙ ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบโดยต้องชาระค่าหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑๑.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว
๑๑.๒ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง โดยนา
หลั ก ฐานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดมารายงานตั ว ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ ง ช าระเงิ น ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตาม วัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๑.๓ ผู้สมัครเข้ าเป็นนักศึ กษาที่ไม่มาขึ้นทะเบี ยนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่ มหาวิท ยาลัย กาหนดเป็ นอันหมดสิท ธิ์ที่จะขึ้นทะเบี ย นเป็ นนัก ศึก ษา เว้นแต่จะได้แจ้ง
เหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่กาหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติ
ต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้รายงานตัว
๑๑.๔ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาใด
ประเภทการศึกษาใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และประเภทการศึกษานั้น
๑๑.๕ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาประเภทการศึกษาภาคพิเศษจะขึ้นทะเบียนเป็น
นัก ศึ ก ษา เกิ นกว่าหนึ่งสาขาวิ ชาไม่ ได้ แต่ นักศึ กษาประเภทการศึ กษาภาคปกติ อาจขึ้ นทะเบี ยนเป็ น
นักศึกษาเข้าศึกษาสาขาวิชาอื่นในประเภทการศึกษาภาคพิเศษได้
ข้อ ๑๒ ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
๑๒.๑ ตามประเภทการจัดการศึกษา นักศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเภท
/ ๑๒.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ…
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๑๒.๑.๑ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในประเภท
การศึกษาตาม ข้อ ๕.๑
๑๒.๑.๒ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในประเภท
การศึกษาตามข้อ ๕.๒
๑๒.๒ สภาพนักศึกษา นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้
๑๒.๒.๑ นักศึกษาสามั ญ ได้แก่ ผู้ สมั ครที่ผ่ านการคั ดเลือกหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรบั ณฑิต หรือหลักสู ตรปริ ญญาโท หรือหลั กสูตรประกาศนียบัตรบั ณฑิตชั้ นสูง หรื อ
หลักสูตรปริญญาเอก และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
๑๒.๒.๒ นัก ศึ ก ษาทดลองศึ กษา ได้แก่ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรบั ณฑิต หรือหลักสู ตรปริ ญญาโท หรือหลั กสูตรประกาศนียบัตรบั ณฑิตชั้ นสูง หรื อ
หลักสูตรปริญญาเอก ที่มีเงื่อนไขของหลักสูตรให้ทดลองศึกษา
๑๒.๒.๓ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ ส มั ค รที่ ค ณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนศึกษาเป็นรายวิชาบางวิชา ตามข้อ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓
๑๒.๓ การเปลี่ยนประเภทและสภาพนักศึกษา
๑๒.๓.๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย
โดยการเสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให้
นักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบัง คับ
และระเบียบต่างๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๑๒.๓.๒ นักศึกษาภาคพิ เศษเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึ กษาภาคปกติ
ไม่ได้
๑๒.๓.๓ นักศึกษาทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และ
สอบได้ค่ าระดับคะแนนเฉลี่ย ได้ไม่ ต่ากว่า ๓.๐๐ ให้เปลี่ ยนสภาพเป็นนัก ศึ กษาสามั ญได้เมื่ อสิ้ นภาค
การศึกษาแรก
ข้อ ๑๓ การโอนหน่วยกิตรายวิชา
๑๓.๑ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่เคย
ศึกษามาแล้ว โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่กาลังศึกษา
ได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกทั้งนี้รายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้ วไม่เกิน
๕ ปี และจานวนหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดใน
หลักสูตรที่รับโอน โดยเป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
/ ๑๓.๒ การโอนหน่วยกิต…
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๑๓.๒ การโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย

ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนสาขาวิชา
๑๔.๑ นักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาวิชาใด ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาที่
ศึกษาให้กระทาโดยการสอบคัดเลือกใหม่
๑๔.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชา ให้นับตั้งแต่เริ่มต้น
เข้าศึกษาสาขาวิชาใหม่
๑๔.๓ การโอนหน่วยกิตรายวิชากระทาได้ตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๕ การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๑๕.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยได้
๑๕.๒การโอนหน่วยกิตรายวิชากระทาได้ตามข้อ ๑๓
หมวด ๔
การลงทะเบียน

ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนรายวิชา
๑๖.๑ กาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน ๓ สัป ดาห์หลังวัน
เปิดภาคการศึกษา
๑๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระเงินตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภายในกาหนดระยะเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
๑๖.๓ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป็นจานวนหน่วยกิตไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๖.๔ นักศึ กษาที่ไ ม่ได้ลงทะเบียนเรีย นรายวิชา ในภาคการศึก ษาใดภายใน
กาหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
/ ๑๖.๕ นักศึกษาต้องได้รับ…
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๑๖.๕ นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรีย นวิชาใดๆ
ในแต่ละภาคการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ถ้ารายวิชาในหลักสูตรมีข้อกาหนดว่าต้องเรียน
รายวิชาเป็นลาดับ นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้วิชาลาดับแรกก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ลาดับถัดไป
๑๖.๖ จานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา
๑๖.๖.๑ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตาม
ประเภทนักศึกษา ดังนี้
๑) นักศึ กษาภาคปกติต้องลงทะเบี ยนเรียนรายวิชาและ/หรือ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ ต่ ากว่ า ๖ หน่ ว ยกิ ต และไม่ เ กิ น ๑๕ หน่ ว ยกิ ต ในภาคการศึ ก ษาที่ ๑ และ ๒ การ
ลงทะเบี ย นเรีย นต่ากว่า ๕ หน่วยกิ ต อาจท าได้เฉพาะในภาคการศึ ก ษาฤดูร้อนหรือภาคการศึ ก ษาที่
นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
๒) นัก ศึ ก ษาภาคพิ เศษจะลงทะเบี ยนเรีย นรายวิ ชาและ/หรื อ
วิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
๑๖.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา และวิทยานิพนธ์ที่มีจานวนหน่วยกิต
น้อ ยหรื อ มากกว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ ๑๖.๖.๑ ให้ อ ยู่ ใ นดุล พิ นิ จ ของคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
๑๖.๖.๓ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาตามข้อ ๑๑.๕ มี
สิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชานั้นรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตแต่ละ
ภาคการศึกษาตามข้อ ๑๖.๖.๑ หรือสองสาขานั้นรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา
ตามข้อ ๑๖.๖.๑
๑๖.๗ ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อาจอนุ มั ติ ให้
นักศึกษาภาคปกติไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่จัดสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องช าระค่ า ลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช านั้น เช่ นเดี ย วกั บ นัก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ แต่นัก ศึ ก ษาภาคพิ เศษจะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสาหรับนักศึกษาภาคปกติมิได้
ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
๑๗.๑ การลงทะเบี ยนเรียนวิชาเป็ นพิ เศษโดยไม่นับ หน่วยกิต หมายถึง การ
ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษา และจานวนหน่วยกิต
ตามหลักสูตร โดยให้นักศึกษาสอบ และมีการแจ้งผลการเรียนตามข้อ ๑๗.๓
๑๗.๒นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น โดยต้องชาระค่าหน่วยกิตตามระดับของวิชาที่
เรียนและให้นักศึกษาระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต
/ ๑๗.๓ ให้งานทะเบียนและ…
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๑๗.๓ ให้งานทะเบียนและวัดผลลงในระเบียน (Record) ตรงช่องผลการเรียน
รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นว่า AU เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเท่านั้น
ข้อ ๑๘ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน
๑๘.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน ต้องได้รับความยินยอม
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก สูตร แล้วให้แจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ
๑๘.๒ การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนต้องกระทาภายใน ๓ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๖.๕ และ ๑๖.๖
๑๘.๓ การขอยกเลิ ก รายวิ ช าใดต้ อ งกระท าภายในสั ป ดาห์ ที่ ๙ ของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษาฤดูร้อน
๑๘.๔ การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังกาหนดเวลาในข้ อ ๑๘.๓ จะกระท า
มิได้ เว้นแต่จะของดทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันแรกของการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์สาหรับ ภาคการศึกษาปกติ
และ ๑ สัปดาห์สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๙ การขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๙.๑ รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นมีสิทธิ์ขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้เต็มจานวน
๑๙.๒ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาใดภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
มีสิทธิ์ขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจานวน
๑๙.๓ นักศึกษาที่ของดเรียนรายวิชาภายหลังกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๑๙.๒
ไม่มีสิทธิ์ขอถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๒๐.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร แต่
ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึก ษาต้อ งลงทะเบีย นช าระค่า บ ารุง มหาวิท ยาลัย และค่า ธรรมเนีย มอื ่น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดทุกภาคการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
๒๐.๒ การลงทะเบีย นเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสัปดาห์ ที่ ๔ นับจากวันเปิดภาคการศึ กษาที่ ๑ หรือ ๒ หรือภายในสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิ ด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
/ ข้อ ๒๑ การลาพัก…
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ข้อ ๒๑ การลาพักการเรียน
๒๑.๑ นักศึกษาอาจยื่น คาร้องขออนุมัติลาพักการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ใน
กรณีต่อไปนี้
๒๑.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือได้รับทุน
อื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
๒๑.๑.๒ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกิน
กว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรื อสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาลซึ่ ง เป็ น ของเอกชน
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๒๑.๑.๓ เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัว อาจยื่นคาร้องขอพักการ
เรียนได้ ถ้าได้เรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
๒๑.๒ การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
ที่สุดภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติและแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
๒๑.๓ การลาพั ก การเรีย นให้ อนุมั ติไ ด้ค รั้ ง ละไม่ เกิ น ๑ ภาคการศึ ก ษา ถ้ า
นักศึกษายังมีความจาเป็นต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอลาพักใหม่
๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่
ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
๒๑.๕ ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นักศึกษาต้องชาระเงินค่า
บารุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒๑.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนต้องยื่น
คาร้องขอกลับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย แจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ข้อ ๒๒ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นคาร้อง
ต่อมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย

/ หมวด ๕ การวัดและ…
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หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๓ การมีสิทธิ์เข้าสอบ
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น
ข้อ ๒๔ ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา
๒๔.๑ ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้กระทาเป็นแบบระดับชั้น
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 ให้กระทาในกรณีต่อไปนี้
๒๔.๓.๑ นักศึกษาขาดสอบประจาภาคการศึกษา โดยไม่ได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒๔.๓.๒ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓
/๒๕.๓.๓ นักศึกษาทุจริต…
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๒๔.๓.๓ นักศึกษาทุจริตในการสอบ
๒๔.๓.๔ นัก ศึก ษาที ่ไ ด้รับ การให้ค ะแนนระดับ ชั้น I แต่ม ิไ ด้
ดาเนิน การขอประเมินผลเพื่อแก้ระดับชั้น I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียน
๒๔.๓.๕ ผลการสอบรายวิชาต่ากว่าระดับอ่อนมาก
๒๔.๓.๖ ผลการสอบพิเศษ ตามข้อ ๒๕ ไม่ผ่าน
๒๔.๔ การให้ S กระทาได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต
หรือในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเกินจากจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน
๒๔.๕ การให้ U กระทาได้ตามข้อ ๒๔.๔ แต่ผลการเรียนรายวิชานั้นไม่เป็นที่
พอใจของอาจารย์ผู้สอน
๒๔.๖ การให้ I ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๒๔.๖.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓ แต่มิได้สอบ
เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒๔.๖.๒ อาจารย์ ผู้ ส อนและคณะกรรมการผู้ รับ ผิด ชอบหลั ก สู ต ร
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ นักศึกษาที่ได้คะแนนระดับชั้น I จะต้องดาเนินการร้องขอการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับชั้น
I ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานการประเมินผลได้ภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน หากพ้นกาหนดดังกล่าวให้นายทะเบียนเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I เป็น F
๒๔.๗ การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทาในกรณีต่อไปนี้
๒๔.๗.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนวิชานั้นตามข้อ ๑๘.๓ หรือ
๑๘.๔
๒๔.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๑
๒๔.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
๒๔.๗.๔ นัก ศึ ก ษาได้ รับ อนุ มั ติ ใ ห้ เปลี่ย นคะแนนระดั บ ชั้ น I ที่
นักศึกษาได้รับตามข้อ ๒๔.๖.๑ และครบกาหนดของการเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I แต่การป่วยหรือเหตุ
อันพ้นวิสัยยังไม่สิ้นสุด
๒๔.๘ การให้ AU ในรายวิชาใดจะกระทาในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ ๑๗
/ ข้อ ๒๕ การประเมินผล…

43

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับฯ และประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๕ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร
นอกจากการศึกษารายวิชาแล้วนักศึกษาต้องสอบพิเศษต่างๆ ตามข้อกาหนดของ
หลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
examination) และการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation oral examination)
การประเมินผล การสอบพิเศษดังกล่าว ให้กระทาเป็นแบบระดับชั้น ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
PD
ผ่านอย่างยอดเยี่ยม (Pass with distinction)
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้อ ๒๖ การประเมินคุณ ภาพวิท ยานิพ นธ์ ซึ่ง รวมทั ้ง กระบวนการทาวิท ยานิพ นธ์
และรูป เล่ม วิท ยานิพนธ์ ให้เป็ นหน้า ที่ ของคณะกรรมการสอบปากเปล่ า เกี่ ย วกับ วิท ยานิพ นธ์ โดยมี
ประธานกรรมการสอบเป็นประธานการประเมิน ให้กระทาหลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ผ่านแล้วและกระทาแบบระดับชั้นดังนี้
ระดับชั้น
ความหมาย
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผ่าน
Fail
ไม่ผ่าน
ข้อ ๒๗ การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าระดับชั้นเฉลี่ย
๒๗.๑ การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าระดับชั้นเฉลี่ยให้
นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับชั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียน
แทนในรายวิชาใดให้นาจานวนหน่วยกิต และค่าระดับชั้นที่ได้ไปใช้ในการคานวณหาค่าระดับชั้นเฉลี่ยด้วย
๒๗.๒ การนับ จานวนหน่วยกิ ตสะสมเพื่ อให้ค รบตามจานวนที่ก าหนดใน
หลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ C ขึ้นไปเท่านั้น
๒๗.๓ ค่าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับชั้นของ
แต่ละวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น
๒๗.๔ ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่ม
เข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับชั้น
ของแต่ละรายวิชาเรียนทั้งหมดตามข้อ ๒๗.๑ เป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
/๒๗.๕ ในภาคการศึกษา…
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๒๗.๕ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ I ให้คานวณค่าระดับชั้นเฉลี่ยรายภาค
การศึกษา และค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ ๒๘ การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาบังคับที่สอบได้ต่ากว่า B รายวิชาเลือกที่
สอบได้ต่ากว่า C หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้ 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 การพ้ นจากสภาพนัก ศึก ษา นักศึ กษาจะต้องพ้นจากสภาพนักศึ กษาในกรณี
ต่อไปนี้
๓๐.๑ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก ตามข้อ ๒๒
๓๐.๒ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
ข้อ ๑๖.๓
๓๐.๓ เมื่อพ้นกาหนดเวลา ๑ ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษาตามข้อ ๒๐
๓๐.๔ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๓๐.๕ เมื่อค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐ ใน ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
๓๐.๖ สอบประมวลความรู้ ๓ ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน
๓๐.๗ เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ ๑๒.๒.๓ มีค่าระดับชั้ นเฉลี่ยภาค
การศึกษาแรกต่ากว่า ๓.๐๐
๓๐.๘ ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๘ หรือได้ค่า
ระดับชั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐ หรือได้ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับชั้นไม่ผ่าน
๓๐.๙ ทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ
๓๐.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงขณะที่เป็นนักศึกษา
๓๐.๑๑ ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
/ หมวด ๖ การดาเนินการ…
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หมวด ๖
การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ์
ข้อ ๓๑ การสอบภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๓๑.๑ ให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมซึ่ง คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อดาเนินการสอบและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน
๓๑.๒ นักศึกษาต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจาชาติของตนอย่างน้อย ๑ ภาษา
การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจและการอนุมัติของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
๓๑.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบต้องยื่นคาร้องขอสอบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ไปยังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ
๓๑.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นให้ไม่ต้องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๓๑.๔.๑ นักศึกษาสอบภาษาได้แล้วจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัย
รับรองตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓๑.๔.๒ นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มีเวลาเรียน
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติโดยไม่นับหน่วยกิตและ
ได้รับการประเมินผลการเรียนระดับชั้น S
๓๑.๔.๓ นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่
ภาษาประจาชาติของตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต
ข้อ ๓๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) สาหรับนักศึกษา
ปริญญาโท
๓๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามหลักสูตรแผน ข. ต้องสอบ
ประมวลความรู้
๓๒.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดาเนินการจัดสอบข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ ได้มาตรฐาน โดย
การอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓๒.๓ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ในสัปดาห์ที่ ๑๕ ทุก
ภาคการศึกษา วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
๓๒.๔ นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู้เมื่อมีคุณสมบัติต่อไปนี้
/ ๓๒.๔.๑ เรียนรายวิชา…
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๓๒.๔.๑ เรียนรายวิชาบังคับที่กาหนดไว้ และรายวิชาเลือกอื่นได้
หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓๒.๔.๒ ผ่านการประเมินของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ว่า
สมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้
๓๒.๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ ต้องยื่นคาร้องขอสอบที่
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ
๓๒.๖ นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ ไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
๓๒.๗ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้ว ถ้านักศึกษา
ขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลสมควรถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบประจาภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๓๓ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก
๓๓.๑ นัก ศึก ษาหลัก สูต รปริญ ญาเอกต้อ งสอบวัดคุณ สมบัติ เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์
๓๓.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดาเนินการจัดสอบข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน
๓๓.๓ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาห์ที่ ๑๕ ทุกภาค
การศึกษา วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
๓๓.๔ นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อเรียนรายวิชาบังคับที่
กาหนดไว้ และรายวิชาเลือกอื่นได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และผ่านการประเมินของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัด
คุณสมบัติได้
๓๓.๕ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติ ต้องยื่นคาร้องขอสอบที่ผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ
๓๓.๖ นักศึกษาที่ สอบวัดคุณสมบั ติ ไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
๓๓.๗ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้ว ถ้านักศึกษา
ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบประจาภาคการศึกษานั้น
/ ข้อ ๓๔ วิทยานิพนธ์และ…
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ข้อ ๓๔ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์
๓๔.๑ การเสนอชื ่อ เรื ่อ งวิท ยานิพ นธ์แ ละคณะกรรมการที ่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับการอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓๔.๑.๑ นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และรายชื่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก
แบบ ก ๑ จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องสอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะมีสิทธิ์เสนอขอทาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ และรายชื่อ
คณะกรรมการที่ ปรึก ษาการค้ นคว้า อิส ระหรือภาคนิพ นธ์ เพื่ อ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ
ในแต่ละหมวดวิชา
๓๔.๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ระดั บ ปริ ญ ญาโท ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการที่
ปรึกษา ๑ คน กรรมการที่ปรึกษา ๑ คน กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งอาจเสนอกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มได้
อีก ๑ คน ประธานกรรมการที่ปรึกษา ต้องเป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา กรรมการที่ปรึกษา
ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัย ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยอาจารย์ ๑ คน
เป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้อง ไม่เกิน ๑๐ คน
การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท
ให้อาจารย์ ๑ คนเป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ คน
กรณีอาจารย์ ๑ คน เป็นที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้า อิส ระหรือภาคนิพ นธ์ ให้คิ ดสัดส่วนจานวนนักศึ ก ษาที่ท าวิท ยานิพ นธ์ ๑ คน เทีย บได้กั บ
จานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ๓ คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
/ ๒) ระดับปริญญาเอก…

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

-๑๗-
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๒) ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วยประธานกรรมการที่
ปรึกษา ๑ คน กรรมการที่ปรึกษา ๒ คน ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง อาจเสนอกรรมการที่ป รึกษา
เพิ่มได้อีก ๑ คน ประธานกรรมการที่ปรึกษา ต้องเป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา กรรมการที่
ปรึก ษา ต้อ งเป็ นอาจารย์ ป ระจ าหรื อผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิภายนอกมหาวิ ท ยาลัย มี คุ ณวุ ฒิป ริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัย ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดย
อาจารย์ ๑ คน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจา
ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน ๑๐ คน
๓๔.๑.๓ เมื่ อ คณบดีบั ณฑิ ต วิท ยาลั ย เห็นชอบชื่ อเรื่องวิท ยานิพ นธ์
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และคณะกรรมการที่
ปรึก ษาการค้ นคว้า อิส ระหรือภาคนิพ นธ์ ตามที่ ค ณะกรรมการบริหารหลัก สูตรเสนอแล้ว ให้ ค ณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๓๔.๒ การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระหรือเค้าโครงภาคนิพนธ์
๓๔.๒.๑ เมื่ อนั ก ศึ ก ษ าไ ด้ จั ด ท าเค้ า โครง วิ ท ย านิ พ นธ์ แล ะ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความเห็นชอบว่ามีผลงานได้มาตรฐานแล้ วให้ดาเนินการเสนอขอ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
เมื่อนักศึกษาได้จัดทาเค้า โครงการค้นคว้าอิส ระหรือภาค
นิพ นธ์ และคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาภาคนิ พ นธ์ ใ ห้ ค วามเห็น ชอบว่ า มี ผ ลงานได้ ม าตรฐานแล้ ว ให้
ดาเนินการเสนอขอจัดประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงภาคนิพนธ์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
๓๔.๒.๒ ให้ค ณะก รรมการ ผู ้ร ับ ผิด ชอบ หลัก สูต รท าหน้า ที่
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ โดยเชิญ
กรรมการเพิ่มเติมได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับ ผิด ชอบหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ต้องมี
ไม่น้อยกว่า ๔ คน ในจานวนนี้ต้องมีประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือประธานกรรมการที่
ปรึก ษาการค้ นคว้า อิส ระหรือ ภาคนิพ นธ์ ข องนัก ศึ ก ษา และกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก สูตรที่ ไ ม่ ใ ช่
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษา
อย่างน้อย ๓ คน แล้วแต่กรณีโดยมีเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการ
/ ๓๔.๒.๓ เมื่อทีป่ ระชุม…
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๓๔.๒.๓ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์มีมติให้แก้ไข ให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม
๓๔.๓ การขออนุมัติดาเนินการการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์
๓๔.๓.๑ เมื่อนักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ตามข้อ ๓๔.๒.๓ เรียบร้อยแล้ว ให้นาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิ ส ระหรื อภาคนิ พ นธ์ ที่ แก้ ไขสมบู รณ์ เสนอต่ อคณะกรรมการผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก สู ตรผ่ านเลขานุ ก าร
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสู ตร เพื่ อให้ คณบดีบั ณฑิ ตวิทยาลัย พิ จารณาอนุมั ติให้ ดาเนินการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ได้
๓๔.๓.๒ เมื่อมี การเปลี่ ยนแปลงชื่ อเรื่องวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ า
อิ สระหรื อภาคนิ พนธ์ หรื อเค้ าโครงวิ ทยานิ พนธ์ หรื อเค้ าโครงภาคนิ พนธ์ หรื อคณะกรรมการที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ นักศึกษาต้องนาเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
๓๔.๔ การรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์
๓๔.๔.๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ดาเนินการทา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ได้ นักศึกษาต้องจัดทาแผนการดาเนินงานในการทา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์มอบให้คณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แล้วแต่กรณี
๓๔.๔.๒ นัก ศึ ก ษาต้องมาพบคณะกรรมการที่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์
หรือคณะกรรมการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์สม่าเสมอ
๓๔.๔.๓ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง ว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนและ/หรือ
มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แล้วแต่กรณี
๓๔.๔.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มารายงานความก้าวหน้าตามที่กาหนดใน
ข้อ ๓๔.๔.๓ หรือนักศึกษาขาดการติดต่อกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ โดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือนักศึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
/ ๓๔.๕ การสอบ…
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๓๔.๕ การสอบวิทยานิพนธ์
๓๔.๕.๑ เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์
แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ตรวจแก้ไข
ให้เรียบร้อย แล้วให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานกรรมการค้นคว้าอิสระหรือภาค
นิพนธ์กาหนดให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระภาคนิพนธ์แล้วแต่กรณี
๓๔.๕.๒ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือกรรมการสอบการค้ นคว้ า
อิสระหรือภาคนิพนธ์ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หรื อภาคนิ พนธ์ อย่ างน้ อย ๑ คน กรรมการผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรที่ เคยเข้ าประชุ มพิ จารณาเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แต่ไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษา ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๓๔.๑.๒ จานวน ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ๑ คน
เป็นกรรมการ
การสอบของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทาหน้าที่เป็นประธานการสอบ ส่วนการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานการสอบก็ได้
๓๔.๕.๓ระยะเวลานับแต่วันเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ หรือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ถึงวันสอบปากเปล่าต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑) วิทยานิพนธ์ ๑๕ หน่วยกิต หรือต่ากว่าภาคนิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอสิระหรือภาคนิพนธ์ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน สาหรับการศึกษาภาคปกติและ ๔ เดือน
สาหรับการศึกษาภาคพิเศษ
๒) วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๖-๓๐ หน่วยกิต ต้องมีระยะเวลา
อย่างน้อย ๖ เดือน สาหรับการศึกษาภาคปกติ และ ๘ เดือน สาหรับการศึกษาภาคพิเศษ
๓) วิทยานิพนธ์ที่มีจานวนหน่วยกิตเกิน ๓๐ หน่วยกิต ต้องมี
ระยะเวลาอย่างน้อย ๙ เดือน สาหรับการศึกษาภาคปกติและ ๑๒ เดือน สาหรับการศึกษาภาคพิเศษ
๓๔.๕.๔ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ส่งผลการสอบปากเปล่าและผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือคุณภาพ
การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบ ทั้งนี้ผลการประเมิน
ระดับปริญญาโท ต้องผ่าน ๒ ใน ๓ สาหรับปริญญาเอก ต้องผ่าน ๓ ใน ๔
๓๔.๕.๕ให้ นั ก ศึ ก ษาส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาค
นิพนธ์ ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขตามมติ ข องคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ มหาวิทยาลัยตามจานวนที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบปากเปล่า
/ ๓๔.๖ การเขียนวิทยานิพนธ์…
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๓๔.๖ การเขียนวิทยานิพนธ์ หรือการเขียนการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ให้
เขียนเป็ นภาษาไทย ในกรณีที่มี ความจาเป็ นและมี เหตุผลสมควร คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย อาจ
พิจารณาอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้โดยการเสนอของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
๓๔.๗ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ ให้เป็น
ของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษาและการอนุมัติการให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ข้อ ๓๕ การขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
๓๕.๑ ในภาคการศึกษาใดที่ นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ยื่ นคาร้อง
ขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
๓๕.๒ นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ข อ รั บ ป ริ ญ ญ า บั ต ร ห รื อ
ประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
๓๕.๒.๑ มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
๓๕.๒.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
๓๕.๒.๓ สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
๓๕.๒.๔ ได้ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
คุณสมบัติเฉพาะ
๓๕.๒.๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และต้องมีผลการเรียนค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
๓๕.๒.๖ ปริญญาโท
๑) แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิ ทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิ มพ์ หรืออย่า งน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง ของผลงานได้รับ การยอมรับ ให้ตีพิ ม พ์ ใ น
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
/ ๒) แผน ก แบบ ก ๒…
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๒) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัย นั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพ นธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๓) แผน ข ศึก ษารายวิช าครบถ้ว นตามที ่ก าหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ย สะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/
หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๓๕.๒.๗ ปริญญาเอก
๑) แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ขอท าวิ ท ยานิ พนธ์ เสนอวิ ท ยานิ พนธ์ และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย โดย
คณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ท รงคุ ณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๒) แบบ ๒ ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เที ย บเท่า สอบผ่า นภาษาต่า งประเทศอย่ างน้อย ๑ ภาษา ตามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ ม หาวิท ยาลัย
กาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่า งน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิ มพ์ ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๓๕.๒.๘ ข้อกาหนดเฉพาะหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ข้อ ๓๖ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่อนุมัติการสาเร็จการศึกษา
/ ข้อ ๓๗ การให้ปริญญาบัตร…
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ข้อ ๓๗ การให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเสนอชื่อนักศึก ษา ที่ยื่นความจานงขอรับปริ ญญา
บัต รหรือ ประกาศนี ย บั ต รเฉพาะผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามข้ อ ๓๕.๒เพื่ อ ขออนุ มั ติ ก ารให้ ป ริ ญ ญา
บั ต รหรื อ ประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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หมวด ๑ หมวดทั่วไป
ขอ ๑ คูมือนี้เรียกวา “คูมือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ คูมือนี้ใชกับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
ขอ ๓ นิยามศัพทเฉพาะ
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“คณะกรรมการประจํา” หมายความวา คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ใหปฏิบัติหนาที่หนึ่งหนาที่ใดในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“อาจารยประจํา” หมายความวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งสอน
หรือปฏิบัติหนาที่อื่นในหลักสูตรตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย และใหหมายความรวมถึงอาจารยประจํา
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีสัญญาความตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ในการจัดการศึกษาหรือการวิจัยรวมกันในหลักสูตรนั้นๆ ตลอดจนบุคลากรของหนวยงานอื่นที่มีสัญญา
ความตกลงในลักษณะดังกลาว
“อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูซึ่งอธิการบดีแตงตั้งตามคําแนะนําของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย จากบุคคลซึ่งมิไดเปนอาจารยประจําใหทําหนาที่สอนนักศึกษา และรับผิดชอบรายวิชา
ตามความเชี่ยวชาญของตน ในแตละภาคการศึกษา
“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําของมหาวิท ยาลัย ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
“คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ที่ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ
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หมวด ๒ ระบบการศึกษา
ขอ ๔ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปนสองประเภทการศึกษา ดังนี้
(๑) การศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาภาคปกติ ใชระบบ
ทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒
มีระยะเวลาเรียนรวมทั้งเวลาสอบแตละภาค ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษา
ฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ ๒ ได ซึ่งกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับการศึกษาภาคปกติ
(๒) การศึ กษาภาคพิ เ ศษ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาให กั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ
โดยใช ร ะบบไตรภาค ป การศึ กษาหนึ่ ง แบ ง ออกเป น ๓ ภาคการศึ ก ษา คื อ ภาคการศึ ก ษาที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๓ มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้งเวลาสอบภาคการศึกษาละไมนอยกวา
๑๕ สัปดาห โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-วันอาทิตย หรืออาจจัดการเรียนการสอนในวันจันทร-ศุกร
นอกเวลาราชการ
ขอ ๕ การคิดหนวยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวาสิบหาชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช เ วลาฝ ก หรื อ ทดลองไม น อ ยกว า สามสิ บ ชั่ ว โมงต อ
ภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝ กงานหรื อการฝ ก ภาคสนามที่ ใ ช เ วลาฝ ก ไม น อ ยกว า สี่ สิ บ ห า ชั่ ว โมงต อ
ภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
(๕) การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
-๓(๖) วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

หมวด ๓ หลักสูตรการศึกษา
ขอ ๖ โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
๒๔ หนวยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนว ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
โดยมหาวิ ทยาลัย อาจกําหนดให เรีย นรายวิช าเพิ่ม เติ ม หรือ ทํากิจ กรรมทางวิช าการอื่ นเพิ่ม ขึ้นได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนว ยกิต และ
ตองศึกษารายวิชาสัมพันธ และรายวิชาเฉพาะดานอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองทําการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
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(๒) หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
58
ทํบาเฉพาะวิ
ทยานิพนธซทึ่งมียาลั
คาเที
ประกาศกระทรวงศึกษาธิกแบบ
าร ข้กอบั๑งคั
ฯ และประกาศมหาวิ
ย ยบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
โดยมหาวิ ทยาลัย อาจกําหนดให เรีย นรายวิชาเพิ่ม เติ ม หรือทํากิจ กรรมทางวิชาการอื่ นเพิ่ม ขึ้นได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนว ยกิต และ
ตองศึกษารายวิชาสัมพันธ และรายวิชาเฉพาะดานอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองทําการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก แบงการจัดการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา
-๔-หนวยกิต
๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
ขอ ๗ กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
สามปการศึกษา
(๒) ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกินหาปการศึกษา
(๓) ปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาใหใชเวลาศึกษา ไมเกินแปดปการศึกษา
สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอ ใหใชเวลาศึกษาไมเกินหกปการศึกษา
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หมวด ๔ การรับเขาเปนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ขอ ๘ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมี
คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่น
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมากขึ้นไป
(คาระดับชั้น ๓.๕๐ ขึ้นไป) เขาศึกษาในบางหลักสูตร โดยตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๙ วิธีการรับสมัครนักศึกษา
(๑) การรับสมัครนักศึกษาใชวิธีการและหลักเกณฑในการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามขอเสนอจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลนั้นตองมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามขอ ๘ ตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบ โดยตองชําระคาหนวยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(๑) ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว
(๒) ผูสมัครเปนนักศึกษาตองรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง
พรอมหลักฐาน และชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตาม วัน เวลาและสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) ผูสมัครเปนนักศึกษาภาคพิเศษจะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เกินกวาหนึ่งสาขาวิชา
ไมได แตนักศึกษาภาคปกติอาจขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเขาศึกษาสาขาวิชาอื่นในประเภทการศึกษา
ภาคพิเศษได
ในกรณีที่ผูสมัครเปนนักศึกษาที่ไมมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน
เจ็ดวัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัว และตองมารายงานตัวภายในเจ็ดวัน นับจาก
วันที่ไดรับแจงผลการอนุมัติใหมารายงานตัวจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๑ ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
(๑) การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
(ก) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
อาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษได โดยการเสนอของ
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คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาตองปฏิบัติตาม ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
(ข) นักศึกษาภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคปกติไมได
ขอ ๑๒ การโอนหนวยกิต
(๑) นักศึกษาหลักสูต รประกาศนีย บัต รบัณฑิต หลักสูตรปริญ ญาโท หลักสูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอก สามารถโอนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตร
ที่เคยศึกษามาแลวที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา B มาเปนหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาได ทั้งนี้
ตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกินหาป และจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอนตองไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน
(๒) การโอนหนวยกิตตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและ
มาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นได ตามวิธีการ หลักเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ นักศึกษาสามารถยายสาขาวิชาได-๗-โดยดําเนินการยื่นคํารองหรือขอยายสาขาวิชาและ
ผ า นการคั ด เลื อกตามหลั กเกณฑ ที่มหาวิ ทยาลั ย กํา หนด ทั้ ง นี้ ต อ งดํา เนิ น การภายใน ๑ เดื อ น
ของการเปนนักศึกษาใหม

หมวด ๕ การลงทะเบียน
ขอ ๑๔ การลงทะเบียนรายวิชา แบงประเภทไดดังนี้
(๑) นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
การลงทะเบี ย นเรี ย นน อยกวา ๕ หนว ยกิ ต อาจทําไดเ ฉพาะภาคการศึ กษา
ที่นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา
การลงทะเบีย นเรีย นที่มีจํา นวนหนว ยกิต นอยหรือมากกวา เกณฑที่กํา หนด
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๕ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าสองสาขาวิ ช าต อ งมี จํา นวนหน ว ยกิ ต
แต ล ะภาคการศึกษารวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษาตาม ขอ ๑๔
ขอ ๑๖ การกําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณไมเกิน ๓๐ วัน นับจากวันเปด
ภาคการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตามกฎหมาย
วาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองจายคาปรับ
ตามกฎหมายวาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๑๗ นักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ ในแตละ
ภาคการศึ กษาก อนการลงทะเบีย นเรี ยนรายวิช า ถา รายวิช าในหลั กสู ต รมี ขอกํ าหนดวา ต องเรี ย น
รายวิชาเปนลําดับ นักศึกษาตองเรียนและสอบไดวิชาลําดับแรกกอน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาลําดับถัดไป
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ตามกฎหมายวาดวยการรับและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๑๗ นักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ ในแตละ
ภาคการศึ กษาก อนการลงทะเบีย นเรี ยนรายวิช า ถา รายวิช าในหลั กสู ต รมี ขอกํ าหนดวา ต องเรี ย น
รายวิชาเปนลําดับ นักศึกษาตองเรียนและสอบไดวิชาลําดับแรกกอน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาลําดับถัดไป
ขอ ๑๘ นักศึกษาที่จําเปนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไมใชรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ใหชําระคาหนวยกิตตามระดับของวิชาที่เรียนโดยระบุลงในบัตรลงทะเบียนเรียนวาเปนการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
ขอ ๑๙ การเพิ่ม ถอน รายวิชา หรือยกเลิกรายวิชา
(๑) การเพิ่ม ถอน รายวิชา ตองกระทําภายในสามสัปดาหแรกของภาคการศึกษา
และตองไดรับความยินยอมจากอาจารยท่ีปรึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แลวแจงนายทะเบียน
ดําเนินการ
(๒) การยกเลิกรายวิชาตองกระทําภายในสัปดาหที่ ๙ ของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหที่ ๓ ของภาคการศึกษาฤดูรอน
(๓) การยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาในขอ ๑๙(๒) จะกระทํามิได เวนแต
จะยกเลิกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ทั้งนี้ ตองได-๘รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กอนสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัป ดาหสํา หรับภาคการศึกษาปกติ และไมนอยกวา หนึ่งสัป ดาห
สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
ขอ ๒๐ นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนคาลงทะเบียนรายวิชา ไดเต็มจํานวนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา
หรือ รายวิชาที่นักศึกษาถอนภายในสามสัปดาหแรกของภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ยกเลิกรายวิช าภายหลั งกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ ๑๙ (๓) ไมมีสิทธิ์
ขอคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ ๒๑ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จ
การศึกษาตองชําระคารักษาสภาพ คาบํารุงมหาวิทยาลัย และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทุกภาคการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือภายในสัปดาหที่สองนับจากวันเปด
ภาคการศึกษาฤดูรอน หากไมดําเนินการตามกําหนดจะตองพนสภาพนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่มีเหตุจําเปนไมสามารถมาเรียนไดในภาคการศึกษาใด ตองลาพัก
การเรียน โดยชําระคารักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด และคาธรรมเนีย มอื่น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเฉพาะภาคการศึกษานั้นเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา และใหนับระยะเวลาที่รักษา
สภาพนักศึกษารวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
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-๙-

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับฯ และประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๖ การพนสภาพนักศึกษา
ขอ ๒๒ นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาในกรณีตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก
(๓) ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(๔) ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
(๕) เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๘
(๖) เมื่อคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา ๓.๐๐ ใน ๓ ภาคการศึกษาติดตอกัน
(๗) ไมผานการสอบประมวลความรู หรือการสอบวัดคุณสมบัติ
(๘) ไมสําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาตาม
ขอ ๗ หรือไดผลการประเมินคุณภาพ
-๑๐วิทยานิพนธระดับชั้นไมผาน
(๙) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง

หมวด ๗ คุณสมบัติผูสอนและการจัดผูสอน
ขอ ๒๓ คุณสมบัติอาจารยประจําและการจัดผูสอน
(๑) สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกในสาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอน หรื อ สาขาวิ ช า
ที่สัมพันธกัน หรือ
(๒) สําเร็จการศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาโท และมีตํา แหนง ทางวิช าการไมต่ํา กวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เปดสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(๓) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปดสอน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
(๔) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลังปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปดสอน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับบทความ หรือเอกสาร หรือตํารา หรืองานวิจัย
และมีประสบการณการสอน / งานดานวิชาการอยางนอยหาป ใหทําหนาที่เปนผูชวยสอน
ขอ ๒๔ คุณสมบัติอาจารยพิเศษ
(๑) สําเร็จ การศึก ษาในระดั บปริ ญญาเอก หรื อมีตําแหน งทางวิช าการไมต่ํา กวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เปดสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีงานวิจัย ความชํานาญการ เปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในสายตรง
หรือเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอน
ขอ ๒๕ หลักเกณฑการจัดผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูสอนที่เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก ผูสอนที่เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวา ปริญ ญาเอก หรือเทีย บเทา หรือดํา รงตํา แหนง ทางวิช าการไมต่ํา กวา รองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมวด ๘ การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ
ขอ ๒๖ การสอบภาษาตางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(๑) นักศึกษาสอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดจากสถาบัน
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) นักศึกษาสอบผานรายวิชาภาษาตางประเทศโดยไมนับหนวยกิตที่มีเวลาเรียน
สัปดาหละไมนอยกวาสามชั่วโมง ตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติและไดรับการประเมิน
ผลการเรียนระดับชั้น S
(๓) นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาตางประเทศ ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ
การอาน การใชภาษาไมนอยกวา ๘ หนวยกิต
ขอ ๒๗ การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ใหดําเนินการเฉพาะ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ข โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบประมวลความรูทุกภาคการศึกษา สวนวิธีการและ
หลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑) นักศึกษาที่เ รีย นตามหลักสูต รปริญ ญาโท แผน ข ตองสอบประมวลความรู
เพื่อมีสิทธิ์ทําการคนควาอิสระ
(๒) นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรูตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
(ก) เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยมีผลการเรียนคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ข) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบประมวลความรูได
ขอ ๒๘ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ใหดําเนินการเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาเอก โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ในสัปดาหที่สิบหาทุกภาคการศึกษา สวนวิธีการ
และหลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑) นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเปนผูมีสิทธิ์
ขอทําวิทยานิพนธ
(๒) นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
(ก) เรียนรายวิชาบังคับหรือวิชาแกนครบตามโครงสรางหลักสูตร โดยมีผลการเรียน
คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ข) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบวัดคุณสมบัติได
(๓) นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติ ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายในสัปดาห
ที่สี่ของภาคการศึกษาที่ประสงคจะสอบ โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
(๔) คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ดํา เนิ น การสอบตามที่
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(๑) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูสอนที่เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิช63
านั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตประกาศกระทรวงศึ
องมีประสบการณดกาษาธิ
นการสอนและการทํ
าวิจัยที่มิใชสวนหนึ
่งของย
การ ข้อบังคับฯ และประกาศมหาวิ
ทยาลั
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก ผูสอนที่เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวา ปริญ ญาเอก หรือเทีย บเทา หรือดํา รงตํา แหนง ทางวิช าการไมต่ํา กวา รองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
-๑๑(๓) การจัดผูสอนที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒๓ และ ขอ ๒๔ ตองจัดอยางนอย ๒ คน
ตอ ๑ รายวิชา
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ขอทําวิทยานิพนธ
(๒) นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
(ก) เรียนรายวิชาบังคับหรือวิชาแกนครบตามโครงสรางหลักสูตร โดยมีผลการเรียน
64
คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไม
กวข้าอ๓.๐๐
ประกาศกระทรวงศึ
กษาธิตก่ําาร
บังคับฯ และประกาศมหาวิทยาลัย
(ข) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบใหเขาสอบวัดคุณสมบัติได
(๓) นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติ ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายในสัปดาห
ที่สี่ของภาคการศึกษาที่ประสงคจะสอบ โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
-๑๒(๔) คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ดํา เนิ น การสอบตามที่
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอ
(๕) นักศึกษาที่สอบไมผานหรือนักศึกษาที่ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวา
สอบวัดคุณสมบัติไมผาน มีสิทธิ์สอบใหมไดไมเกินสองครั้ง
ขอ ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหนึ่งคน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ กั น และต อ งมี ป ระสบการณ ใ นการทํา วิ จั ย ที่ ไ ม ใ ช ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ขอ ๓๐ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ระดับปริญญาโท ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก
หนึ่งคน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพัน ธกัน และตองมีป ระสบการณ
ในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ขอ ๓๑ ใหนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก เสนอชื่อเรื่อง และรายชื่ออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ในกรณีที่คณบดีมีความเห็นแยงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ ใหเสนอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และถือวาเปนที่สุด
ใหนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบในแตละหมวดวิชา
และสอบผานการสอบประมวลความรู เสนอชื่อเรื่องการคนควาอิสระ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ ที่มีองคประกอบตามขอ ๓๐ เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ ๓๒ ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
(๑) ใหอ าจารยห นึ่งคน เปน ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธข องนัก ศึกษาไดไ มเ กิน หา คน
หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวาหาคน ใหอยูในดุลยพินิจ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แตตองไมเกินสิบคน
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คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และถือวาเปนที่สุด
ใหนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบในแตละหมวดวิชา
และสอบผานการสอบประมวลความรู เสนอชื่อเรื่องการคนควาอิสระ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับฯ และประกาศมหาวิทยาลั
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ ๓๒ ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
(๑) ใหอ าจารยห นึ่งคน เปน ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธข องนัก ศึกษาไดไ มเ กิน หา คน
หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวาหาคน ใหอยูในดุลยพินิจ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แตตองไมเกิ-๑๓นสิบคน
(๒) ใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหนึ่งคนเปนที่ปรึกษาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาไดไมเกินสิบหาคน
กรณีอาจารยหนึ่งคน เปนที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธหนึ่งคน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระสามคน ทั้งนี้
ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองมี
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเปน
ผลงานที่ชี้ชัดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาได
ในกรณีที่เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญและมีความจําเปนอยางยิ่ง อาจแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหทําหนาที่เ ปน อาจารยที่ป รึกษาหลักได โดยตองไดรับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง จากนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนกรณีๆ ไป
ขอ ๓๓ การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ
(๑) ใหนักศึกษาขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ ที่ไดรับ
อนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
ของประธานสาขาวิชาเสนอต อคณบดี บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยพิ จารณาแต งตั้ งคณะกรรมการสอบเค าโครง
วิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ
(๒) คณะกรรมการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ เค า โครงการค น คว า อิสระ
ประกอบดวย กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยสี่คน โดยมีประธานสาขาวิชา เปนประธาน
กรรมการ และเลขานุการผูรับ ผิด ชอบหลักสูต ร เปน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรรมการ ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม เปนคณะกรรมการสอบดวย
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบ เคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระมีมติใหแกไข
เคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขตามมติใหเรียบรอยภายใน
หกสิบวัน โดยผานความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
และคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ ๓๔ ใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ
ของนักศึกษาที่ดําเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบภายในหกสิบวัน นับจากวันสอบเคาโครง
วิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ เพื่อดําเนินการขออนุมัติทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
เอกสารวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ เอกสารการค น คว า อิ ส ระ ให จั ด ทํ า เป น ภาษาไทย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหจัดทําเปนภาษาอังกฤษได ในกรณีที่มี
ความจําเปนและมีเหตุผลสมควร โดยการเสนอของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษา

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

หกสิบวัน โดยผานความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
และคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ ๓๔ ใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ
66กศึกษาที่ดําเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบภายในหกสิบวัน นับจากวันสอบเคาโครง
ของนั
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับฯ และประกาศมหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธหรือเคาโครงการคนควาอิสระ เพื่อดําเนินการขออนุมัติทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
เอกสารวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ เอกสารการค น คว า อิ ส ระ ให จั ด ทํ า เป น ภาษาไทย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหจัดทําเปนภาษาอังกฤษได ในกรณีที่มี
ความจําเปนและมีเหตุผลสมควร โดยการเสนอของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระหลัก
-๑๔ขอ ๓๕ ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลความจํ
าเปนตองเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ใหเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติโดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ ๓๖ ใหนักศึกษารายงานความกา วหนาในการทํา วิทยานิพ นธห รือการคน ควา อิส ระ
ตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมทุกภาคการศึกษา อยางนอยภาคการศึกษาละสองครั้ง
ขอ ๓๗ ใหนักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคน ควา อิส ระ และประธานสาขาวิช า
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ขอ ๓๘ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการ
สอบการคนควาอิสระ ที่มีองคประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ประกอบดวย
(ก) ประธานกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(ข) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
(ค) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
(ง) กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคน
(จ) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๒) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ประกอบดวย
(ก) ประธานกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(ข) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
(ค) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
(ง) กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคน
(จ) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ประกอบดวย
(ก) ประธานกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่ง

(ง) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในหรือกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคนที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และตองมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
การสอบวิทยานิพนธหรือการสอบการคนควาอิสระจะกระทําไดก็ตอเมื่อกรรมการ
มาปฏิบัติหนาที่ครบตามจํานวนที่ไดรับการแตงตั้ง
ขอ ๓๙ การขอสอบวิ ท ยานิ พ นธ หรื อสอบการค น คว า อิ ส ระ นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ร ะยะเวลา
การทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ นับแตวันอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ หรือเคาโครง
การคนควาอิสระถึงวันสอบตามเกณฑ ตอไปนี้
(๑) การขอสอบการคนควาอิสระที่มีหนวยกิตไมเกิน ๖ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
ไมนอยกวา ๒ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา ๓ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
(๒) การขอสอบวิทยานิพนธที่มีหนวยกิตไมเ กิน ๑๕ หนว ยกิต ตองมีร ะยะเวลา
ไมนอยกวา ๓ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา ๔ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
(๓) การขอสอบวิทยานิพนธ ที่มีหนวยกิตจํานวน ๑๖-๓๐ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
ไมนอยกวา ๖ เดือนสําหรับการศึกษาภาคปกติ และไมนอยกวา ๘ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
(๔) การขอสอบวิทยานิพนธที่มีหนวยกิตจํานวน มากกวา ๓๐ หนวยกิต ตองมีระยะเวลา
ไมนอยกวา ๙ เดือน สําหรับการศึกษาภาคปกติและไมนอยกวา ๑๒ เดือน สําหรับการศึกษาภาคพิเศษ
ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สงผลการสอบ
ตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในสิบหาวันนับจากวันสอบ
ขอ ๔๐ ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่ไดแกไขตามมติของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทย
และบทคัดยอภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไฟลขอมูล (Document file) ตอบัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนที่กําหนด
ภายในเกาสิบวันนับจากวันสอบ หากเกินกําหนดใหเสียคาปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๑ วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ หรือผลงานที่เกิดจากการทํา วิท ยานิพ นธหรือ
การคนควาอิสระใหเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
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(ค) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
(ง) กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษา จํานวนหนึ่งคน
(จ) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายในที่มีวุฒิปริญญาเอก
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ในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(๓) คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ประกอบดวย
(ก) ประธานกรรมการ ซึ่งเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
-๑๕(ข) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก
(ค) กรรมการ ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม (ถามี)
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หมวด ๙ การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๔๒ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
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
ผลการเรียนเปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการเรียนไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
AU
การลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
(๓) การให F กระทําในกรณีตอไปนี้
(ก) นักศึกษาขาดสอบประจําภาคการศึกษา โดยไมไดรับ อนุมัติจ ากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
(ข) นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ ๒๖
(ค) นักศึกษาทุจริตในการสอบ
(ง) นักศึกษาที่ไดรับการใหคะแนนระดับชั้น I แตมิไดดําเนินการขอประเมินผล
เพื่อแกระดับชั้น I ใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียน
(๔) การให S หรือ U กระทําไดในการใหคะแนนรายวิชาเรียนที่ไมนับหนวยกิต หรือ
ในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
(๕) การให I ในรายวิชาทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค
(ข) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ ยังไมสมบูรณ
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นักศึกษาที่ไดคะแนนระดับชั้น I ตองดําเนินการเพื่อใหมีการเปลี่ยนระดับชั้น I
ใหเสร็จสิ้น ภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวใหนายทะเบียนเปลี่ยนคะแนนระดับชั้น I
เปน F
(๖) การให W ในรายวิชาทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาเพิ่ม 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)
ทั้งนี้ ผลการประเมินวิทยานิพนธและการประเมินการคนควาอิสระระดับปริญญาโท
ตองผาน สองในสาม สําหรับปริญญาเอก ตองผานสามในสี่
ขอ ๔๖ การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาระดับชั้นเฉลี่ย
(๑) การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับชั้นเฉลี่ย ใหนับรวม
หนวยกิต รายวิชาที่มีคาระดับชั้นที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดรวมทั้งรายวิชาที่เรียนซ้ํา
(๒) การนั บ จํา นวนหน ว ยกิ ต สะสมเพื่ อ ให ค รบตามจํา นวนหน ว ยกิ ต ที่ กํา หนด
ในหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตรายวิชาที่สอบไดระดับชั้น C ขึ้นไปเทานั้น
(๓) คาระดับชั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น
(๔) คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทาย
การคํา นวณค า ระดั บ ชั้ น เฉลี่ ย รายภาคการศึ ก ษา และค า ระดั บ ชั้ น เฉลี่ ย สะสม
ไมนับจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่ได I มาคํานวณ
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ขอ ๔๗ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับที่สอบไดต่ํากวาระดับชั้น B หรือรายวิชา
เลือกที่สอบไดต่ํากวาระดับชั้น C หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนรายวิชาดังกลาวก็ได
โดยใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกอน
ลงทะเบียนเรียน
-๑๙ขอ ๔๘ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสั่งใหนักศึกษาที่ทุจริตดวยประการใดๆ ก็ต ามเกี่ย วกับ
การสอบทุกชนิด ตกในรายวิชาหรือพักการเรียน

หมวด ๑๐ การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ขอ ๔๙ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรไดตองมี
คุณสมบัติดังนี้
(๑) มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๓) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และมีคาระดับชั้นเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐
(๔) ระดับปริญญาโท
(ก) แผน ก แบบ ก ๑ ที่ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธระดับผานขึ้นไป
และผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผ ลงานหรือสว นหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
(ข) แผน ก แบบ ก ๒ ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ ว นตามที่ กํา หนดในหลั ก สู ต ร
โดยจะตองมีผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ และสอบวิทยานิพนธผานขั้นสุดทาย
โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ได รับ การยอมรั บ ให ตีพิมพใ นวารสารหรื อสิ่งพิมพ ทางวิ ช าการ หรื อเสนอตอที่ป ระชุ มวิ ช าการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
(ค) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยมีผลการเรียน
ระดับ ชั้น เฉลี่ย สะสมไมต่ํา กวา ๓.๐๐ และสอบผา นการสอบประมวลความรู (Comprehensive
Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมทั้งเสนอและสอบการคนควาอิสระ
ผานขั้นสุดทาย
(๕) ระดับปริญญาเอก
(ก) แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษาตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ
สอบวิทยานิพนธผานขั้นสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ การตีพิมพ หรือดํา เนิน การ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอก (Peer Review) ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรอง กอนการตีพิมพ
(ข) แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูต ร โดยจะตองมี
ผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย กํา หนด สอบผา นการสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying
Examination) และสอบวิทยานิพนธผานขั้นสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ

ใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดยื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ขอ ๕๐ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาที่อนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ขอ ๕๑ การใหปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา ที่ยื่นความจํานงขอรับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรเฉพาะผูมีคุณสมบัติครบตามขอ ๕๐ วรรคหนึ่ง เพื่อขออนุมัติการใหปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัย
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(ก) แบบ ๑ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษาตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ
สอบวิทยานิพนธผานขั้นสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ การตีพิมพ หรือดํา เนิน การ
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กรรมการภายนอก (Peer Review) ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรอง กอนการตีพิมพ
(ข) แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูต ร โดยจะตองมี
ผลการเรียนระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย กํา หนด สอบผา นการสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying
Examination) และสอบวิทยานิพนธผานขั้นสุดทาย โดยผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ
-๒๐หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก (Peer Review) ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นมารวมกลั่นกรอง
กอนการตีพิมพ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่ อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก
-----------------------------------------เพื่อให้การสอบวัดคุ ณสมบัติของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย มีม าตรฐานและคุ ณ ภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง แนวทาง
การบริ ห ารเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็ นไปตามข้อ บัง คับ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ว่า ด้วยการจัดการศึก ษาหลัก สู ตรระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐
(ฉบับใหม่) ข้อ ๓๓
อธิ ก ารบดี อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พะราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พุท ธศัก ราช ๒๕๔๗ โดยความเห็ น ชอบขอคณะกรรมการ บริ ห ารบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศแนวปฏิบตั ิในการสอบวัดคุณสมบัติ ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาหรับนักศึกษาปริ ญญาเอก”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใช้บงั คับกับนักศึกษาปริ ญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ภาคต้นปี การศึกษา ๒๕๕๒
เป็ นต้นไป นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนที่ประกาศนี้ จะมีผลบังคับให้ใช้ถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับเดิมที่นกั ศึกษา
เริ่ มเข้าศึกษาจนกว่าจะสาเร็ จการศึกษาหรื อพ้นจากสภาพนักศึกษา
ข้อ ๓ การกาหนดปฏิทินการสอบและประกาศการสอบบัณฑิ ตวิทยาลัย จัดทาปฏิทินการสอบ
และประกาศการสอบแจ้ง ให้ส าขาวิช า อาจารย์ที่ป รึ ก ษา และนัก ศึก ษาทราบ ทั้ง นี้ จะจัด ให้มีก ารสอบ
วัดคุณสมบัติ ภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง ในสัปดาห์ที่ ๑๕ ของภาคการศึกษา
ข้อ ๔ การสมัครสอบ
๔.๑ นัก ศึก ษา มีสิ ท ธิ์ สมัค รสอบวัด คุ ณ สมบัติไ ด้ เมื่อ เรี ย นรายวิช าบังคับ ที่กาหนดไว้
และรายวิช าเลื อกอื่นได้หน่ วยกิ จครบตามหลักสู ตร โดยมีผลการเรี ยนค่าระดับ ชั้นเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ ากว่า
๓.๐๐ และผ่านการประเมินของคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้
๔.๒ นักศึกษาขอรับใบอนุมตั ิสอบ (บ.๑๒) ที่บณั ฑิตวิทยาลัย
๔.๓ นักศึกษากรอกใบอนุ มตั ิสอบ และผ่านความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาประธาน
กรรมการบริ หารหลักสู ตร และนาส่ งที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคการศึกษาที่ประสงค์
จะขอสอบ เพื่อตรวจสอบและอนุมตั ิการขอสอบ

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

73

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

74

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับฯ และประกาศมหาวิทยาลัย

๔.๔ นักศึกษาชาระเงินค่าสมัครสอบวัดคุณสมบัติที่หน่วยคลังแล้วส่ งให้บณั ฑิตวิทยาลัย
๔.๕ บัณฑิ ตวิทยาลัยจัดทาประกาศรายชื่ อสิ ทธิ์ สอบติดประกาศและสาเนารายชื่ อให้ประธาน
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรทราบ
ข้อ ๕ การดาเนินการสอบ
๕.๑ บัณฑิ ตวิทยาลัยขอรายชื่ อคณะกรรมการออกข้อสอบ กากับการสอบ ตรวจข้อสอบ
ประมวลผลการสอบ และการประเมินผลจากประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิด ชอบหลักสู ตร เพื่อจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
๕.๒ คณะกรรมการออกข้อสอบ ดาเนินการในการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ และจัดทา
ข้อสอบ โดยขอบเขตเนื้ อหาสาระ การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย หมวดวิชาสัมพันธ์ และหมวดวิชา
เฉพาะด้าน หรื อหมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาละไม่นอ้ ยกว่า ๓ ชัว่ โมง
๕.๓ การดาเนิ นการสอบ ให้คณะกรรมการกากับการสอบ ดาเนิ นการสอบตามตารางสอบ
อย่างเคร่ งครัด
ข้อ ๖ การประมวลผลสอบและการประเมินผล
๖.๑ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ให้ดาเนิ นการตรวจข้อสอบและประเมินผลให้แล้วเสร็ จ
ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้ นสุ ดการสอบ หลังจากนั้นส่ งผลการสอบให้คณะกรรมการประมวลผลการสอบ
และการประเมินผล
๖.๒ คณบดี บ ณ
ั ฑิ ต วิท ยาลัย นาเสนอผลการสอบต่อ ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓ คณบดี บ ณ
ั ฑิ ต วิท ยาลัย จัด ทาประกาศผลสอบ แจ้ง ให้น ัก ศึก ษาและงานทะเบีย น
และวัดผลทราบ
ข้อ ๗ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็ นไปตามข้อ ๒๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการจัดการศึ กษาหลักสู ตรระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) และ
นัก ศึก ษาต้อ งได้ค ะแนนสอบในแต่ล ะหมวดวิช า ร้ อ ยละ ๗๐ ขึ้ น ไป จึง ถื อ ว่า สอบผ่า นและถ้า ได้
คะแนนสอบในแต่ละหมวดวิชา ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป จะถือว่าผ่านอย่างยอดเยีย่ ม
ข้อ ๘ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ตรปริ ญ ญาเอกต้ อ งสอบผ่ า นการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) จึงจะมีสิทธิ์ เสนอขอทาวิทยานิพนธ์
ข้อ ๙ เมื่ อ นัก ศึ ก ษาได้รั บ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ส อบแล้ว หากนัก ศึ ก ษาขาดสอบโดยไม่มี เหตุ ผ ลสมควร
ให้ถือว่าสอบตกในการสอบครั้ งนั้น ยกเว้นนักศึกษาได้รับ อนุ มตั ิให้งดสอบจากคณบดีบ ณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย
โดยความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และประธานคณะกรรมการผูร้ ับ ผิดชอบหลักสู ตร และแจ้งให้
คณบดี บ ณ
ั ฑิ ต วิท ยาลัย ทราบเพื่ อ ยกเลิ ก การสมัค รสอบของนัก ศึ ก ษา ทั้ง นี้ ม หาวิท ยาลัย จะไม่ คื น เงิ น
ค่าสมัครสอบให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
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ข้อ ๑๐ การตัดสิ นผลการสอบวัดคุณสมบัติ
๑๐.๑ กรณี ที่มีการสอบเฉพาะข้อเขียนจะถือว่านักศึกษาเป็ นผูส้ อบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาต้องสอบผ่านข้อเขียนได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๑๐.๒ กรณี ที่ มี ก ารสอบทั้ง ข้อ เขี ย นและสั ม ภาษณ์ จ ะถื อ ว่า นัก ศึ ก ษาเป็ นผู ส้ อบผ่า น
การสอบวัดคุ ณ สมบัติ นัก ศึก ษาต้องได้ค ะแนนสอบในแต่ละส่ วนร้ อยละ ๖๐ ขึ้ นไป และมีค ะแนนรวม
ของทั้งสองส่ วนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผา่ นจะต้องสอบแก้ตวั ใหม่ ทั้งนี้ นกั ศึกษามีสิทธิ์ สอบแก้ตวั
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ซึ่ งถ้ายังสอบไม่ผา่ นจะพ้นจากสภาพการเป็ นนักศึกษา ทั้งนี้ นกั ศึกษาต้องสอบวัดคุ ณสมบัติ
ให้ผา่ นภายใน ๑๐ ภาคการศึกษา นับจากวันเข้ารับการศึกษา
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ตั ิ ต ามประกาศนี้ หรื อ ที่ มิ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นประกาศนี้
ให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ห ารบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย พิจ ารณาเป็ นรายๆ ไป และให้ถื อ คาวินิ จ ฉัย ของ
คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุ ภรณ์กุล)
อธิการบดี

ที่ ๑๔๑/๒๕๕๓
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่ อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
สาหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข
-----------------------------------------เพื่อ ให้ก ารสอบประมวลความรู ้ ข องนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท แผน ข มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง แนวทาง
การบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) ข้อ ๓๒
อธิ ก ารบดี อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตวิ ทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่
๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศแนวปฏิ บตั ิในการสอบประมวลความรู ้
ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการสอบ
ประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโท แผน ข”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ กับ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท แผน ข ที่ เข้า ศึ ก ษาตั้ง แต่ภ าคต้น
ปี การศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป นักศึก ษาที่ เข้าศึกษาก่อนที่ ป ระกาศนี้ จะมี ผลบังคับ ใช้ให้ถือปฏิ บตั ิตาม
ข้อบังคับเดิมที่นกั ศึกษาเริ่ มเข้าศึกษาจนกว่าจะสาเร็ จการศึกษาหรื อพ้นจากสภาพนักศึกษา
ข้อ ๓ การกาหนดปฏิทินการสอบและประกาศการสอบ บัณฑิตวิท ยาลัยมีหน้าที่จดั ทาปฏิทิน
การสอบ และประกาศการสอบแจ้งให้ส าขาวิชา อาจารย์ที่ปรึ ก ษา และนัก ศึก ษาทราบ ทั้งนี้ จะจัดให้มี
การสอบประมวลความรู ้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษา
ข้อ ๔ การสมัครสอบ
๔.๑ นัก ศึก ษามีสิ ท ธิ์ สมัครสอบประมวลความรู ้ได้ เมื่อเรี ย นรายวิชาบังคับ ที่กาหนดไว้
และรายวิชาเลื อกอื่นได้หน่ วยกิ ตครบตามหลักสู ตร โดยมี ผลการเรี ยนค่าระดับชั้นเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ ากว่า
๓.๐๐ และผ่านการประเมินของคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู ้ได้
๔.๒ นักศึกษาขอใบอนุมตั ิสอบ (บ.๑๓) ที่บณั ฑิตวิทยาลัย
๔.๓ นัก ศึ ก ษากรอกใบขออนุ ม ัติ ส อบ และผ่ า นความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
ประธานคณะกรรมการผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร และนาส่ ง ที่ บ ัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ภายในสั ป ดาห์ ที่ ๔
ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบ เพื่อตรวจสอบและอนุมตั ิการขอสอบ
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๔.๔ นักศึกษาชาระเงินค่าสมัครสอบประมวลความรู ้ที่ฝ่ายการเงิน แล้วนาสาเนาเอกสาร
ค่าสมัครสอบส่ งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย พร้อมเอกสารข้อ ๔.๒
๔.๕ บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย จัดทาประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิ ท ธิ์ สอบ ติดประกาศ และสาเนารายชื่ อ
ให้ประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรทราบ
ข้อ ๕ การดาเนินการสอบ
๕.๑ บัณฑิ ตวิทยาลัยขอรายชื่ อคณะกรรมการออกข้อสอบ กากับการสอบ ตรวจข้อสอบ
ประมวลผลการสอบ และการประเมินผลจากประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร เพื่อจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
๕.๒ คณะกรรมการออกข้อสอบ ดาเนินการในการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ และจัดทา
ข้อสอบ โดยขอบเขตเนื้ อหาสาระการสอบประมวลความรู ้ ประกอบด้วย หมวดวิชาสัมพันธ์ และหมวดวิชา
เฉพาะด้าน หรื อหมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาละไม่นอ้ ยกว่า ๓ ชัว่ โมง
๕.๓ การดาเนิ นการสอบ ให้คณะกรรมการกากับการสอบ ดาเนิ นการสอบตามตารางสอบ
อย่างเคร่ งครัด
ข้อ ๖ การประมวลผลสอบและการประเมินผล
๖.๑ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ดาเนิ น การตรวจข้อ สอบให้แ ล้วเสร็ จภายใน ๑๐ วัน
หลังจากการสิ้ นสุ ดการสอบ หลังจากนั้นส่ งผลการสอบให้คณะกรรมการประมวลผลการสอบและประเมินผล
๖.๒ คณบดี บ ณ
ั ฑิ ต วิท ยาลัย นาเสนอผลการสอบต่อ ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓ คณบดี บ ณ
ั ฑิ ต วิท ยาลัย จัด ทาประกาศผลสอบ แจ้ง ให้น ัก ศึก ษาและงานทะเบีย น
และวัดผลทราบ
ข้อ ๗ การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ ให้เป็ นไปตามข้อ ๒๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้ายการจัดการศึ กษาหลักสู ตรระดับ บัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) และ
นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบในแต่ละหมวดวิชา ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน หรื อได้คะแนนสอบ
ในแต่ละหมวดวิชา ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป จะถือว่าผ่านอย่างยอดเยีย่ ม
ข้อ ๘ นักศึกษาที่สอบประมวลความรู ้ไม่ผา่ น จะต้องสอบแก้ตวั ใหม่ ทั้งนี้ นกั ศึกษามีสิทธิ์ สอบแก้ตวั
ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ซึ่ งถ้ายังสอบไม่ผา่ นจะพ้นจากสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องสอบประมวลผลความรู ้
ให้ผา่ นภายใน ๘ ภาคการศึกษา จะถือว่าผ่านอย่างยอดเยีย่ ม
ข้อ ๙ เมื่ อ นัก ศึ ก ษาได้รั บ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ส อบแล้ว หากนัก ศึ ก ษาขาดสอบโดยไม่ มี เหตุ ผ ลสมควร
ให้ถือว่าสอบตกในการสอบครั้ งนั้น ยกเว้นนักศึกษาได้รับ อนุ มตั ิให้งดสอบจากคณบดีบ ณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย
โดยความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และประธานคณะกรรมการผูร้ ับ ผิดชอบหลักสู ตร และแจ้งให้
คณบดี บ ณ
ั ฑิ ต วิท ยาลัย ทราบเพื่อ ยกเลิ ก การสมัค รสอบของนัก ศึ ก ษา ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย จะไม่ คื น เงิ น
ค่าสมัครสอบให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
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ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามประกาศนี้ หรื อที่มิได้ระบุไว้ในการประกาศนี้
ให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ห ารบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย พิ จ ารณาเป็ นรายๆ ไป และให้ถื อ คา วินิ จ ฉัย ของ
คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุ ภรณ์กุล)
อธิการบดี

ที่ ๔๐๐/๒๕๕๒
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง มาตรการการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของผู้อื่น
หรือให้ผู้อื่นจัดทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้
-----------------------------------------เพื่อให้ก ารทาวิท ยานิพนธ์ แ ละการค้น คว้า อิส ระของนัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาได้ม าตรฐาน
ทางวิชาการสอดคล้อง กับปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๔๗
จึงออกประกาศเรื่องมาตรการ การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์หรือการค้น คว้าอิสระของผู้อื่น
หรือให้ผู้อื่นจัดทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้ ดังนี้
๑. กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยนักศึกษา
และมีโทษในระดับลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
๒. กรณีที่ต รวจพบเมื่อได้มีก ารอนุมัติป ริญ ญาแล้ว มหาวิท ยาลัย จะนาเสนอสภามหาวิท ยาลัย
เพื่อเพิกถอนการอนุมัติปริญญาที่ได้รับโดยทันที และสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ ๒๓/๒๕๕๔
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
-----------------------------------------เพื่อให้การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สอดคล้อง
กับคู่มือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑๐ การสาเร็จการศึกษาและการขออนุมัติ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร อธิการบดี อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหา
วิทยาราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๕๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
๗/๒๕๕๔ วัน ที่ ๑๓ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึ งออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารเผยแพร่
วิทยานิพนธ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ดังต่อไปนี้
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
๑. ประกาศนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ทั้งแผน ก แบบ ก๑
(ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์) และแผน ก แบบ ก๒ (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์) ที่เข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๒. ผลงานที่เผยแพร่
ผลงานที่เผยแพร่ให้เป็นผลงานจากการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้จัดทาเป็น
วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
๓. การเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ดาเนินการได้ ๒ วิธี คือ
๓.๑ เผยแพร่ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ
๓.๒ เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง และมีการจัดทาบทความวิจัยเรื่องเต็ม
(full paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings)
๔. ประเภทวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือประเภทของที่ประชุมวิชาการ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก๑ และแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก๒
เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นดังนี้
๔.๑ วารสารที่ ตี พิ มพ์ ต้ องเป็ นวารสารที่ บั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ยประกาศก าหนดตามเอกสารแนบท้ าย
ประกาศนี้ และบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล หรือวารสารที่ยอมรับจากรายชื่อที่ประกาศไปแล้วได้อีก
ตรวจสอบได้ที่ http://grad.rru.ac.th ในส่วน “รายชื่อวารสารที่ประกาศให้ตีพิมพ์” หรือเป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิช าการที่ย อมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา และมีร ะบบประเมิน บทความ
โดยกองบรรณาธิการ (editorial review) หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (peer review) นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน
การตีพิมพ์หรือการได้รับการตอบรับจากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว พร้อมสาเนาบทความ จานวน ๒ ชุด
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสาเร็จการศึกษาและเมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษา
ส่งสาเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพร่ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยด้วย
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๔.๒ ที่ประชุมวิชาการ
๔.๒.๑ การจัดประชุมต้องดาเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะหรือหากเป็น
การประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องดาเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใด
วิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น
๔.๒.๒ การจัดประชุมในข้อ ๔.๒.๑ ต้องมีการจัดทาบทความวิจัยเรื่องเต็ม (full paper)
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings)
๔.๒.๓ ต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาต้องการจะเผยแพร่เสนอผลงานและ
ประเมินผลงานที่จะลงเผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings)
๔.๒.๔ นักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตัวเอง การนาเสนอจะเป็นการนาเสนอด้วยวาจา (oral
presentation) หรือโปสเตอร์ (poster presentation) อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ นักศึกษาต้องส่ง (๑) หลักฐาน
การไปนาเสนองาน (๒) ผลงานที่นาเสนอ และ (๓) สาเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพร่ในรายงานการประชุม
วิชาการอย่างละ ๒ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอสาเร็จการศึกษา และเมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
การประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาส่งสาเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพร่ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยด้วย
๕. ผลงานและการระบุชื่อนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานเพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถ
ระบุเป็นชื่อแรกหรือชื่อรองก็ได้ โดยต้องระบุว่าเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในกรอบการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
๑. บทความวิจัย (research article) ต้องมาจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (peer review) โดยระบุชื่อนักศึกษาเป็นผู้แต่งชื่อแรก รวมทั้งต้องระบุว่าเป็นผลงาน
ที่เกิดขึ้นในกรอบของการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๒. วารสารที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้และ
บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล หรือวารสารที่ยอมรับจากรายชื่อที่ประกาศไปแล้วได้อีก ตรวจสอบได้ที่
http://grad.rru.ac.th ในส่วน “รายชื่อวารสารที่ประกาศให้ตีพิมพ์”
๓. สาหรับวารสารที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องเสนอผู้ทรงคุ ณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยไปตีพิมพ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
การเสนอวารสารให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ให้นักศึกษาส่งข้อมูลของวารสารเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
โดยผ่านความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลั กและประธานหลักสูตรก่อนส่ งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ 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 เพื่อยืนยันว่า 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. การพิจารณาของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๑ การพิจารณาของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๔.๑.๑ เป็นวารสารที่มีลักษณะของวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และมีระบบ
ประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (peer review)
๔.๑.๒ เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ให้การยอมรับสาหรับการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๔.๒ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยตอบอนุมัติวารสารเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจึงส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์
เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อไปได้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ
คาวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล)
อธิการบดี

ที่ ๖๖๐/๒๕๕๔
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-----------------------------------------เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
อธิการบดี อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภั ฏราชนครินทร์ว่าด้วยการเก็บและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
ปริญ ญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติที่ป ระชุมของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิท ยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้ นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายเป็นงวด ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไป
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยการชาระเงินในแต่ละงวดให้ ถือตามวันที่กาหนดในปฏิ ทิน วิช าการ
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้
กรณี ผู้ ส มั ครเข้าศึก ษาต่อ ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เที ย บเท่ า หลั กสู ตรหรือ สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า ชาระจานวน ๖ งวด งวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น
จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น
ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า ชาระจานวน ๗ งวด งวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งสิ้นจานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว
๒.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาวิชาละ
๔๐๐ บาท
๒.๒ ค่าธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒,๐๐๐ บาท
๓. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บเป็นรายการ ดังนี้
๓.๑ ค่าออกใบแสดงผลการเรียน
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๓.๒ ค่าออกใบรับรองอื่นๆ
ฉบับละ
๕๐ บาท
๓.๓ ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
๖๐๐ บาท
๓.๔ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตรายวิชา
หน่วยกิตละ
๓๐๐ บาท
๓.๕ ค่าขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร เกินกว่า ๓ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
๓.๖ ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
วันละ
๕๐ บาท
การนับจานวนวันเพื่อคานวณค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่ากาหนดให้นับตั้งแต่วันถัดจากวัน
สุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียน เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
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๔. กรณี นักศึกษาชาระเงิน ค่าธรรมเนียมครบตามข้อ ๑ แล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ต้องจ่ายค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
กรณีที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสาเหตุไม่จ่ายตามกาหนดในวรรคหนึ่งต้องจ่ายค่าขอคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษา ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาที่ยังค้างจ่ายด้วย
๕. นักศึกษาที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้เว้นแต่กรณี
มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการเรียนการสอนสาขาวิชานั้น
ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล)
อธิการบดี
ที่ ๗๖/๒๕๕๕

ตอนที่ 4

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึ กษา
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่ อการพั ฒนา

Doctor of Philosophy Program in Science and Innovation for Development
>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564<<

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
: Doctor of Philosophy (Science and Innovation for Development)
: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
: Ph.D. (Science and Innovation for Development)

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
แผนการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒ นาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1
โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
รายการ
1) หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอก
เอกบังคับ
เอกเลือก
2) วิทยานิพนธ์
หน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ อว.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 1.1
แบบ 2.1
ไม่น้อยกว่า 12 ไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 9
ไม่น้อยกว่า 3
ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 36
ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 48

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แบบ
แบบ 1.1 (แผนการศึกษาที่มีการทาดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว)
1) ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
GSI831 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
2) วิชาเสริม 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
GSI800 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
Professional English for Doctoral Candidates
GSI804 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Seminar in Science and Innovation
แบบ 2.1 (แผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาร่วมกับการทาดุษฎีนิพนธ์)
1) หมวดวิชาเอกบังคับ * กาหนดให้เรียนจานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
GSI801 การวิเคราะห์ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 48

48(0-0-2250)

3(3-0-6)
4 หน่วยกิต

3(3-0-6)

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565
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2) วิชาเสริม 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
GSI800 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
3(3-0-6)
Professional English for Doctoral Candidates
110
GSI804
มมนาทางวิ
ทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
4 หน่วยกิต
หลักสูตรระดั
บบัสัณ
ฑิตศึกษา
Seminar in Science and Innovation
แบบ 2.1 (แผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาร่วมกับการทาดุษฎีนิพนธ์)
1) หมวดวิชาเอกบังคับ * กาหนดให้เรียนจานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
แบบ 2.1การวิ
(แผนการศึ
่มีการเรีทยาศาสตร์
ยนรายวิชาร่วมกับการทาดุษฎีนิพนธ์) (ต่อ)
GSI801
เคราะห์ปกรัษาที
ชญาทางวิ
3(3-0-6)
1) หมวดวิ
ชาเอกบั
งคับ * กPhilosophy
าหนดให้เรียนจานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
Analysis
of Science
GSI802 กระบวนทัศน์ รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
Paradigm and Advanced Research Methodology
GSI803 การออกแบบหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Curriculum design and Science and Innovation for Development
GSI804 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ไม่นับหน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
Seminar in Science and Innovation for Development
2) หมวดวิชาเอกเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
GSI811 สถิติและการวิจัยขั้นสูง
2(2-0-4)
Advanced Statistic and Research Methodology
GSI812 การประเมินในวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Assessment in Science and Innovation for Development
GSI813 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนา
Information Technology and Communication for Science and
Innovation for Development
GSI814 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Science and Innovation for development
GSI816 การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
เพื่อการใช้ประโยชน์
Research for Competencies in Science and Technology for
developing Innovation
3) วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร)
GSI800 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
3(3-0-6)
Professional English for Doctoral Candidates
4) ดุษฎีนิพนธ์
การสอบวัดคุณสมบัติ
0 หน่วยกิต
Qualifying Examination
GSI832 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึ กษา
Master of Education Program in Educational Administration
>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564<<

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
: Master of Education (Educational Administration)
: ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
: M.Ed. (Educational Administration)

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จัดหลักสูตรศึกษาแผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนการเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้
จานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
30
1.1 วิชาบังคับ
27
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
2. วิทยานิพนธ์
12
3. วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
6
รวมไม่น้อยกว่า
42
โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน สาหรับ แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) วิชาบังคับ สาหรับแผน ก แบบ ก 2
EEA701 ทฤษฎีหลักการและกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา
Theories, Principles and Paradigms in Educational Administration
EEA702 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Educational Resources Administration and Philosophy of
Sufficient Economy
EEA703 ความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา
Instructional Leadership of School and Educational Administrator
EEA704 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
Policy and Planning in Education
EEA705 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
Moral, Ethics and Code of Ethics
EEA706 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

27
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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Instructional Leadership of School and Educational Administrator
EEA704 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(3-0-6)
Policy and Planning in Education
112
EEA705
คุณ
ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3(3-0-6)
หลักสูตรระดั
บบัณ
ฑิต
ศึกษา
Moral, Ethics and Code of Ethics
1)EEA706
หมวดวิชการประกั
าเฉพาะด้นาคุนณสภาพการศึ
าหรับ แผน
กษาก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ต่อ) 3(3-0-6)
(1) Educational
วิชาบังคับ สาหรั
บแผนAssurance
ก แบบ ก 2
27
Quality
EEA707 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
3(90)
Professional Practicum in Educational Administration
EEA708 การประเมินโครงการ Project Evaluation
3(2-2-5)
EEA719 การบริหารหลักสูตรและการสอน การบริหารกิจการนักเรียน
3(2-2-5)
Curriculum and Instruction Administration, Student Affairs
Administration
EEA720 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research Methodology and Analytical Statistics
(2) วิชาเลือก สาหรับ แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
EEA709 องค์การและการบริหารองค์การทางการศึกษา
3(3-0-6)
Organization and Educational Organization Administration
EEA710 สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Educational Administration
EEA711 สัมมนาวิทยานิพนธ์* Thesis Seminar
3(2-2-5)
EEA712 สัมมนาการค้นคว้าอิสระ Independent Study Seminar
3(2-2-5)
EEA713 จิตวิทยาทางการบริหาร Psychology of Administration
3(3-0-6)
EEA714 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3(3-0-6)
Theories of Royal Initiatives for National Development
2) วิทยานิพนธ์
EEA715 วิทยานิพนธ์ Thesis
12 หน่วยกิต
3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
EEA721 ภาษาอังกฤษสาหรับนักบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
English for Educational Administrator
4) รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
นักศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก 2 ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้
พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา
กาหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
EED701 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ Principles of Education and Learning
3(3-0-6)
EEA717 นวัตกรรม การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Innovation Measurement and Evaluation of Education
หมายเหตุ:* วิชาเลือก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565<<

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
M.Ed. (Curriculum and Instruction)

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1) แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลั ก สู ต ร 39 หน่ วยกิ ต (แบบไม่ เ ข้ ารั บ การทดสอบเพื่ อ ขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา)
2) แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต (แบบเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวมไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
แบบไม่ขอรับใบอนุญาต แบบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
ประกอบวิชาชีพครู
15
25
12
12
12
12
6
6
39

49

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1) แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลั ก สู ต ร 39 หน่ วยกิ ต (แบบไม่ เ ข้ ารั บ การทดสอบเพื่ อ ขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา)
2) แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต (แบบเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา)
1) หมวดวิชาบังคับ
(1) แบบไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(2) แบบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
ECI701 ปรัชญาการศึกษากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3(2-2-5)
(Educational Philosophy and Sustainable Development)
ECI702 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
(Research Methodology in Curriculum and Instruction)
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ECI703 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(Innovation and Digital Technology for Curriculum and Instructional
Development)
ECI704 จิตวิทยาเพื่อการออกแบบนวัตกรรมจัดการเรียนรู้
(Psychology for Learning Management Innovation Design)
ECI705 ภาษาและดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้
(Language and Digital for Learning Management Communication)
ECI706 การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(Educational Quality Assurance)
ECI707 ภาวะผู้นาในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร
(Leadership for Curriculum Development and Design)
ECI708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(Professional Practicum during the Course)
ECI709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
(Teaching Professional Practicum 1)
ECI710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
(Teaching Professional Practicum 2)
2) หมวดวิชาเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
ECI711 การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
Community Based Curriculum Development
ECI712 การจัดการศึกษาในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
Educational Management in the Age of Change
ECI713 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
Development on Curriculum and Instruction for Enhancement of
Thinking Skills
ECI714 การพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
Curriculum Development for Excellence
ECI715 การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
School-based Teacher Professional Development
ECI716 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ
Professional Teacher Competency Development
ECI717 การประเมินหลักสูตรสู่การพัฒนาการเรียนการสอน
Curriculum Assessment to Instruction Development
ECI718 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
Curriculum Administration and Instructional Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(270)
3(270)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ECI719 การวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Assessment for Learning Development
ECI720 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่
Pedagogical Science for Management of Learning in Modern Era
ECI721 สื่อประสมดิจทิ ัลเพื่อการเรียนการสอน
Digital Multimedia for Teaching and Learning
ECI722 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่
Development of Innovation and Digital Technology for Learning in
Modern Era
ECI723 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้
Synthesis of Innovative Curriculum and Learning Management
Research
ECI724 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Action Research for Learning Development
ECI725 สัมมนาวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Research Seminar for Curriculum and Instructional Development
3) วิทยานิพนธ์
ECI726 วิทยานิพนธ์
Thesis
3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
EEN701 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
Academic English for Graduate Studies
EMR701 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
Master of Public Health Program in Health Management
>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564<<

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
หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การสุ ข ภาพ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2
และ แผน ข
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
รวมไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
12
12
12
15
3
6
12
6
39
39

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
SPH701 นโยบายและระบบสุขภาพ Health System and Policy
SPH702 หลักวิทยาการระบาด
Principles of Epidemiology
SPH703 พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
Behavioral Sciences and Health Education
SPH704 สถิติทางการวิจัยสุขภาพ Statistics in Health Research
2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
SPH705 กลยุทธ์ทางการจัดการสุขภาพ Strategies in Health Management
SPH706 วิธีวิจัยทางสุขภาพ Research Methodology in Health
SPH707 การวางแผนและประเมินผลแผนงานทางสุขภาพ
Program Planning and Evaluation in Health
SPH708 การจัดการบริการสุขภาพ Health Services Management
SPH709 การบริหารงานสาธารณสุข Public Health Administration

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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แผน ข
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
SPH705 กลยุทธ์ทางการจัดการสุขภาพ Strategies in Health Management
SPH706 วิธีวิจัยทางสุขภาพ Research Methodology in Health
118
SPH707
การวางแผนและประเมิ
นผลแผนงานทางสุขภาพ
หลักสูตรระดั
บบัณ
ฑิตศึกษา
Program Planning and Evaluation in Health
SPH708 การจัดการบริการสุขภาพ Health Services Management
SPH709 การบริหารงานสาธารณสุข Public Health Administration

3) หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แผน ข
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
SPH710 สัมมนาการจัดการสุขภาพ
Seminar in Health Management
SPH711 สุขภาพนานาชาติ
International Health
SPH712 การศึกษาเฉพาะกรณีด้านการจัดการสุขภาพ
Directed Study in Health Management
SPH713 การฝึกปฏิบัติการจัดการสุขภาพ
Practicum in Health Management
SPH714 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสุขภาพ
English for Health Personnel
SPH715 การเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพ
Academic Writing in Health
SPH716 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Public Health Economics
SPH717 การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
SPH718 การจัดการสุขภาพในชุมชน
Community Health Management
SPH719 คอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัยทางสุขภาพ
Computer in Health Research
4) รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร)
SPH722 การสาธารณสุขทั่วไป
General Public Health
5) วิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ
SPH720 วิทยานิพนธ์
Thesis
SPH721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
หมายเหตุ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ให้ลงทะเบียนรายวิชา
การสอบประมวลความรู้

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

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(0-2-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

0(0-0-0)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่ อการพั ฒนา

Master of Science Program in Science and Innovation for Development
>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564<<

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
: Master of Science (Science and Innovation for Development)
: วท.ม. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
: M.Sc. (Science and Innovation for Development)

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก
แบบ ก 2 และ แผน ข
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
5. รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
12
12
12
15
3
6
12
6
3
3
39
39

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
SSI701 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
Philosophy and Vision of Science
SSI702 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Research Methodology in Science and Innovation
SSI703 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
Research and Development of Innovation in Science
SSI704 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Seminar in Science and Innovation for Development
SSI712 สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรม
Competencies in Science and Technology for developing
Innovation
SSI716 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
Innovation for Development in Science

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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SSI704 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Seminar in Science and Innovation for Development
120 SSI712 สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรม
Competencies
in Science and Technology for developing
หลักสูตรระดับบัณ
ฑิตศึกษา
Innovation
SSI716 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
Innovation for Development in Science

1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(1) รายวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
SSP701 กลศาสตร์
3(2-2-5)
Mechanics
SSP702 แม่เหล็กไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electromagnetics
SSP703 ฟิสิกส์แผนใหม่
3(2-2-5)
Modern Physics
SSP704 ฟิสิกส์เชิงความร้อน
3(3-0-6)
Thermal Physics
SSP705 อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสาหรับนักฟิสิกส์
3(2-2-5)
Advanced Electronics for Physicist
SSP706 ฟิสิกส์ของพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Physics
SSP707 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Physics and Technology
ข้อกาหนดเฉพาะรายวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต
SSP708 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(2-2-5)
General Physics 1
SSP709 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(2-2-5)
General Physics 2
SSP710 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physicist
(2) รายวิชาเคมี
SSC701 ความปลอดภัยเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี
3(2-2-5)
Safety in Chemical Laboratory
SSC702 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Inorganic Chemistry
SSC703 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Organic Chemistry
SSC704 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
3(2-2-5)
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(2) รายวิชาเคมี
SSC701 ความปลอดภัยเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี
3(2-2-5)
Safety in Chemical Laboratory
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SSC702 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
3(2-2-5)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Advanced Inorganic Chemistry
SSC703 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Organic Chemistry
SSC704 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Physical Chemistry
SSC705 ชีวเคมีขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Biochemistry
SSC706 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Analytical Chemistry
SSC707 เคมีสิ่งแวดล้อมสาหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Environmental Chemistry for Science Education
SSC708 การบาบัดน้าเสียเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental of Water and Wastewater Treatments
ข้อกาหนดเฉพาะรายวิชาเคมี ส าหรับผู้ ที่ไม่เคยผ่ านการเรียนในรายวิช าดังต่อไปนี้ในระดับ
ปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต
SSC709 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
SSC710 เคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry I
SSC711 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
(3) รายวิชาชีววิทยา
SSB701 ชีววิทยาของสัตว์
3(2-2-5)
Animal Biology
SSB702 ชีววิทยาของพืช
3(2-2-5)
Plant Biology
SSB703 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Plant Tissue Culture
SSB704 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
3(2-2-5)
Molecular Genetics
SSB705 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Biodiversity
SSB706 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Biological Science
SSB707 สัมมนาทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Seminar in Biology
SSB708 การผลิตสื่อการสอนทางชีววิทยา
3(2-2-5)

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

SSB705 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Biodiversity
122 SSB706 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Biological Science
SSB707 สัมมนาทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Seminar in Biology
SSB708 การผลิตสื่อการสอนทางชีววิทยา
3(2-2-5)
Production of Instructional Media in Biology
SSB709 จุลชีววิทยาอาหารอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Food Industrial Microbiology
ข้อกาหนดเฉพาะรายวิชาชีววิทยา สาหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ในระดับ
ปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต
SSB710 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
SSB711 ชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
Cell Biology
SSB712 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecology
(4) รายวิชาคอมพิวเตอร์
SSI701 หลักสาคัญทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Fundamental of Computer and Information Technology
SSI702 ระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Systems
SSI703 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบ
3(2-2-5)
Computer Programming and System Development
SSI704 เทคโนโลยีฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Technology
SSI705 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Network Technology
SSI706 มัลติมีเดียและการผลิตสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Multimedia and Digital Content Production
SSI707 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Development
SSI708 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Law and Ethics in Computer
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
SSI705 โครงงานวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Science Project

SSI708 การวัดและประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร์
Measurement and Evaluation in Science Teaching
SSI709 การพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร์
Development of Scientific Inquiry Ability
SSI710 ทรัพยากรมนุษยทางดานวิทยาศาสตร์
Human Resource in Science
EED701 สื่อมวลชนเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์
Mass Media for Science Teaching
EGS701 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
Technique for Science Teaching
EGS702 โปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์
Science Teaching Program
EED702 การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร์
Instruction Materials Production in Science Teaching
EET701 เทคโนโลยีทางการศึกษา
Technology in Education
ERE701 การวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research
4) วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร)
SSI711 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางวิทยาศาสตร์
English for Science and Innovation
5) วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
SSI714 วิทยานิพนธ์
Thesis
SSI715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
หมายเหตุ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ให้ลงทะเบียนรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination

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

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

0 หน่วยกิต
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SSI707 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Development
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SSI708 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Law and Ethics in Computer
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
SSI705 โครงงานวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Science Project
SSI706 การศึกษางานวิจัยทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
3(2-2-5)
Research Studies in Science and Innovation
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)
SSI707แผนปัญกหาพิ
ษาวิาท3ยาศาสตร์
3(3-0-6)
แบบเศษทางการศึ
ก2 ไม่น้อกยกว่
หน่วยกิต
Science
Education
แผนSpecial
ข Problems
ไม่นin้อยกว่
า 6 หน่
วยกิต
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ERE701 การวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research
4) วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร)
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SSI711
ภาษาอั
บบุคลากรทางวิทยาศาสตร์
หลักสูตรระดั
บบัณ
ฑิตศึงกกฤษสาหรั
ษา
English for Science and Innovation
5) วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
SSI714 วิทยานิพนธ์
Thesis
SSI715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
หมายเหตุ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ให้ลงทะเบียนรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination

3(3-0-6)

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

0 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Business Administration Program in Business Administration
>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564<<

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
: Master of Business Administration (Business Administration)
: บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
: M.B.A. (Business Administration)

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาเป็น 2 แผน การศึกษา คือ แผน ก
แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หมวดวิชา
1) หมวดวิชาแกน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(1) วิทยานิพนธ์
(2) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รวมไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
18
18
16
12
12
36

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น
แผน ก แบบ ก 2
ศึกษารายวิชาแกนและวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
แผน ข
ศึกษารายวิชาแกนและวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาแกน
MBA711 การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
Digital Marketing Management
MBA712 การบัญชีและการจัดการการเงิน
Accounting and Financial Management
MBA713 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management and Development
MBA714 การจัดการการดาเนินงาน
Operations Management
MBA715 การวิจัยและสถิติทางการบริหารธุรกิจ
Research and Statistics in Business Administration
MBA716 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
Situation Analysis for Strategic Management

6
36
24 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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Accounting and Financial Management
MBA713 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management and Development
126 MBA714 การจัดการการดาเนินงาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Operations Management
MBA715 การวิจัยและสถิติทางการบริหารธุรกิจ
Research and Statistics in Business Administration
MBA716 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
Situation Analysis for Strategic Management

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

2) หมวดวิชาเฉพาะ
แผน ก แบบ ก 2
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
แผน ข
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
MBA721 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Organization Development and Changes Management
MBA722 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Organizational Behavior and Modern Management
MBA723 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
MBA724 การจัดการสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Management of Financial Institutions
MBA725 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
MBA726 การจัดการโลจิสติกส์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
3(3-0-6)
Logistics Management, Environment and Safety
MBA727 สัมมนาการบริหารธุรกิจ*
3(2-2-5)
Seminar in Business Administration
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(1) แผน ก แบบ ก 2
MBA741 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
(2) แผน ข
MBA751 การสอบประมวลความรู้
0 หน่วยกิต
Comprehensive Examination
MBA752 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
4) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
MBA701 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Executive
ข้อกาหนดเฉพาะ : เงื่อนไขสาหรับผู้ที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามความเห็นของคณะกรรมการประจาหลักสูตร จะต้องเรียน
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MBA751 การสอบประมวลความรู้
0 หน่วยกิต
Comprehensive Examination
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MBA752 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6
หน่
ว
ยกิ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึตกษา
Independent Study
4) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
MBA701 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Executive
ข้อกาหนดเฉพาะ : เงื่อนไขสาหรับผู้ที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามความเห็นของคณะกรรมการประจาหลักสูตร จะต้องเรียน
รายวิชาดังนี้ โดยไม่นับหน่วย
MBA702 หลักการบริหารธุรกิจและการบัญชีสาหรับนักธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Administration and Accounting for
Business People

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ตอนที่ 5

ขั้นตอนการลงทะเบียน
และขั้นตอนขอใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต
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้
่ ยวข้
่
ขันตอนและแบบฟอร์
มทีเกี
องกับการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบี
ย
นนั
ก
ศึ
ก
ษาใหม
(ภาคปกติ
)
้
ขันตอนการรายงานตัวนักศึ กษาใหม่
1.ขั้นตอนการพิมพใบรายงานตัว
1.1 ใหนักศึกษาเขาระบบทะเบียนและประมวลผล (REG) ที่ http://reg.rru.ac.th โดยเว็บ
เบราวเซอร Google Chrome
เพื่อความถูกตองในการพิมพใบรายงานตัว หากเครื่องไมไดทําการ
ติดตั้ง Google Chrome สามารถดาวนโหลดไดจากลิงกนี้
https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=th

1.2 ชอง Usernameใส เปนรหัสประจําตัวนักศึกษา ชอง Password ใสเปน เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
เลือกประเภทผูใชเปนนักศึกษาแลวทํากันกดปุม Login …

รหัสนักศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน

นักศึกษา

1.3 เมื่อเขาระบบแลวใหนักศึกษาทําการกรอกขอมูลของนักศึกษาใหถูกตองและครบถวนแลวจึงกดปุม บันทึก
* กรุณากรอกข้ อมูลตามจริงให้ ถกู ต้ องและ
ครบถ้ วน

เมื่อกรอกข้ อมูลแล้ วกดปุ่ มเพื่อบันทึก

เมื่อบันทึกแล้ วจะปรากฏปุ่ มใบรายงานตัวให้ ทํา
การกดปุ่ มเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัว

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565
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1.4 เมื่อทําการบันทึกแลวใหนึกศึกษาพิมพใบรายงานตัวนักศึกษาใหม เพื่อนําไปใชในวันรายงานตัว

กดปุ่ มพิมพ์

1.5 นําใบรายงานตัวมายื่นในวันรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการขอรับบัและบทเรี
ญชีผู้ใช้งานระบบอิ
นเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์
ยนออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 Login เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ https://reg.rru.ac.th ที่เว็บบราวเซอร์ ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับ
Login ดังรูป
1
2
4

3

ภาพที่ 1 หน้าจอ Login
ขั้นตอนปฏิบัติ
1. พิมพ์รหัสนักศึกษา (Username)
2. รหัสผ่าน (Password)
3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน (นักศึกษา)
4. แล้วคลิก Login ระบบจะแสดงข้อมูลหลัก ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาอยู่
หมายเหตุ Username (รหัสประจาตัวนักศึกษา) และ Password เป็น เลขบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
111111 และเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

หน้า 1

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565
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ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรีขัยนตอนและแบบฟอร์
้ นออนไลน์
่ ยวข้
่
มทีเกี
องกับการลงทะเบียน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง
(ระบบเปิดให้แก้ไขได้ภายใน 1
นักศึกษาสามารถเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนได้ โดยคลิกที่เมนู “ระบบทะเบียน” ดังภาพที่ 2
1
ระบบทะเบียน

ภาพที่ 2 ระบบทะเบียน
2
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ภาพที่ 3 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ระบบจะแสดงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร จากนั้นให้คลิกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ภาพที่ 3

หน้า 2
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ขันตอนและแบบฟอร์
มทีเกี
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ขั้นตอนที่ 3 บันทึกรายการ
นักศึกษาสามารถกรอกรายละเอียดประวัติของนักศึกษาได้

กรอกข้อมูลของ
นักศึกษา
3

4
บันทึก
ภาพที่ 4 กรอกข้อมูลของนักศึกษา
ขั้นตอนปฏิบัติ
1. เลือก “ระบบทะเบียน”
2. เลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษา ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ e-mail (ในกรณีที่นักศึกษา
ลืมรหัสผ่านระบบจะจัดส่งรหัสผ่านทาง SMS หรือ e-mail ตามข้อมูลที่ให้ไว้เท่านั้น)
4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ให้ถูกต้องคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
หน้า 3

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565
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ขั้นตอนที่ 4 การขอรหัสผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

หน้าหลัก
1

2

พิมพ์รหัสผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต

หน้า 4

ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
3

ภาพที่ 5 การขอรหัสผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนปฏิบัติ
1. เลือก “หน้าหลัก”
2. เลือก “พิมพ์รหัสผู้ใช้อินเทอร์เน็ต”
3. ป้อนรหัสประจาตัวประชาชน 13 หลัก หลังจากนั้นกด ตกลง
4. เอกสารเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์โดยนา User และ Password ที่ได้รับไปใช้

หน้า 5

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565
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137
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
้
่
่
ขันตอนและแบบฟอร์มทีเกียวข้องกับการลงทะเบียน

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์

138
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

้
่ ยวข้
่
ขันตอนและแบบฟอร์
มทีเกี
องกับการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 5 การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

คลิก “ถัดไป”
1

2
4

3

ภาพที่ 6 การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนปฏิบัติ
1. คลิก “ถัดไป”
2. ชื่อผู้ใช้ให้ป้อนรหัสนักศึกษา (Username)
3. ป้อนรหัสผ่านที่ได้รับ (Password)
4. หลังจากนั้นกด ตกลง
5. นักศึกษาก็สามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ

หน้า 6
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ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบทะเบียนออนไลน์
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบทะเบียนออนไลน์
(กรณีนักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
ขั้นตอนที่ 1 Login เข้าสู่ระบบ
ดังรูป

เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ https://reg.rru.ac.th ทีเ่ ว็บบราวเซอร์ ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับ Login

1
2
4

3

ภาพที่ 1 หน้าจอ Login
ขั้นตอนปฏิบัติ
1. พิมพ์รหัสนักศึกษา (Username)
2. รหัสผ่าน (Password)
3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน (นักศึกษา)
4. แล้วคลิก Login ระบบจะแสดงข้อมูลหลัก ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาอยู่
หมายเหตุ Username (รหัสประจาตัวนักศึกษา) และ Password เป็น เลขบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
111111 และเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

หน้า 1

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนได้ โดยคลิกที่เมนู “ระบบลงทะเบียน” ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก เมื่อเข้าสู่ระบบ
ระบบจะแสดงรายละเอียดวิชาตามแผนการเรียน สาหรับการลงทะเบียนในภาคเรียนปัจจุบัน และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รายละเอียดรายวิชาและค่าใช้จ่าย

หน้า 2
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ขั้นตอนที่ 3 บันทึกรายการ
นักศึกษาสามารถยืนยันการจองรายวิชา โดยคลิกปุ่ม
ให้ทาการยืนยันการลงทะเบียนโดยการคลิก OK ดังภาพที่ 4

จะมีกล่องข้อความ

ภาพที่ 4 การยืนยันการจองรายวิชา
หมายเหตุ เมื่อนักศึกษากดยืนยันการจองรายวิชาไปแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขรายวิชาได้ หากจะขอ
เข้าไปทาการแก้ไขรายวิชาให้นาใบ pay in ที่พิมพ์ออกมาแล้วและติดต่อที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเขียนคาร้องทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานทะเบี ยนทาการรีเช็ต
ให้ใหม่แล้วนักศึกษาจึงจะกลับเข้าไปจองรายวิชาใหม่ได้ในวันถัดไป
หน้า 3

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565
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ขั้นตอนที่ 4 การสั่งพิมพ์ใบ pay in
เมื่อจะพิมพ์ใบ pay in ให้เลือกที่

และเลือก

ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 พิมพ์ใบ pay in

หน้า 4
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มทีเกี
องกับการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบี
ยนด้วยระบบทะเบียนออนไลน์
ขั้นตอนการเพิ่ ม - ถอนรายวิชา
(กรณีนักศึกษา เพิ่ม-ถอนรายวิชา)
ขั้นตอนที่ 1 Login เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ http://edu2008.rru.ac.th
https://reg.rru.ac.th ทีเ่ ว็บบราวเซอร์ ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับ
Login ดังรูป
1
2
4

3

ภาพที่ 1 หน้าจอ Login
ขั้นตอนปฏิบัติ
1. พิมพ์รหัสนักศึกษา (Username)
2. รหัสผ่าน (Password)
3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน (นักศึกษา)
4. แล้วคลิก Login ระบบจะแสดงข้อมูลหลัก ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาอยู่
หมายเหตุ Username (รหัสประจาตัวนักศึกษา) และ Password เป็น เลขบัตรประจาตัวประชาชน
หรือ 111111 และเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย
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ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนได้ โดยคลิกที่เมนู “ระบบลงทะเบียน” ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก เมื่อเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนที่ 3 เพิ่ม-ถอนรายวิชา
นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด สามารถดาเนินการได้
2 กรณี ดังนี้
1. เพิ่มวิชาเรียน
หากนักศึกษาต้องการจองรายวิชาเพิ่มนอกเหนือจากรายวิชาที่จัดให้ในแผนการเรียน คลิกปุ่ม
ระบบ จะแสดงกล่องข้อความให้ป้อนรหัสวิชา ระบบจะแสดงวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น โดยระบบจะแสดง
วัน เวลาที่มีการเรียนการสอน และแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนให้ทราบ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เพิ่มวิชาเรียน
หน้า 6

145

้
่ ยวข้
่
ขันตอนและแบบฟอร์
มทีเกี
องกับการลงทะเบียน

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

ภาพที่ 4 ค้นหารายวิชา
2. ถอนวิชาเรียน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ถอนวิชาเรียน
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เมื่อปรับเปลี่ยนวิชาเรียนเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดวิชาตามที่ปรับเปลีย่ น สาหรับการลงทะเบียนในภาค
เรียนปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 รายละเอียดรายวิชาและค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกรายการ
นักศึกษาสามารถยืนยันการจองรายวิชา โดยคลิกปุ่ม
ให้ทาการยืนยันการลงทะเบียนโดยการคลิก OK ดังภาพที่ 7

จะมีกล่องข้อความ

หน้า 8
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ภาพที่ 7 การยืนยันการจองรายวิชา
หมายเหตุ เมื่อนักศึกษากดยืนยันการจองรายวิชาไปแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขรายวิชาได้ หากจะขอ
เข้าไปทาการแก้ไขรายวิชาให้นาใบ pay in ที่พิมพ์ออกมาแล้วและติดต่อที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเขียนคาร้องทั่ วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนทาการ รีเช็ต
ให้ใหม่แล้วนักศึกษาจึงจะกลับเข้าไปจองรายวิชาใหม่ได้ในวันถัดไป
ขั้นตอนที่ 5 การสั่งพิมพ์ใบ pay in
เมื่อจะพิมพ์ใบ pay in ให้เลือกที่

และเลือก

ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 พิมพ์ใบ pay in

หน้า 9
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บว.1

แบบขออนมติหวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
และเสนอแต่งต้งคณะกรรมการท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

บัณฑิตวิิทยาลิัยิิมหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์
422ิ ถ.มริพงษิ์ต.หนิาเมืองิ อ.เมืองิ จ.ฉะเชิิงเทราิ 24000
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิโทรศัพทิ์ิ0-3853-5430, 0-3850-0000ิต่อ 6350, 6352ิ โทรสาริ0-3853-5430
****************************************************************************************************************

ชิื่อนิักศึกษาิ(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................ิ
นักศึกษาระดับบิัณฑิตศึกษา ( )ิ ภาคปกติ
หลักสูตร

(ิิิิิิิ)
(ิิิิิิิ)
(ิิิิิิิ)
(ิิิิิิิ)
(ิิิิิิิ)

ปร.ด.
ค.ม.
ส.ม.
วท.ม.
บธ.ม.

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

( )ิิภาคพิิเศษ รหัสประจําตัว............................................................
 การจัดการเพื่อการพัฒนา
 การบริหารการศึกษา
 การจัดการสขภาพ
 การจัดการอตสาหกรรม
 บริหารธรกิจ

 วิทยาศาสตรศึกษา
 หลักสูตรและการสอน
 วิทยาศาสตรศึกษา

ช่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กรณาเขยนตวบรรจงภาษาองกฤษเขยนอกษรตวพิมพ์ใหญ่เท่าน้น
(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอิังกฤษ)...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มความสอดคล้องกบบริบทของสถานศึกษา และตอบโจทย์การพฒนาประเทศ แผนฯ ดงน้
(ิิ)ิแผนยทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ิระยะิ4ิปีิิสอดคลองยทธศาสตร์................................................ิิ
(ิิ)ิแผนยทธศาสตร์ชาติิ20ิปีิิสอดคลองยทธศาสตร์......................................................................................................ิิ
(ิิ)ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิฉบับที่ิ12ิิสอดคลองยทธศาสตร์................................................................ิิ
(ิิ)ิแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดมศึกษา สอดคลองยทธศาสตร์...................................................................................ิิ
(สามารถตรวจสอบแผนฯ ได้ท่เว็บบณฑิตวิทยาลย หรอตรวจสอบได้ตามลิงค์น้ http://grad.rru.ac.th/index.php/2013-12-23-10-43-40)

คณะกรรมการท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1. อาจารย์ทิี่ปริึกษาหลิักิชิื่อ........................................................................................วิฒิ............................................ิ
ตําแหนิ่งทางวิิชาการ.................................................................................................................................................ิ
อาจารย์ประจํามหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์
สถานทิี่ทำงาน...................................................................................................โทรศัพท์............................................ิ
โทรสาร...............................................................................E-mail.............................................................................
2. อาจารย์ทิี่ปรึกษาร่วมิ(ถามี)ิชิื่อ................................................................................วิฒิ............................................ิ
ตําแหนิ่งทางวิิชาการ...................................................................................................................................................ิ
(ิิิิ)ิอาจารย์ประจํามหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์
(ิิิิ)ิอาจารย์พิเศษิ/ิผูทรงคณวฒิิตําแหนิ่งทางวิิชาการ.........................................................................................
สถานทิี่ทำงาน...................................................................................................โทรศัพท์............................................ิ
โทรสาร...............................................................................E-mail.............................................................................
3. อาจารย์ทิี่ปรึกษาร่วมิ(ถามี)ิชิื่อ................................................................................วิฒิ............................................ิ
ตําแหนิ่งทางวิิชาการ...................................................................................................................................................ิ
(ิิิิ)ิอาจารย์ประจํามหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์
(ิิิิ)ิอาจารย์พิเศษิ/ิผูทรงคณวฒิิตําแหนิ่งทางวิิชาการ.........................................................................................
สถานทิี่ทำงาน...................................................................................................โทรศัพท์............................................ิ
โทรสาร...............................................................................E-mail............................................................................
ต่อดานหลัง
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ผูรับเสนอนามเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ิ/ิการคนควาอิสระ รับทราบ
......................................................................................ิอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
......................................................................................ิอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
......................................................................................ิอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ลงชิื่อ.......................................................................นิักศึกษาิ
(.......................................................................)
วิันที่..............เดือน...........................................พ.ศ.................
ความเห็นประธานผู้รบผิดชอบหลกสูตร
สมควรอนิมิัติิ
ไม่สมควรอนิมิัติ เพราะิ……………………………….
ลงชิื่อ.......................................................................................ิ
(......................................................................................)
วิันที่..............เดือน.............................................พ.ศ..............
สำหรบบณฑิตวิทยาลย

............................................................................................................................. ............................
..................................................................................................................................................................................
ิิิิิิิลงชื่อ.......................................................................................
ิิิิ(.....................................................................................)
ิิิิิิรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ิิิิิิิิวิันที.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............
อนิมิัติ
ไม่อนิมิัติิ ิเพราะ.............................................................................................................................................

ลงชิื่อ.......................................................................................ิ
(......................................................................................)
ิิิิิิิิิิิิิคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิวันที่...............เดือน...................................พ.ศ...............

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์มการเข้าฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
และการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บว.2

ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ
หลักสูตร

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

ปร.ด.
ค.ม.
ส.ม.
วท.ม.
รป.ม.
บธ.ม.

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

 การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา
 การบริหารการศึกษา
 หลักสูตรและการสอน
 การจัดการสุขภาพ
 การจัดการอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา
 รัฐประศาสนศาสตร์
 บริหารธุรกิจ

ได้เข้าร่วมฟังการสอบ
 เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แล้ว เมื่อวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ..............
 ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แล้ว เมื่อวันที่............เดือน............................................พ.ศ..............
ของนักศึกษาชื่อ.....................................................................................................สาขาวิชา....................................................
ระดับ ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชื่อเรื่อง......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.................
นักศึกษายื่นเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ เมื่อจบการสอบแล้ว
สําหรับเจ้าหน้าทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย
 ถ่ายสําเนาให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
 ได้เก็บต้นฉบับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ............................................................เจ้าหน้าทีร่ ับเรื่อง
(............................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ...............
หมายเหตุ : 1. นักศึกษาต้องจองคิวการเข้าร่วมฟังก่อนการสอบอย่างน้อย 2 วัน (รับจํานวน 15 คนต่อการสอบ 1 ครั้ง)
2. เมื่อจบการสอบแล้วให้ยื่นเอกสารนี้ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
3. นักศึกษาเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
4. นักศึกษาต้องมีประสบการณ์ตรงในการเข้าฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะได้รับอนุมัติให้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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บว.3

แบบขออนุมุติสอบเค้าโครงวิทยานุิพนธ์ุ/ุการค้นคว้าอิสระ

บัณฑิตวิิทยาลิัยิ มหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์
422ิ ถ.มริพงษิ์ิต.หนิาเมืองิ อ.เมืองิ จ.ฉะเชิิงเทราิ 24000
โทรศัพท์ิ0-3853-5430, 0-3850-0000ิต่อ 6350,ิ6352ิโทรสาริ0-3853-5430
****************************************************************************************************************

1. ชิื่อนิักศึกษาิ(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................รหัสประจําตัว..........................................
2. หลักสูตร (ิิิิิิิ) ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการเพื่อการพัฒนา
 วิทยาศาสตรศึกษา
(ิิิิิิิ) ค.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา
 หลักสูตรและการสอน
(ิิิิิิิ) ส.ม. สาขาวิชา  การจัดการสขภาพ
(ิิิิิิิ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอตสาหกรรม
 วิทยาศาสตรศึกษา
(ิิิิิิิ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์
(ิิิิิิิ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธรกิจ
3. นักศึกษาระดับบิัณฑิตศึกษา

( )ิ ภาคปกติ

( )ิ ภาคพิิเศษ

4. ชิื่อวิิทยานิิพนธ์/การคนควาอิสระ:ิกริณาเขิยนตัวบรรจงภาษาอิังกฤษเขิยนอิักษรตัวพิิมพ์ใหญ่เท่านั้น
(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอิังกฤษ)...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
5. คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ์/การคนควาอิสระ (คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตริจํานวนไม่นอยกว่าิ4ิคน)ิ
ประธานกรรมการ.................................................................................................................................................................
กรรมการ...............................................................................................................................................................................
กรรมการ...............................................................................................................................................................................ิ
กรรมการ...............................................................................................................................................................................ิ
กรรมการ...............................................................................................................................................................................ิ
กรรมการ...............................................................................................................................................................................ิ
กรรมการ...............................................................................................................................................................................ิ
กรรมการและเลขานการ......................................................................................................................................................
6. เขิาฟิังการสอบเคาโครงวิิทยานิิพนธิ์/การคนควาอิสระ แลิวิ เมื่อวิันท.่ ........เดือน......................พ.ศ................ตามเอกสาร
ิิิิทิ่แนบิ (บว.2)
ลงชิื่อ.......................................................................นิักศึกษาิ
(.......................................................................)
วิันทิ่..............เดือน...........................................พ.ศ.................
ต่อดานหลัง
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สุาหรุบอาจารย์ที่ปรุกษาหลกวุิทยานุิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชิื่อ.......................................................................................ิ
(.....................................................................................)ิ
วิันท.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............
สุาหรุบประธานผู้รบผิดชอบหลกสูตร
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
เห็นสมควรประชิมพิิจารณาเคาโครงฯิิในวิันท.่ ...................เดือน.....................................................พ.ศ.....................
เวลา...................................................
ลงชื่อ.......................................................................................ิ
(.....................................................................................)ิ
วิันท.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............
สุาหรุบบณฑุิตวุิทยาลุย

.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
ลงชือ่ .......................................................................................ิ
(.....................................................................................)
ิิิิิิรักษาการหัวหนาสํานักงาน
วิันท.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............

............................................................................................................................. ................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชือ่ .......................................................................................ิ
(.....................................................................................)
ิิิิิิรองคณบดบัณฑิตวิทยาลัย
วิันท.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............
อนิมิัติิใหิสอบิิ ในวิัน.....................................ท.่ ...............เดือน...................................................พ.ศ...........ิ
เวลา..........................................................หอง...................................................................
ไม่อนิมิัติิ เพราะ.............................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................................ิ
(......................................................................................)
คณบดบัณฑิตวิิทยาลิัยิ
วิันทิ่..............เดือน............................................พ.ศ...............
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บว.4

แบบขอพิจารณาผลการแก้ไขเคาโครงว้ิทยาน้ิพนธ์้/้การคนควาอิสระ
บัณฑิตวิิทยาลิัยิ มหาวิิทยาลิัยราชภัฏราชนคริินทร์
422ิ ถ.มริพงษ์ิ ต.หนิาเมืองิ อ.เมืองิ จ.ฉะเชิิงเทราิ 24000ิ

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

โทรศัพทิ์ิ0-3853-5430, 0-3850-0000ิต่อ 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  การจัดการสขภาพ
(ิิิิิิิ) วท.ม. สาขาวิชา  การจัดการอตสาหกรรม
 วิทยาศาสตรศึกษา
(ิิิิิิิ) รป.ม. สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์
(ิิิิิิิ) บธ.ม. สาขาวิชา  บริหารธรกิจ
3. นิักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( )ิ ภาคปกติ
( )ิ ภาคพิิเศษ
4. ชิื่อวิิทยานิิพนธ์/การคนควาอิสระ:ิกริณาเขิยนตัวบรรจงภาษาอิังกฤษเขิยนอิักษรตัวพิิมพ์ใหญ่เท่านั้น
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอิังกฤษ)..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ตามทิ่นักศึกษาไดขออนิมิัตสิ อบเคาโครงวิิทยานิิพนธิ์/การคนควาอิสระ เมื่อวิันท.่ .................................................................ิ
คณะกรรมการมมติใหเคาโครงวิิทยานิิพนธ์
ผิ่านิ โดยมเงิื่อนไข

ไมิ่ผิ่าน

อาจารย์ที่ปร้กษาหลักว้ิทยาน้ิพนธ์/การคนควาอิสระ
บัดน้นักศึกษาไดปรับปรงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯิเรยบรอยแลว
ลงชิื่อ............................................................
ิิิิิ(.............................................................)
วิันทิ่.........เดือน...........................พ.ศ.............

ต่อดานหลัง
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บัดนน้ ิักศึกษาไดิปริับปริงแกิไขตามขิอเสนอแนะของคณะกรรมการฯิเรยบริอยแลิวิคณะกรรมการฯิจึงมมติิ
ใหเคาโครงวิิทยานิิพนธ์/การคนควาอิสระ
ผิ่านิ ณิิวิันท.่ ....................................................................................................................................
ิิิิิิิิิิิิิิลงนาม............................................................ประธานกรรมการ
(.............................................................)
............./........................../..................
ลายมือชิื่อ....................................................กรรมการ
(...........................................................)
............./........................../..................

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

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

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

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

ลายมือชิื่อ...................................................กรรมการและเลขานิการิ
(......................................................)
........../........................../................

สำหร้ับประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
ลงชิื่อ............................................................ประธานผิูริับผิิดชอบหลิักสิูตริ
(.............................................................)
ิิวิันทิ่.........เดือน...........................พ.ศ.............
หมายเหตุ: 1.ินิักศึกษาดําเนินการแกิไขตามมติทิ่ประชิมใหเริยบริอยภายในิ60ิวิัน
2. เมื่อประธานผูริับผิิดชอบหลิักสูตรลงนามแลวใหสิ่งแบบฟอร์มไปยังบัณฑิิตวิิทยาลิัยิและนิักศึกษาดําเนิินการ
ไดิโดยมคณะกรรมการทิ่ปริึกษาวิิทยานิิพนธ์/การคนควาอิสระ เป็นผิูดิูแลรับผิิดชอบ
3. สำหริับนิักศึกษาปริิญญาโทิเมื่อเสริจเริยบริอยและพริอมสอบิ(ทิั้งนิ้ติองมระยะเวลาอย่างนอยกวิ่าิ3ิเดือน
ิิิสําหรับการศึกษาภาคปกติิและิ4ิเดือนิสําหรับการศึกษาภาคพิเศษ)ิและนักศึกษาปริญญาเอกิพรอมเมื่อเสรจเรยบรอย
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิและสอบตองมระยะเวลาอย่างนิอยิ1ิปีิ ใหกรอกแบบขออนิมิัติิสอบปากเปลิ่าวิิทยานิิพนธ์/การคนควาอิสระ (บว.13) ได
้้สำหร้ับบ้ัณฑ้ิตว้ิทยาล้ัย
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
ิิิิิิิลงชื่อ.......................................................................................
ิิิิ(.....................................................................................)
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิรองคณบดบัณฑิตวิทยาลัย
ิิิิิิิิวิันท.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............

อนิมิัติ
ไม่อนิมิัติิิเพราะ.............................................................................................................................................
ลงชิื่อ........................................................................................ิ
(......................................................................................)
คณบดบัณฑิิตวิิทยาลิัย
ิิิิวิันทิ่..............เดือน............................................พ.ศ.......

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
ในวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
---------------------------------------------------------เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ส่วนที่ 1 ส้าหรับนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)
รหัสนักศึกษา
หลักสูตร  ป.โท  ป.เอก สาขาวิชา
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

บว.5

(ภาษาอังกฤษ)
ผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่นในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษา
พบการคัดลอกหรือการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ
พร้อมนี ได้แนบแฟ้มข้อมูล (File) วิทยานิพนธ์ ห รือการค้นคว้า อิส ระ เพื่อ บัณฑิตวิทยาลัย จะได้ด้าเนินการตรวจสอบ
การคัดลอกหรือการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่นในวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อไป
ลงนาม
(นักศึกษา)
(
) วันที่ เดือน
พ.ศ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนาม
(

(อาจารย์ที่ปรึกษา)
) วันที่ เดือน

พ.ศ.

ส่วนที่ 3 ส้าหรับบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
ในวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้าอิสระ ผลการตรวจสอบพบว่า  เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ มีการคัดลอกหรือการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ
ทังนี ได้แนบบันทึกผลการตรวจสอบตามเอกสารดังแนบ
ลงนาม
(
ความเห็นของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย)
) วันที่ เดือน
พ.ศ.

ลงนาม
(

(รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
) วันที่ เดือน
พ.ศ.

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 เห็นชอบ
 เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาจะต้องแก้ไขและน้ากลับมาตรวจสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด
 ไม่เห็นชอบ นักศึกษาจะต้องด้าเนินการสอบเค้าโครงหรือสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการสอบทังหมด
ลงนาม
(

(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
) วันที่ เดือน
พ.ศ.
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แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บว.6

แบบคําร้องขอหนํงสํอราชการเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่องมอ

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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่อง ขอหนังสือราชการเพื่อใช้ในงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เรียน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ) ภาคปกติ ( ) ภาคพิเศษ รหัสประจําตัว............................................................
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
มีความประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัย
 ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................
จํานวนเอกสาร รวม.................ฉบับ โดยนักศึกษาได้กรอกรายละเอียดของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านหลังแบบคําร้องฉบับนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 สมควรอนุมัติ

ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา
(.....................................................................)
วันที.่ .............เดือน...........................................พ.ศ.................
 ไม่สมควรอนุมตั ิ เพราะ........................................................
ลงชื่อ.......................................................................................
(........................................................................)
วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ..............

หมายเหตํํ: นักศึกษานำแบบคําร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามและส่งบัณฑิตวิทยาลัย
สำหรํบบณฑิตวํิทยาลย
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................................
(..................................................................................)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.............................................................................................................................................
ลงชือ่ ....................................................................................
(..................................................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............
ต่อด้านหลัง
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แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เร่อง
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................................................................................................

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

รายนามของผู้ทรงคณวฒิ
1. ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
3. ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
4. ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
5. ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บว.7

แบบคําร้องขอหนํงสํอราชการเพ่อหาคุณภาพเคร่องมอ

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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่อง ขอหนังสือราชการเพื่อใช้ในงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เรียน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ) ภาคปกติ ( ) ภาคพิเศษ รหัสประจําตัว............................................................
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
มีความประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัย
 ออกหนังสือเกบข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (Try Out) จํานวนเอกสารทีต่ ้องการ รวม.............ฉบับ
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................... จํานวนเอกสารที่ต้องการ รวม............ฉบับ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องกรอกรายละเอียดของชื่อและที่อยูข่ องหน่วยงานที่ต้องการเกบข้อมูลท้ายแบบคําร้องฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเหนอาจารย์ที่ปรึกษา

 สมควรอนุมัติ

ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา
(.....................................................................)
วันที.่ .............เดือน...........................................พ.ศ.................
 ไม่สมควรอนุมตั ิ เพราะ........................................................
ลงชื่อ.......................................................................................
(........................................................................)
วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ..............

หมายเหตํุํ: นักศึกษานำแบบคําร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามและส่งบัณฑิตวิทยาลัย
สำหรํบบณฑิตวํิทยาลย
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................................
(..................................................................................)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.............................................................................................................................................
ลงชือ่ ....................................................................................
(..................................................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............
ต่อด้านหลัง
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วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เร่อง
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................................................................................................

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

ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการวิ จั ย ที่ จ ะเสนอขอรั บ รองการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ต้ อ งผ่ า นการสอบเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (proposal defend) เรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอน ดังนี้

,

นักศึกษายื่นเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
1. แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (บว.8)
2. แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (บว.จธ. 001)
3. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet) (บว. จธ. 002)
4. หนังสือยินยอมให้ทาการวิจัย (Informed Consent Form) (บว. จธ. 003)
5. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัยนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- Full board review
- Expedited review (เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน)
- Exemption review (เข้าข่ายยกเว้นได้)

ไม่มีการแก้ไข

พิจารณาโดย
ประธาน
เลขานุการ และ
กรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย

ให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ส่งโครงการที่ปรับแก้ไขที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้
คณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประทับรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใน
เอกสาร และแจ้งให้นักศึกษาทราบ

กรณี
ไม่ผ่าน
ความ
เห็นชอบ

กรณีผ่าน
ความ
เห็นชอบ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ แจ้งผลไปยังนักศึกษาโดยตรง
นักศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมวิจัย
ดร.พรพรรณ ดอนพนัส: ขั้นตอนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

175

คู่มือนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ปีการศึ กษา 2565

176

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

คำแนะนำในกำรส่งโครงกำรวิจัยเพื่อขอกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
จำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
1. เอกสารโครงการวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องส่งเพื่อขอรับการพิจารณาธรรฯ
ผู้วิจัยจัดทาเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเรียงลาดับก่อนหลัง ตามจานวนที่กาหนด ดังนี้
ลาดับที่
เอกสารที่ผู้วิจัยต้องส่ง
1. หนังสือนาส่งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหัวหน้าหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้วิจัยหลัก
2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. โครงร่างวิจัยตามที่แหล่งทุนวิจัยกาหนด (ถ้ามี) หรือ บทที่ 1-3 (ถ้ามี)
4. เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ทั้ ง หมดของโครงการวิ จั ย อาทิ เ ช่ น แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แผ่นผับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
5. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet)
6. หนังสือยินยอมตนให้ทาการวิจัย (Informend consent form)
7. หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ทาการศึกษาวิจัย (ถ้ามี)
8. ผลการพิจารณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ทาการศึกษาวิจัย
(ถ้ามี)
9. แผ่ น CD หรือ DVD บั นทึกข้อมูล โครงการวิจัย และเอกสารประกอบฯ ในรู ป
Microsoft Word และ PDF

จานวน
1 ฉบับ
7 ชุด
7 ชุด
7 ชุด
7 ชุด
7 ชุด
7 ชุด
7 ชุด
1 แผ่น

2. วิธีการส่งโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์
2.1.1 ควรส่งเอกสารโครงการวิจัยในสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือน เพื่อได้รับการพิจารณาภายในเดือน
2.2 ส่งโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
2.3 เจ้าหน้าที่งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จะตรวจสอบเอกสาร
2.3.1 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จะแจ้งว่ายังขาดเอกสาร หรือข้อมูลใดแก่ผู้วิจัย และจะส่งคืนเอกสาร
ทั้งหมดให้ผู้วิจัย โดยไม่รับลงทะเบียน
2.3.2 กรณีเอกสารครบถ้วนจะลงทะเบียนรับและออกเลขรหัสโครงการวิจัย รวมทั้งกาหนดวันนาเข้า
ประชุมเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย
3. การพิจารณาโครงการวิจัยและการแจ้งผลการพิจารณา
3.1 คณะกรรมการพิ จ ารณาจริย ธรรมการศึ กษาวิจัย ในมนุ ษ ย์ บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
ราชนครินทร์ กาหนดการประชุม ดังนี้
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คำแนะนำในกำรส่งโครงกำรวิจัยเพื่อขอกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
จำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
3.1.1 ประชุ ม คณะกรรมการครบชุ ด (Full Board) กรรมการเข้ า ร่ ว มประชุ ม อย่ า งน้ อ ย 5 ท่ า น
ซึ่งมีกรรมการภายนอกฯ (Lay Person) รวมอยู่ด้วย 1 ท่าน
3.1.2 ประชุมคณะกรรมการชุดเร่ งด่ว น (Expidited Review) กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อ ย
3 ท่าน
3.2 การแจ้งผลการพิจารณาฯ ผู้วิจัยจะได้รับทราบผลการพิจารณาเป็นหนังสือราชการไม่เกิน 2 สัปดาห์
ภายหลังการประชุมฯ
หมำยเหตุ :
1. กาหนดการประชุมฯ ข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการฯ จะได้ รั บ พิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ที่ เ ริ่ ม ด าเนิ น การ ก่ อ นได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หำกท่ำนมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถำมได้ที่.....
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350, 6352, 6355
โทรสาร 0-3853-5430
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บว.จธ. 001

แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1. ชื่อโครงการ (ระบุชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. ผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม และที่ปรึกษา (ถ้ามี)
(ระบุ...ชื่อ-สกุล สถานที่ทางาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก และ E-mail)
3. สรุปย่อโครงการวิจัย (Project summary)
(ควรมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เป็นเรื่องย่อคล้าย Abstract ซึ่งยังไม่มีผลการวิจัย)
4. สาระสาคัญของโครงการ
4.1 บทนา
4.1.1 ความสาคัญและความเป็นมาของการวิจัย
4.1.2 เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องวิจัย
4.1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
(ระบุ...ประโยชน์ต่อผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร, ประโยชน์ต่อวิชาชีพโดยรวม, ประโยชน์ต่อสังคม และอื่นๆ
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 คาถามการวิจัย
4.2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
4.2.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
4.3 รูปแบบการวิจัย และกรอบแนวคิดของการวิจัย
4.4 คานิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
4.5 สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย
4.6 การวางแผนการวิจัย (อาจมีไม่ครบทุกรายการ) ให้ระบุ…..
4.6.1 กลุ่มประชากรที่จะศึกษา ตัวอย่างการวิจัย การเลือกตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
4.6.2 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria)
4.6.3 เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion Criteria)
4.6.4 เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria)
ก. เกณฑ์ให้อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria)
ข. เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ
(Discontinuation Criteria for the Study)
4.6.5 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการทดสอบเครื่องมือ/
ขั้นตอนการวิจัยหรือทดลอง/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ และการวิเคราะห์ข้อมูล (ปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การวิจัย ข้อ 4.3)
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แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4.6.6 ข้อพิจารณาเฉพาะ (ถ้ามี)
ก. กรณีการเจาะเลือดให้ระบุวัตถุประสงค์ จานวนครั้ง ปริมาณและความถี่ในการเจาะ
ข. กรณีการทดลองยาทางคลินิก ให้ระบุชื่อยา ชื่อสามัญทางยา บริษัทผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และทะเบียนยา
ค. กรณีการทดลองผลิตภัณฑ์อื่น ให้แนบเอกสารรายละเอียดผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
ง. กรณีเป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องผ่าตัด หรือหัตถการอื่นใด ให้อธิบายวิธีการพอสังเขป
5. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ให้มีเนื้อหาและเอกสาร ดังนี้
5.1 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกันแก้ไข (ระบุ...ผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงมีหรือไม่อย่างไร และการป้องกันแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์)
5.2 ระบุการตอบแทนการดูแลรักษา ชดเชยความเสียหาย และแก้ปัญหาอื่นๆ กรณีเกิดผลแทรกซ้อนแก่อาสาสมัคร
5.3 ระบุประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านด้านจริยธรรม (ระบุ...การปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมวิจั ย เช่น วิธีการบั นทึกข้อมูลผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล สถานที่ที่จะ
จัดเก็บข้อมูล วิธีการทาลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย เป็นต้น)
5.4 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet) ให้แนบท้ายภาคผนวก (เป็นภาษาไทยตาม
แบบหรือที่มีข้อความสอดคล้องกับแบบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย)
5.5 ใบยินยอมของอาสาสมัคร (Informed consent form) ให้แนบท้ายภาคผนวก (เป็นภาษาไทยตามแบบหรือที่มี
ข้อความสอดคล้องกับแบบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย กาหนด)
5.6 กรณีที่ผู้วิจัยต้องการขอยกเว้นไม่ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่จาเป็นต้องมี
เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร หรือใบยินยอมของอาสาสมัคร ให้แสดงเหตุผลและความจาเป็นให้ชัดเจน เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย)
6. รายละเอียดงบประมาณและแหล่งทุน (ระบุแหล่งที่มาของบประมาณและจาแนกรายละเอียดของงบประมาณให้ชดั เจน)
7. โครงการวิจัยที่กระทาพร้อมกันหลายแห่ง (Multi centered research) ถ้ามี (ควรระบุว่าโครงการวิจัยได้ยื่นขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบัน/หน่วยงานใดบ้าง และผลการพิจารณาเป็นอย่างไร)
8. เอกสารอ้างอิง (ตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือหลักสังคมศาสตร์)
9. ลงนามโดยผู้วิจัยหลักหรือหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยคนอื่นๆ ทุกคน (กรณีที่เป็นโครงการร่วมระหว่างประเทศ ต้อง
มีผู้วิจัยหลักฝ่ายไทย และต่างประเทศฝ่ายละ 1 คน ที่เหลือเป็นผู้วิจัยร่วม)
10. ภาคผนวก
 ประวัติผู้วิจัยทุกคน
 เครื่องมือการวิจัยทั้งหมดของโครงการวิจัย อาทิเช่น แนวคาถาม แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ
 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet)
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แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์





ใบยินยอมของอาสาสมัคร (Informed consent form)
หนังสือแสดงความยินยอมหรือนุญาตของสถาบัน หรือหน่วยงานที่ทาการศึกษาวิจัย (ถ้ามี)
ผลการพิจารณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ทาการศึกษาวิจัย (ถ้ามี)
กรณีที่มีการส่งเลือดไปต่างประเทศ ขอให้จัดทา material transfer agreement (MTA)
********************************************************

หมายเหตุ :
1. โครงการวิจัยที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณา
ควรประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ตามแบบเสนอโครงร่างการวิจัยนี้
2. กรณีเสนอโครงการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการแปลเป็นฉบับภาษาไทยโดยกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย จะรับรองโครงการวิจัยฉบับภาษาไทยเท่านั้น
3. ควรใส่ หมายเลขหน้า ที่ท้าทายกระดาษทุกหน้า
หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่.....
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350, 6352, 6355
โทรสาร 0-3853-5430
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เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการวิจัยเรื่อง (เขียนโครงการวิจัยเฉพาะภาษาไทย) : ...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………......
สถานที่ที่ทาการวิจัย : ...................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่อยู่/โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง : ..................................................................
ชื่อผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) : ที่อยู่/โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง : ................................................................
ท่านได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ก่อนที่ท่านจะตกลงใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
โปรดอ่านข้อความในเอกสารนี้ทั้งหมดเพื่อให้ทราบว่า เหตุใดท่านจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้
โครงการวิจัยนี้ทาเพื่ออะไร หากท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ทานจะต้องทาอะไรบ้าน รวมทั้งข้อดีและข้อเสียที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย
ในเอกสารนี้ อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามผู้วิจัยหรือผู้ช่วยผู้วิจัยที่ทา
โครงการวิจัยนี้ เพื่อให้อธิบายจนกว่าท่านจะเข้าใจ ท่านจะได้รับเอกสาร 1 ชุด กลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษา
หรือญาติ พี่น้อง เพื่อน หรือแพทย์ที่ท่านรู้จัก ให้ช่วยตัดสินใจว่าควรจะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้หรือไม่ การเข้า
ร่วมในโครงการวิจัยนี้ จะต้องเป็นความสมัครใจของท่าน ไม่มีการบังคับหรือชักจูง ถึงแม้ท่านจะไม่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย ท่านก็จะได้รับการรักษาพยาบาลตามปกติ การไม่เข้าร่วมหรือถอนตัวจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มี
ผลกระทบต่อการได้รับบริการ การรักษาพยาบาลหรือผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับของท่านแต่อย่างใด
ระบุ.....เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องทาการศึกษาวิจัยโครงการนี้ (เขียนสั้นๆ อย่างย่อ ให้สามารถ
เข้าใจถึงความเป็นมาในเชิงวิชาการและเหตุผลที่จะทาการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี้ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่ายสาหรับผู้ยินยอมตน ไม่มีการอ้างอิงเอกสาร)
ระบุ . ....วัตถุ ประสงค์ห ลั กของโครงการวิจัย (เขียนให้ มีความหมาย เช่น เดียวกับในแบบเสนอ
โครงการวิจัย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อาจจะระบุเพียงวัตถุประสงค์ทั่วไปอย่างเดียวได้)
ระบุ . ....เหตุผ ลที่เชิญชวนให้ ผู้ยินยอมตนเข้าร่วมโครงการวิจัย (เขียนในลั กษณะชี้แจงถึงความ
เหมาะสมและจาเป็น ในการเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัย)
ระบุ.....ระยะเวลาที่ผู้ยินยอมตนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการวิจัยนี้ ทดลอง/รวบรวม
ข้อมูล (เขียนบอกระยะเวลาที่ผู้ยินยอมตนต้องเสียเวลาในการให้ข้อมูลหรือทดสอบ ทดลองในกระบวนการวิจัย
เช่น “ท่านจะได้รับการสัมภาษณ์เป็นเวลาประมาณ 30 นาที” เป็นต้น)
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เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ระบุ.....ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ยินยอมตน และต่อผู้ อื่น (อธิบายถึงว่า เมื่อผู้ยินยอมตน
เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว ผลการดาเนินการวิจัย หรือผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อผู้ยินยอม
ตนเอง ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
.....ในกรณีที่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ยินยอมตนโดยตรง ควรระบุว่า “การศึกษานี้แม้ว่าท่านจะไม่ได้มี
ประโยชน์โดยตรง แต่ผลจากการศึกษาจะนาไป...”
ระบุ.....ความเสี่ยงและความไม่สบายทุกประการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ยินยอมตน และมาตรการหรือ
วิธีการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความไม่สบายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเข้าร่วมโครงการวิจัย
(อธิบายถึงความเสี่ยง ความไม่สบายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ปิดบังเพื่อให้ผู้ยินยอมตนเข้าใจ และตัดสินใจได้
ว่าตัวเข่าจะยอมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ ก่อนเข้าร่วมโครงการ
.....อธิบายถึงมาตรการและวิธีการในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงหรือความไม่สบายใดๆ ที่จะ
เกิ ดขึ้ นกั บ ผู้ ยิ น ยอมตนได้ เ ข้ า ใจว่ า สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น นั้ น มี ท างป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขที่ ช่ ว ยลดอั น ตรายหรื อ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้)
ระบุ.....กรณีมีการรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐาน หรือทางเลือกการตรวจรักษาอื่นๆ ต้อง
แจ้งให้ผู้ยินยอมตนทราบโดยชัดเจน
ระบุ.....การรักษาความลับของข้อมูลต่างๆ ของผู้ยินยอมตน ได้แก่ เก็บรักษาข้อมูลจะทาอย่างไรเก็บ
ไว้ที่ไหน ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง และมีวิธีทาลายข้อมูลอย่างไร และเมื่อไร (อธิบายให้ผู้ยินยอมตนเชื่อมั่น
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รั่วไหลในลักษณะระบุตัวบุคคลได้ โดยไม่มีการะบุชื่อ หรือรหัสตัวเลขใดๆ ที่เชื่อมโยง
ถึงตัวบุคคลได้ การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงเป็นภาพรวมเท่านั้น เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และโครงการสิ้นสุดลง
แบบสอบถามทั้งหมดจะถูกทาลายโดยวิธีที่เหมาะสม
ระบุ.....กรณีเกิดอันตรายหรือผลไม่พึงประสงค์จากการศึกษาวิจัย ผู้ยินยอมจะได้รับการดู แลรักษา
อย่างไร
ระบุ.....ผู้ยินยอมตนจะถอนตัวจากโครงการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยไม่กระทบต่อการดูแลรักษาที่พึงได้รับ
ตามปกติ
ระบุ . ....กรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น หรื อ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการวิ จั ย สามารถติ ด ต่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการวิจัย อย่างน้อย 2 ท่าน (ผู้วิจัยหลัก/ ผู้วิจัยร่วม และ/หรือผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัย) ได้โดยสะดวกที่
1) ชื่อ ..................................................................................................................... ..................
สถานที่ปฏิบัติงาน (ในเวลาราชการ) ........................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน (นอกเวลาราชการ) .....................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง ......................................................................................
2) ชื่อ ..................................................................................................................... ..................
สถานที่ปฏิบัติงาน (ในเวลาราชการ) ........................................................................................
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เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สถานที่ปฏิบัติงาน (นอกเวลาราชการ) .....................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง ......................................................................................
ระบุ. ....กรณีท่านรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในระหว่างเข้าร่ว มโครงการวิจัยนั้น
ท่านสามารถแจ้งเรื่อได้ที่ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จั งหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5430 , 0-3850-0000 ต่อ 6350 , 6352, 6355
โทรสาร 0-3853-5430)
หมายเหตุ : คาแนะนาการเขียนเอกสารชี้แจงอาสาสมัครตัวอย่างการวิจัย
1. เอกสารคาชี้แจงการวิจัยแก่อาสาสมัครตัวอย่างการวิจัยนี้ จะต้องจัดทาขึ้นโดยเขียนลักษณะเป็น
ความเรี ย งให้ ค รบทุ ก ประเด็ น ตามรายละเอี ย ดของแบบฟอร์ ม ข้ า งต้ น โดยปรั บ เนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงการวิจัยของตนเอง สรุปให้สั้น กระชับ และใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ร่วมการวิจัย จึงควรหลีกเลี่ยง
ภาษาวิชาการหรือศัพท์ทางเทคนิคที่เข้าใจยาก หรือภาษาต่างประเทศ และไม่ต้องมีอ้างอิง
2. เนื่องจากเอกสารชี้แจงนี้ ทาขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครตัวอย่างการวิจัยเป็นผู้อ่าน ดังนั้น สรรพนามให้
ใช้ “ท่าน” แทน “ผู้ยินยอมตน” ตลอดทุกตาแหน่ง
3. หากอาสาสมัครตัวอย่างการวิจัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) และเอกสารชี้แจงนี้จัดทา
ขึ้นเพื่อให้ ผู้ปกครองเป็ นผู้อ่าน ดังนั้ น สรรพนามให้ใช้ “เด็กในปกครองของท่าน” ตลอดทุกตาแหน่งส่ว น
เอกสารชี้แจงที่จัดทาขึ้นเพื่อผู้เยาว์ (หรือนักเรียน) เป็นผู้อ่าน ดังนั้น สรรพนามให้ใช้ “นักเรียน” แทน “ผู้
ยินยอมตน” ตลอดทุกตาแหน่ง
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โครงการวิจัยเรื่อง : .......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………......
วันที่ให้คายินยอม : วันที่ ……… เดือน …………………………… พ.ศ. …………………
ข้าพเจ้า : (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………ขอทาหนังสือนี้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการ
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมตนให้ทาการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัย ถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
อย่างละเอียด และมีความเข้าใจดีแล้ว
ผู้วิจัยรับรองว่าจะต้องคาถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น จนข้าพเจ้า
พอใจ
ข้าพเจ้าเข้าร่ว มโครงการวิจัย นี้ด้ว ยความสมัครใจ และข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่ว ม
ในโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ และการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลที่ข้าพเจ้า
จะพึงได้รับในปัจจุบันและในอนาคต
ผู้วิจัยรับรองว่า จะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า ไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะใน
รูปแบบที่เป็นสรุปผลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับตัวข้าพเจ้าตอหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทาได้
เฉพาะกรณีที่จาเป็นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น
ผู้วิจัยรับรองว่าหากเกิดอันตรายใดๆ อันเนื่องจากโครงการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาพยาบาล
โดยไม่คิดมูลค่า และจะได้รับการชดเชยรายได้ท่ีสูญเสียไประหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าว ตลอดจนเงิน
ทดแทนความพิการที่อาจเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจอย่างดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอม
นี้ด้วยความเต็มใจ
ลงนาม ...................................................... ผู้ยินยอม
(.....................................................)
ลงนาม ...................................................... ผู้วิจัย
(.....................................................)
ลงนาม ...................................................... พยาน
(.....................................................)
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(ในกรณีผู้ยินยอมตนให้ทาโครงการวิจัยยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ จะต้องได้รับการยินยอมใน
ขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะ และระบุข้อความไว้ตามนี้
ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านคาอธิบายโครงการวิจัย รวมทั้งใบหนังสือยินยอม
ด้วยความสมัครใจ และได้รับคาตอบต่อทุกข้อสงสัยทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้ามีความเข้าใจอย่างดีทุกประการ และได้ลงนาม/
มอบหมายให้ผู้แทนลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ
ลงนาม ...................................................... ผู้ยินยอม/ผู้แทน
(.....................................................)
ลงนาม ...................................................... ผู้วิจัย
(.....................................................)
ลงนาม ...................................................... พยาน
(.....................................................)
(ในกรณีผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย อายุน้อยกว่า ๑๘ ปี ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และไม่
สามารถลงลายมือชื่อด้วยตนเอง จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะโดยชอบด้วยกฎหมาย)
ข้าพเจ้า ........................................... ในฐานะเป็น ............................................(บิดา/ มารดา/ สามี-ภรรยา/
ผู้ปกครอง/ ผู้แทนโดยชอบธรรม) ของ ................................................... อนุญาตให้ .............................. ............
เข้าร่วมในโครงการวิจัยในครั้งนี้
ลงนาม ...................................................... ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ
(.....................................................)
ลงนาม ...................................................... ผู้วิจัย
(.....................................................)
ลงนาม ...................................................... พยาน
(.....................................................)
(ในกรณีผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยไม่สามารถตัดสินใจเองได้ เช่น โรคจิต, หมดสติ, ให้ผู้แทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือผู้ปกครอง หรือญาติที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นผู้ลงนาม
ลงนาม ...................................................... ผู้แทน/ผู้ปกครอง/ญาติ
(.....................................................)
ลงนาม ...................................................... ผู้วิจัย
(.....................................................)
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ลงนาม ...................................................... พยาน
(.....................................................)
คำแนะนำกำรเขียนหนังสือยินยอมตนให้ทำกำรวิจัย
1. เอกสารฉบับนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนหนังสือยินยอมตนให้ทาการวิจัย ขอให้ผู้วิจัยปรับเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยของตนเอง ข้อความใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยให้ตัดออก
2. เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารสาคัญทางกฎหมาย สามารถใช้ประกอบการพิจารณาคดีในศาลได้
3. หนังสือยินยอมตนสาหรับเด็ก ควรเลือกรูปแบบและวิธีการสื่อสารให้เด็กสามารถเข้าใจง่ายที่สุด
และเป็นหนังสือยินยอมตนคนละฉบับกับของผู้ปกครอง
4. หนั ง สื อ ยิ นยอมตนควรทาเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษร ให้ ผู้ ยิ น ยอมตนให้ ท าการวิ จั ย ลงชื่อ ไว้เ ป็ น
หลักฐานหนังสือยินยอมตนต้องไม่มีลักษณะผูกมั ด หรือกาหนดให้ผู้ยินยอมให้ทาการวิจัยสละสิทธิ์โดยชอบ
ธรรมของตน
5. หนังสือยินยอมตนทาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัยแต่ละคนลงชื่อยินยอม
6. กรณีอาจเข้าข่ายยกเว้น ไม่ต้องขอหนังสื อยิ นยอมตนเป็ น ลายลักษณ์อักษรจากผู้ ป่ว ยหรื อผู้
ยินยอมตนให้ทาการวิจัย ได้ แก่ การวิจัยที่ถ้าต้องขอหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วทาได้ยากมาก
หรือทาไม่ได้ เช่น การศึกษาวิจัยจากตัวอย่างเลือดบริจาคในธนาคารเลือด หรือการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียบ
ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะต้องขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงาน
หรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล และขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน
รวมทั้งผู้ทาการวิจัยจะต้องระมัดระวังในการรักษาความลับของผู้ป่วยหรือผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัยทั้งใน
ขั้นตอนของการดาเนินการวิจัยและการนาเสนอรายงานผลการวิจัย
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แบบคําร้องขอหนํงสํอราชการเพอ่ เกํบขํ้อมูลการวํจย

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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่อง ขอหนังสือราชการเพื่อใช้ในงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เรียน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ) ภาคปกติ ( ) ภาคพิเศษ รหัสประจาตัว............................................................
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
มีความประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัย
 ออกหนังสือเพื่อเกบข้อมูลเพื่อการวิจัย จานวนเอกสารที่ต้องการ รวม............ฉบับ
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................... จานวนเอกสารที่ต้องการ รวม............ฉบับ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องกรอกรายละเอียดของชื่อและที่อยูข่ องหน่วยงานที่ต้องการเกบข้อมูลท้ายแบบคาร้องฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเหนอาจารย์ที่ปรึกษา

 สมควรอนุมัติ

ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา
(.....................................................................)
วันที.่ .............เดือน...........................................พ.ศ.................
 ไม่สมควรอนุมตั ิ เพราะ........................................................
ลงชื่อ.......................................................................................
(........................................................................)
วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ..............

หมายเหตํุํ: นักศึกษานำแบบคาร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามและส่งบัณฑิตวิทยาลัย
สำหรํบบณฑตวํทยาลย
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................................
(..................................................................................)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.............................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................................
(..................................................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที.่ .............เดือน.............................................พ.ศ..............
ต่อด้านหลัง
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วทยานพนธ์/การค้นคว้าอสระ เร่อง
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................................................................................................

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

ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ช่อและที่อยูข่ องหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บว.10

แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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

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

ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
ปร.ด.
ค.ม.
ส.ม.
วท.ม.
รป.ม.
บธ.ม.

) ภาคปกติ (
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

) ภาคพิเศษ รหัสประจําตัว.........................................................................
 การจัดการเพื่อการพัฒนา
 การบริหารการศึกษา
 การจัดการสุขภาพ
 การจัดการอุตสาหกรรม
 รัฐประศาสนศาสตร์
 บริหารธุรกิจ

 วิทยาศาสตรศึกษา
 หลักสูตรและการสอน
 วิทยาศาสตรศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กรุณาเขยนตัวบรรจงภาษาอังกฤษเขยนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ท่ปรึกษาหลัก…………………………………………………………………….............................…………
อาจารย์ท่ปรึกษาร่วม
1. …………………………………………………………………………....................................………………
2. ………………………………………………………………………....................................…………………
วันท่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ.................................................................................................................................
วันท่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมติให้นักศึกษาดําเนินการวิจยั ........................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา
(...................................................................)
วันท่............เดือน........................................พ.ศ.................
ต่อด้านหลัง
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แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บันทึกวัน เวลา การขอคาปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา...........................................
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

เวลา

เรื่องที่ปรึกษา
(สรุปสั้น)

ลงนามนักศึกษา

หมายเหตุ : ถ้าใช้การติดต่อทางโทรศัพท์, จดหมาย, E – mail หรืออื่นๆ โปรดบันทึกไว้ด้วย

ลงนามอาจารย์
ผู้ให้คาปรึกษา

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บว.18

คำร้องทั่วไป

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่อง..............................................................................................................................................................................................
เรียน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ) ภาคปกติ
หลักสูตร

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

ปร.ด.
ค.ม.
ส.ม.
วท.ม.
รป.ม.
บธ.ม.

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

( ) ภาคพิเศษ รหัสประจาตัว............................................................
 การจัดการเพื่อการพัฒนา
 การบริหารการศึกษา
 การจัดการสุขภาพ
 การจัดการอุตสาหกรรม
 รัฐประศาสนศาสตร์
 บริหารธุรกิจ

 วิทยาศาสตรศึกษา
 หลักสูตรและการสอน
 วิทยาศาสตรศึกษา

มีความประสงค์..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ......................................................................นักศึกษา
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................
ควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ/ประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................

ต่อด้านหลัง
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แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ควำมเห็นคณบดีคณะ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................
ควำมเห็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................
ควำมเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เพราะ...........................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บว.11
แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (

) ภาคปกติ (

) ภาคพิเศษ รหัสประจําตัว............................................................

(
) 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
ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กรุณาเขยนตัวบรรจงภาษาอังกฤษเขยนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
หลักสูตร

บั ด น้ ได้ ดํา เนิ น การจั ด ทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระ เสร็ จ เร ยบร้ อ ยและได้ เ ข้ า ฟั ง การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ /
การค้นคว้าอิสระ แล้วเมื่อวันท่……………เดือน.............................พ.ศ.................... และพร้อมท่จะเข้าสอบ จึงได้ส่งวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ จํานวน 1 ชุด และ เอกสารการเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว.2) เพื่อขออนุมัติสอบ
จึงเรยนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และกําหนดวันสอบต่อไป
ลงชื่อ............................................................นักศึกษา
(.............................................................)
วันท่.........เดือน...........................พ.ศ.............
ความเห็นของกรรมการท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 อนุมัติสอบได้

 ไม่อนุมัติให้สอบ เพราะ..........................................................................

ลายมือชื่อ.............................................................อาจารย์ท่ปรึกษาหลัก
(.............................................................)
ลายมือชื่อ...................................................อาจารย์ท่ปรึกษาร่วม ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ท่ปรึกษาร่วม
(......................................................)
(..................................................)
ต่อด้านหลัง
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เสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งคณะ/อย่างน้อย 1 คน
2. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ท่เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)
...........................................................................................................................................................................................
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
...........................................................................................................................................................................................
4. กรรมการและเลขานุการ (เสนอโดยหลักสูตร/บัณฑิตวิทยาลัย)
...........................................................................................................................................................................................
ความเห็นของประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 สมควรอนุมตั ิให้สอบ ในวัน..................................ท.่ ............เดือน............................................พ.ศ............
 ไม่สมควรอนุมตั ิ เพราะ...............................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................................
(..............................................................................)
วันท่..............เดือน.............................................พ.ศ..............
สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
รักษาการหัวหน้าสํานักงาน
วันท.่ .............เดือน....................................พ.ศ..............
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
รองคณบดบัณฑิตวิทยาลัย
วันท.่ .............เดือน....................................พ.ศ..............
 อนุมัติให้สอบ ในวัน..................................ท.่ ............เดือน............................................พ.ศ.......................
เวลา............................................................ห้อง...................................................................
 ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
คณบดบัณฑิตวิทยาลัย
วันท.่ .............เดือน....................................พ.ศ..............
หมายเหตุ : 1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหน้าทป่ ระธานสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และนําแบบรายงานผล
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ส่งสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ทําหน้าทก่ รรมการและเลขานุการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
และนําแบบสรุปผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ส่งสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บว.14

แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (

) ภาคปกติ (

) ภาคพิเศษ รหัสประจําตัว............................................................

( ) 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
ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กรุณาเขยนตัวบรรจงภาษาอังกฤษเขยนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
ตามท่นักศึกษาได้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อวันท่..........................................................................................................
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มมติ  ผ่าน  ผ่าน โดยมเงื่อนไข  ไม่ผา่ น เพราะ..........................................
บัดน้นักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุงใหม่/สอบใหม่ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบฯ เรยบร้อยแล้ว
คณะกรรมการสอบฯ เห็นสมควรให้นักศึกษานําเสนอรูปเล่มฉบับแก้ไขสมบรูณเ์ พื่อตรวจรูปแบบต่อไป
หลักสูตร

ลงนาม............................................................ประธานการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(.........................................................)
............./........................../..................
ลายมือชื่อ....................................................อาจารย์ท่ปรึกษาหลัก
(.................................................)
.........../....................../..............

ลายมือชื่อ..............................................อาจารย์ท่ปรึกษาร่วม
(.............................................)
........../......................./...........

ลายมือชื่อ....................................................อาจารย์ท่ปรึกษาร่วม
(.................................................)
.........../....................../..............

ลายมือชื่อ...................................................กรรมการ
(.............................................)
........../......................./...........

ลายมือชื่อ....................................................กรรมการ
(.................................................)
.........../....................../..............

ลายมือชื่อ...................................................กรรมการและเลขานุการ
(.............................................)
........../......................./...........

หมายเหตุ: คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ลงนามหลังจากตรวจสอบว่า นักศึกษาได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขท่ระบุและดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบฯ เรยบร้อยและครบถ้วนแล้ว จากนั้น
จึงส่งแบบฟอร์มพร้อมรูปเล่มฉบับแก้ไขสมบูรณ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อกรอกแบบ บว.17 ต่อไป

ต่อด้านหลัง
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ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
รองคณบดบัณฑิตวิทยาลัย
วันท.่ .............เดือน....................................พ.ศ..............
.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
คณบดบัณฑิตวิทยาลัย
วันท.่ .............เดือน....................................พ.ศ..............

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บว.15

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.......................................................................ตาแหน่ง............................................................
สถานที่ทางาน..................................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด...............................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้แปล/ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ของ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................................
นักศึกษาระดับ ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก หลักสูตร...................................................................
สาขาวิชา...........................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ลงชื่อ............................................................
(.....................................................)
ผู้แปล/ผู้ตรวจสอบ
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ...............
สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที.่ .............เดือน....................................พ.ศ..............

 อนุมัติ ให้นักศึกษาจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ส่งได้
 ไม่อนุมัติ เพราะ…………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที.่ .............เดือน....................................พ.ศ..............
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คาร้องขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
รหัสประจาตัว....................................................................................
หลักสูตร (
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

ปร.ด.
ค.ม.
ส.ม.
วท.ม.
รป.ม.
บธ.ม.

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

 การจัดการเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรศึกษา
 การบริหารการศึกษา
 หลักสูตรและการสอน
 การจัดการสุขภาพ
 การจัดการอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรศึกษา
 รัฐประศาสนศาสตร์
 บริหารธุรกิจ

มีความประสงค์ขอส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
โดยข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จานวน 500 บาท เพื่อดาเนินการตรวจสอบ
พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการแปล/ตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มาพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ..............................................นักศึกษา
(.....................................................)
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............
การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.............................................................
(.....................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............
ลงชื่อ.............................................................
(.....................................................)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............
ลงชื่อ.............................................................
(.....................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............
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บว.16
แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3853-5430, 0-3850-0000 ต่อ 6350,6352,6355 โทรสาร 0-3853-5430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................รหัสประจําตัว.................................................
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
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (

) ภาคปกติ (

) ภาคพิเศษ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กรุณาเขยนตัวบรรจงภาษาอังกฤษเขยนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ประสงค์จะขอเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจรูปแบบ
 หลังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ครั้งท่ 1  วันท่.................................................................
ครั้งท่ 2  วันท่.................................................................
ครั้งท่ 3  วันท่.................................................................
 หลังสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ครั้งท่ 1  วันท่.................................................................
ครั้งท่ 2  วันท่.................................................................
ครั้งท่ 3  วันท่.................................................................
และได้ส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จํานวน 1 เล่ม มาพร้อมน้แล้ว

ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา
(....................................................................)
วันท่..............เดือน....................................พ.ศ.................
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1

บ.8

.#5รูปแบบ'&'5.$&44&#'!$
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดั% ') &"&'&%& % & '5
คําชี้แจง 4%@0@!;*1.8&%* ลงใน  %*)"-#* +)+*@&;*%) ?*!2 (;*1.8&%* ×
ลงใน  %*)"-#*5?5@ + )+*@&;*%) ?*!
1. *1#'&'5"*#&44&#'!$
 &44)&)?&*#*52 (*#*&)#,ชื่อเรื่องตรงกันทุกประการ และตรงกับ
1@*3,81$&5!@
 %@*4 มี 2 %@*%@*2+Aภาษาไทย %@*)5+A1Bภาษาอัง#3,@&!*1%.&)บ
ปกนอกทุกประการ
2. ตรวจสอบปกนอก/ปกใน
 ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 &A ทั้งปกในและปกนอก
 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัวอักษรตัวหนาขนาด 18 &A
 ตรามหาวิทยาลัย ขนาด 1.5 นิ้ว
 .8&1.8&%?**ตรามหาวิทยาลัย 0.5 นิ้ว
 ปกในและปกนอกภาษาไทย ระบุ;*;*%@* .8& 1 ? นาย/นาง/นางสาว ชื่อ - นามสกุล ตัวอักษรตัวหนาขนาด
18 &A
 ปกในภาษาอังกฤษ (/;*;*%@* .8&1 ? Mr./Mrs./Ms. Name อักษร)!2& .8&2 (*$/ 1B)!+A4% ?
ตัวอักษรตัวหนาขนาด 16 &A
 $?! ?* 1B* (1&,1,8!)% )$0$**!+ *$*"-#* =.ศ. และ;*!?* +$++:&%*!+* )
* ) * +A )!*&0?-8 *%@*(*# ตัวอักษรขนาด 16 &A ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โด,@&!*1%.&)/(*
 .8&!+*+A'*!1+ 2 บรรทัดขึ้นไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว
 =.ศ./ ค.ศ. (ระบุ=,8$;*17*"-#*)
3. "4&#+%''&'5"*#&44&#'!$
 (/ .8&(*$&&**A,8-#*2 (,)+!+* )1B0@ *ม ;* 2%? 
ยศ บรรดาศั ก ดิ์ 2 (*)  ")  +:  3+  A ;* 17  1 ?  &"*$**A 0@ ?!"*$**A
4. %3# (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 +A .8&1.8& .8&0@!+) ปริญญา สาขาวิชา พ.ศ. &**A,8-#*% )2 (&**A,8-#*?!4&
@!ตัวอักษรตัวหนาขนาด 16 &A สําหรับชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 4%@4 @)!&)#+A4% ?)9% นอกนั้น
4 @)!+A1 7
 ชื่อเรื่อง หากยาวเกิน 1 บรรทัด 4)?&5+A)&)#)!2& .8&1.8&4)2
 .8&0@!+)  .8&1%.&*  .8&4%@*4
 (/;*2%?*!+ ** %.&4 @;*;*%@**&&**A,8-#*% )2 (&**A,8-#*?! 4 @ .8&17
+4 ?&)#?& 1 ?&"*$**A. (%*1B*#*&)# Assoc. Prof. Dr.) 0@ ?!"*$**A.
(%*1B*#*&)# Asst. Prof. Dr.) หรือ ดร. (%*1B*#*&)#4 @ Dr.)
 +A;*!?* “)?&” หรือ “ABSTRACT” @!)!&)#)!%** 18 &A 5!@-8 *%@*(*#
3%?**)$/@*&&**A,8-#*!+*+A% ) 2 (&**A,8-#*!+*+A?!
2 )+A 2 (4)2&)?&4%@?&%@*1@** 7 ตัวอักษร
 คําสําคัญ หรือ Keywords +A%?**& ?*&(*#-9* 1 นิ้ว
 %@*)?&*#*52 (*#*&)#5?+Aเลข ;*)%@*
 บทคั?&*#*52 (*#*&)# ,@&!*1%.&))9$&%@*
 ,!**!5?1+ 1 %@*(*#
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5. กิตติกรรมประกาศ
 +A@&!* “กิตติกรรมประกาศ” @!)!&)#)!%** 20 &A 5!@-8 *%@*(*#&
 @&!*4)2&++(*" 1!@ 1 บรรทัดพิA*@&!* “กิตติกรรมประกาศ” และ
ในบรรทัดแรกของกิตติกรรมประกาศ ?&%@*1@** 7 ตัวอักษร
 ความยาวของกิตติกรรมประกาศ 5?1+ 1 %@*(*#
 ลงชื่อ ชื่อ-*$/ 0@!+)@&;*;*%@* 3%?**)$/@*&@&!* 2 )+A และ
&)#)!$/@*&*$/ +A4%@ +&!*
6. !3$##4
 $?!(&&@ 4 @)!1 ;*)%@*31+8%@* (1) (2) (3) (4) (5)... 3))92?%@*&/)1+ B@5
7. สารบัญ
 %@*2&$*) +A;*!?* “สารบัญ” -8 *%@*(ดาษ ขนาด 20 &A 2 (%?**+(*#
@* 1.5 นิ้ว @*1B*#*&)#4%@+A;*!?* “TABLE OF CONTENTS”
 %)!@&2 (1 %@*,8* 4$*) )%)!@& 2 (1 %@*,8* ภาย41 ? 1 %@*,8;**5!@
4$*) 1B1 %@*2ของบท หรือตอนนั้นๆ
 “บทที่” หรือ “CHAPTER” +A +& @*2 (%?**;*!?* “สารบัญ” 1 บรรทัดพิมA
 “%@*” +A5!@)1,!) “บทที่” +A +!*
 ;*2%?&)!1 %@*&0?4;*2%?1,วกับ “สระอา” &;*!?* “%@*” หรืออักษรตัว “E” &;*!?* “PAGE”
 %)!@&4% ?&2? (+A)“ชื่อบท” %)!@&& %.&%)!@&?&&.8+A?&1@*5 3 ตัวอักษรตามลําดับ
 %)!@&4,8,!**!1+ 1 บรรทัด +A)4%? 3+Aตรงกับอักษรตัวแรกของบรรทัดบน
 %)!@&?&6 5?;**+A4$*)
 สารบัญทุกประเภท ชื่อบท .8&%)!@& .8&** .8&*1  ;*)%@*)2 (,@&!*1%.&)
(%!?*4$*) )41 ?
 @*$*) ,!**!1+ 1 %@* +A%@*?&535?@&+A;*!?* “สารบัญ (?&)” 2?+A;*!?* “บทที”่
“%@*” หรือ “CHAPTER” “PAGE”เหมื&%@*2&$*)
 “**&@*&+” หรือ “REFERENCES” พิA +& @*),8
 “ภาคผนวก” หรือ “APPENDIX” +A +& @* @*,*!% *1.8&4%@(/ ;*)*!
1B*!*!*! … 2 (*@! .8&*!),8
 (!)+0@!+) +A +& @*ตรงกับบทที่
8. สารบัญตารางและสารบัญภาพ
 +A$*) **2 ($*) * 4 @% )1A1,!) *+A$*) 1,2?1 ,8*;*!?*
“สารบัญ” 1B “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” ;*!?* “บทที่” 1B “ตาราง” และ “ภาพ”
 )$*) **5!@?&$*) *
9. ตรวจสอบ&%23&"4&$& /&3#"4&/ตัวอักษร
 *)9?*%@*(*#1?*);*%2!& @*2 (& %?**+(*# 1.5 นิ้ว ขอบขวาและ
& ?*%?**+(*# 1 นิ้ว
10. รูปแบบการพิม5
 *?&%@* 1!@(( 7 ?!) ! &)# *& @*31+8+A,8 ?!)!&)#)!,8 8
 ตัวอักษร 4 @)!&)#21,!) &)91 ? 4 @)!&)#2 TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 16 &A
 *4 @*&)#*4 @)!%*%.&5?%**?&%@**1!@(()+A1B(1,!))91 ?
11. เนื้อหา
 1.9&%*2?1B6 !+*+A,84 @!+,!+)1 ++* (quantitative research)
มี 5 บท คือ บทนํา 1&$*2 (*!+),81,8!@& วิธีดําเนินการวิจัย  *!+1*(%A@&0 และสรุป
&+* 2 (@&1$&2( !+*+A,84 @!+,!+)1 +/* (qualitative research) ขยายบทตาม
!*;*1B2 (1%*($ (&0?4/ ++&&**A,8-#*)
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 %@*2&2? (1+8@@! “บทที”่ อักษรตัวหนาขนาด 20 &A2 (*@!)!1ลขกํากับบท
3+A5!@-8 *%@*(*# 2 (%?**+(*#@* 2 นิ้ว 5?+A1 %@*2?)%@*
 “ชื่อบท” 4%@+A5!@ *%@*(*# )?&*“บทที”่ อักษรตัวหนาขนาด 20 &A
 %)!@&% )+A +& @*1B&)#)!%** 18 &A 31!@((?&+A 1 บรรทัดปกติ
 @&!**%)!@&% ) -9)4%?31!@)?&+A 1 บรรทัดปกติ 2 (1!@(( 7 ตัวอักษร
*& @*
 %)!@&&-9)4%? 1!@(( 7 ตัวอักษร +A,8 ?!)!&)#,8 8
จาก& @*3+A&)#ตัวหนาขนาด 16 &A*1,%)!@&&5?@&1!@)?&+A% )@&!าม
*%)!@&% )
 @&!**%)!@&&+A?&4)1,!) 31!@! 1 ตัวอักษร %.&-9)4%?*
ความเหมาะสม 4 @021,!) &)91 ?
 $0,84 @4*%*/*1.8&.&2 (!+1*(%A@&0 *!+) +A0@&*% )$* @&)9
&@*&+,8*&$0)9
12. ตรวจสอบ&/!3"*#03/!3"%4#
 %)!@&หลัก อักษรตัวหนา ขนาด 18 &A
 %)!@&รอง อักษรตัวหนา ขนาด 16 &A
 %)!@&?& อักษรปกติ ขนาด 16 &A
 4$?%)!@&% )%)!@&&2 (%)!@&?&4/2 @! (1 ? 1.1, 1.1.1 ..., 2.1, 2.1.1 ..., 3.1, 3.1.1 ... )
13. 4#&(1%#&&4 %-'
 @&!*,8) &**@ )1+/(* !**!5?!1+ 3 บรรทัด ใ$?5!@41.8&%*
อัญประกาศ “……………” @&)9&@*&+,8*&@&!*)9
14. &/ 4&&
 **&0?%?**@&!*@*2 (@* ?* 1 บรรทัดปกติ
 ;*2%?*+A ;*)**2 ()!**4%@+A + @*&%@*(*#
 *+A ;*)** .8&**+A@*)!**3+A “ตาราง” 1!@วรรค 1 ตัวอักษร
*@!%*1  ;*)** ()?&1.8&) &)91 ?) 1!@! 2 ตัวอักษร +A .8&**
3 .8&**@*,!**!*!?* 1 บรรทัด +A)?&5 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง
 1$@**2!& 1$@2&%)!**1B1$@0?1$@&.861B1$@1,8!*4**5?@&,1$@)9
(%!?*) 1!@*$/@&0 *@&0 4**4%@,1$@2!&)8 (1$@1,8!) 1$@$/@*&
**4%@1B1$@0? $?!1$@4**1B1$@*
 1$@&**2!)9 & @*2 (&!*5?@&,1$@$?!1$@)94**+***!*1%*($
 .8&**42? ( ?!**&0?-8 *(%!?* ?& @* .8&**,!**!4%@-9)4%?2 (?&%@*
1@** 2 ตัวอักษร %.&5?@&)4%@&0?-8 * ?&
 )!1 4**4%@+A&0?4(),81$&)2 ()3 & %*1B1 ,8,/"+4%@-/"+
1B% ) %*,1.8&%*&.847)4%@1.8&%*)9)
 .8&**42? ( ?&,81B*#*&)# +A)!&)#1B)!+A1 71!@ .8&1 *(%.&;*?&
 .8&**2 ( .8&**42? ( ?& 5?4 @;*?&
 ขนาดตัวอักษรของหัวตารางและเนื้อหาของตาราง มีตัวอักษรปกติขนาด 16 &A
 *+A**4%@+A1B2!)9&%@*(*#
 **5?4%@*1,!5?,1$@<** 34%@*?&54%@+A!?* “ตาราง” และหมายเลขกํากับ
**@&),;*!?* “?&” ในวงเล็บ (?&) 35?@&+A .8&**
 ตารางที่นํา**0@&.8@&(/,8*&**)9@! 3+A,8*&** +& @*$/4@)!**
34 @02*&@*&+4 ( .8&0@2?, พ.ศ., %@*) )!&?*1 ?,8*: (สายฝน เสกขุนทด, 2554, %@* 18)
 *) ;*),8**)?&1.8&)92? 1, 2, 3 ... 5-**$/@*
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15. &/ 4&$#
 ชื่อภาพประกอบ +A5!@4@* +& @*$/ 3+A;*!?* “ภาพ” 1!@! 1 ตัวอักษร *@!
หมายเลขลําดับภาพ 1!@ 2 ตัวอักษร
 +A .8&* *,8;**4 @&@*&+ง ระบุที่มาของภาพนั้น (1!@*,8)!+)$@*ขึ้นเอง) 3+A?&จาก
บรรทัด ภาพ…….. 2 (4%@4 @;*!?* “ที่มา:” 1!@! 1 )!&)#2 @!&@*&+,8*&*(&34 @02บ
*&@*&+4 ( .8&0@2?, พ.ศ., %@*) )!&?*1 ?
ภาพ 5 2>+A
ที่มา: (สายฝน เสกขุนทด, 2554, %@* 18)
 เลขลําดับภาพประกอบ 4 @)!1  ( /)1  ;*)** โดยนับลําดับที่ภาพ)?&1.8&)92? 1, 2, 3 ...
5-*$/@*
 ชื่อภาพที่มีความยาวเกินบรรทัด -9)4%? 3+A)&)#)!2& .8&*)
16. &&#4&#'
 %@*&& 4 @)!&)#%* ขนาด 20 &A และ5?(/1 %@*2?)1 %@*
 02*+A41.9&1.8&)@*1 ?2 @!0@&2 ($& @&)ทุกรายการ
 %@*25?+A1  ;*)%@*
 !$&02*)1,2 (+A&@*&+@*1 ?2 @!!)9*4 @2 (*1*(!*% )$) )#A
. , : ; 0@&/**2 @!
 ,,8,0@2?1+, ________. ,1?*)/*,8,,/ (5?4 @ ........)
 ,+A$/%@*(*# 4%@**5+A%@*)55?+A**0@2?2%@*
17. ภาคผนวก
 2?2+A;*!?**! ()%@*2?5?4$?1  ;*)%@*) 4 @)!&) #%* ขนาด 20 &A
%@*)55@+A1  ;*)%@*2 @!2 (+A1  ;*)%@*1 ?
 กรณีมีภาคผนวก ก ข ค ... )%@*2?5?+A1  ;*)%@*%@*)**! ... +A1  ;*)ห@*
2 (+A1  ;*)%@*1 ?
18. $%',4'%(&&03-' 1 "4& )1(&$เอียด
 .8&$/ @&;*;*%@*
 !)1.&=1+
 สถานที่เกิด
 ,8&0?
 ;*2%?%@*,8**
 สถานที่ทํางาน
 ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา)92?)9 + *)+%.&1,1?*-9ไป สถานศึกษา และ
=.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
สรุป!*1%7&0@!02!+*+A/IS…………………………………………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตรวจสอบแล้วยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามมาตรฐาน
 อื่นๆ.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................ผู้ตรวจ
(......................................................................)
วันท่..............เดือน........................................พ.ศ...............
ความเห็นของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
รองคณบดบัณฑิตวิทยาลัย
วันท.่ .............เดือน....................................พ.ศ..............

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ให้นักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งคืนบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบอกครั้ง (นําเอกสารชุดน้มาด้วย)
 ให้นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/IS (กรณตรวจสอบหลังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/IS)
 ให้นักศึกษาจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์/IS ฉบับสมบูรณ์ส่งได้(กรณตรวจสอบหลังสอบวิทยานิพนธ์/IS)

สาหรับนักศึกษา

ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
คณบดบัณฑิตวิทยาลัย
วันท.่ .............เดือน....................................พ.ศ..............

รับทราบ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา
(....................................................................)
วันท่..............เดือน....................................พ.ศ.................

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
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. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (
) 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. ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ: กรุณาเขยนตัวบรรจงภาษาอังกฤษเขยนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
ได้เข้าสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แล้วเมื่อวันท่....................................................และได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบฯ และจัดทํารูปเล่มตามรูปแบบและมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เสนอ คณบดบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว จึงขอส่ง
เอกสารเพือ่ ตรวจสอบความสมบรูณ์ ขั้นสุดท้ายดังต่อไปน้
1. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 4 เล่ม
2. แผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน 1 แผ่น (เนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF)
3. ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ท่ได้รับการตพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับ ให้ตพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่อยู่ ในฐานข้ อมูล TCI หรือเสนอต่อ ท่ประชุมวิชาการท่มรายงานการประชุม
(Proceeding) พร้อมแนบแบบรายงานการตพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
3.1 การเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ
 ได้รับการตพิมพ์แล้ว
 ได้รับการตอบรับว่าจะตพิมพ์
ชื่อวารสาร.............................................................................................................................................................................................
ของประเทศ..........................................................................................................................................................................................
ปีท่...............................ฉบับท่..............................เดือน........................................ปี พ.ศ. ท่พิมพ์......................หน้า............................
เป็นการเผยแพร  ระดับนานาชาติ  ระดับชาติ
อื่นๆ..................................................................
การประเมินบทความ  มผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)
 ไม่มผู้ประเมินอิสระ
3.2 การเผยแพรโดยเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในท่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ชื่อการประชุม.......................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ท่จัดประชุม.......................................................................................................................................................................
หน่วยงานท่จัดประชุม...........................................................................................................................................................................
สถานท่จัดประชุม...............................................................................................................ประเทศ.....................................................
เป็นการประชุมทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ระดับชาติ
 อื่นๆ............................................................
การตพิมพ์ Proceeding Full Paper
 ม หน้าท่พิมพ์..........................
 ไม่ม
3.3 การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ.........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
พร้อมน้ ได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน 2 ชุด ดังน้
1) กรณท่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ได้รับการตพิมพ์ในวารสารเรยบร้อยแล้ว
 ปกนอกของวารสาร
 สารบัญ
 เนื้อหาบทความท่ตพิมพ์ในวารสาร
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2) กรณท่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ได้รับการตอบรับเรยบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดําเนินการตพิมพ์
 หนังสือรับรองการยอมรับให้ตพิมพ์
 เนื้อหาบทความท่จะนําไปตพิมพ์
3) กรณท่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ได้รับการตพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการเรยบร้อยแล้ว
 ปกนอกของเอกสารประชุมวิชาการ
 สารบัญ
 เนื้อหาบทความท่พิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
ลงชื่อ..........................................................................นักศึกษา
(..........................................................................)
วันท่..............เดือน.............................พ.ศ...............
ความเห็นของประธานหลักสูตร
ได้ตรวจสอบเอกสารท่นําเสนอทั้งหมดแล้วพบว่า
 เอกสารท่นําเสนอทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน และครบถ้วนตามเงื่อนไขท่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
 มข้อบกพร่อง ดังน้.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(.........................................................................)
ประธานหลักสูตร
วันท่..............เดือน...............................พ.ศ...............
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเอกสารท่นําเสนอทั้งหมดแล้วพบว่า
 เอกสารท่นําเสนอทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน และครบถ้วนตามเงื่อนไขท่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
 มข้อบกพร่อง ดังน้.....................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(................................................................)
วันท่..............เดือน...........................พ.ศ...............
ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
.......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
รองคณบดบัณฑิตวิทยาลัย
วันท่..............เดือน....................................พ.ศ..............
ได้ตรวจสอบเอกสารท่นําเสนอทั้งหมดแล้วพบว่า
 เอกสารท่นําเสนอทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน และครบถ้วนตามเงื่อนไขท่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
 มข้อบกพร่อง ดังน้....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(.............................................................................)
คณบดบัณฑิตวิทยาลัย
วันท่..............เดือน....................................พ.ศ..............

แบบฟอร์มการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บว.18

คำร้องทั่วไป

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่อง..............................................................................................................................................................................................
เรียน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ) ภาคปกติ
หลักสูตร

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

ปร.ด.
ค.ม.
ส.ม.
วท.ม.
รป.ม.
บธ.ม.

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

( ) ภาคพิเศษ รหัสประจาตัว............................................................
 การจัดการเพื่อการพัฒนา
 การบริหารการศึกษา
 การจัดการสุขภาพ
 การจัดการอุตสาหกรรม
 รัฐประศาสนศาสตร์
 บริหารธุรกิจ

 วิทยาศาสตรศึกษา
 หลักสูตรและการสอน
 วิทยาศาสตรศึกษา

มีความประสงค์..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ......................................................................นักศึกษา
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................
ควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ/ประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................

ต่อด้านหลัง
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ควำมเห็นคณบดีคณะ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................
ควำมเห็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................
ควำมเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เพราะ...........................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............

ตอนที่ 7

แบบฟอร์มอื่นๆ
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แบบคำร้องขอโอนหน่วยกิตรำยวิชำ

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 คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ) ภาคปกติ
หลักสูตร (
(
(
(
(
(
เนื่องจำก

)
)
)
)
)
)

ปร.ด.
ค.ม.
ส.ม.
วท.ม.
รป.ม.
บธ.ม.

สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา








( ) ภาคพิเศษ รหัสประจาตัว...........................................................

การจัดการเพื่อการพัฒนา
การบริหารการศึกษา
การจัดการสุขภาพ
การจัดการอุตสาหกรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ

 วิทยาศาสตรศึกษา
 หลักสูตรและการสอน
 วิทยาศาสตรศึกษา

มีความประสงค์ขอโอนหน่วยกิตรายวิชา จานวน................................วิชา รวม......................................หน่วยกิต
 1.สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชื่อ..............................................................................

สาขาวิชา...............................................................................
 2.เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชื่อ...........................................................................................
สาขาวิชา..............................................................................
 3.กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชื่อ.......................................................................................
สาขาวิชา.........................................................และได้ลาออกมาเพื่อเข้าเรียนในสาขาวิชา...........................................................
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 4.กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สาขาวิชา..........................................................................
และได้ลาออกมาเพื่อเข้าเรียนสาขาวิชา..........................................................................ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

รำยวิชำที่ขอโอน

หน่วยกิต

รำยวิชำที่เคยเรียนมำ

หน่วยกิต

หมำยเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา
(.......................................................................)
วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ.................
ต่อด้านหลัง
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ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตร
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(...................................................................)
วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ..............

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

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
.......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(...................................................................)
วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ..............
หมำยเหตุ : 1. คู่มือกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2554
หมวด 4 กำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำและสภำพนักศึกษำ
ข้อ 12 กำรโอนหน่วยกิต
12.1 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญ ญาโท หลักสูตรประกาศนียบั ตรบัณฑิตชั้ นสูง และ
หลักสูตรปริญญาเอก สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้วที่ได้ระดับคะแนน ไม่ต่ากว่า B มาเป็นหน่วยกิตในหลักสูตร
ที่กาลังศึกษาได้ ทั้งนี้ต้องเป็นรายวิชา ที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และจานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิต
ทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน
12.2 การโอนหน่วยกิตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 13 กำรโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับ หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ ตามวิธีการ หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 14 นักศึกษำสำมำรถย้ำยสำขำวิชำได้
โดยดาเนิน การยื่นคาร้อ งหรือ ขอย้า ยสาขาวิช าและ ผ่านการคัดเลือ กตามหลัก เกณฑ์ที่ม หาวิท ยาลัยกาหนด ทั้งนี้
ต้องดาเนินการภายใน 1 เดือนของการเป็นนักศึกษาใหม่
2. เอกสำรที่นักศึกษำต้องแนบมำประกอบ
2.1 ใบรายงานผลการศึกษาจานวน 1 ฉบับ
2.2 คาอธิบายรายวิชาที่จะขอโอน โดยให้สถานศึกษาเดิมรับรองเนื้อหาในวิชาหลักสูตรจานวน 1 ฉบับ
2.3 หนังสือรับรองว่าไม่เคยถูกไล่ออกจากสถานศึกษาเดิมเนื่องจากความประพฤติเสียหาย 1 ฉบับ

่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คาร้องขอให้เปิดรายวิชาเพิ่ม
วันที่....................เดือน...............................พ.ศ. .....................
เรื่อง ขอให้เปิดรายวิชาเพิม่
เรียน อธิการบดี
ด้วยข้าพเจ้า.............................................รหัสประจาตัวนักศึกษา..................................รหัสกลุม่ .................................
หลักสูตร..............................................................สาขาวิชา..............................................................................
นักศึกษา ( ) ภาคปกติ ( ) ภาคพิเศษ ระดับ ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก
มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยเปิดรายวิชาเพิ่ม จากตารางเรียนในภาคเรียนที่................./.............................. ดังนี้
1. รหัสวิชา.........................................ชื่อวิชา............................................................. หน่วยกิต.................................
2. รหัสวิชา.........................................ชื่อวิชา............................................................. หน่วยกิต.................................
3. รหัสวิชา.........................................ชื่อวิชา............................................................. หน่วยกิต.................................
4. รหัสวิชา.........................................ชื่อวิชา............................................................. หน่วยกิต.................................
5. รหัสวิชา.........................................ชื่อวิชา............................................................. หน่วยกิต.................................
เนื่องจาก ( ) จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่................./..............................
( ) ได้รับการยกเว้นรายวิชา และไม่มรี ายวิชาเรียนในภาคเรียนนี้
( ) อื่นๆ (ระบุ)................................................................................
รายวิชาที่ต้องเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนี้ คือ (ระบุทุกรายวิชาที่จะทาการลงทะเบียนเรียน)
1. รหัสวิชา...........................ชื่อวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา...........................
2. รหัสวิชา...........................ชื่อวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา...........................
3. รหัสวิชา...........................ชื่อวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา...........................
4. รหัสวิชา...........................ชื่อวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา...........................
5. รหัสวิชา...........................ชื่อวิชา..................................................... หน่วยกิต.............วัน-เวลา...........................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อนักศึกษา.................................................................นักศึกษา
(.............................................................)

มีต่อด้านหลัง
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ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อน, ประธานหลักสูตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วิชา
รหัสวิชา........................................
ชื่อวิชา...........................................
วัน-เวลา.......................................
รหัสวิชา........................................
ชื่อวิชา...........................................
วัน-เวลา.......................................
รหัสวิชา........................................
ชื่อวิชา...........................................
วัน-เวลา.......................................
รหัสวิชา........................................
ชื่อวิชา...........................................
วัน-เวลา.......................................
รหัสวิชา........................................
ชื่อวิชา...........................................
วัน-เวลา.......................................

ความเห็น

ลงชื่อ

ตาแหน่ง
อาจารย์ผู้สอน
ประธานหลักสูตร
คณบดี
อาจารย์ผู้สอน
ประธานหลักสูตร
คณบดี
อาจารย์ผู้สอน
ประธานหลักสูตร
คณบดี
อาจารย์ผู้สอน
ประธานหลักสูตร
คณบดี
อาจารย์ผู้สอน
ประธานหลักสูตร
คณบดี

ความเห็นของงานทะเบียนและวัดผล.................................................................................................................
(..........................................................)
นายทะเบียน
วันที่......./........../.............
คาสั่งอธิการบดี/รองอธิการบดี....................................................................................................................................................
(..........................................................)
อธิการบดี/รองอธิการบดี
วันที่......./........../.............

่
แบบฟอร์มอืนๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คาร้องทั่วไป (ขอลงทะเบียนล่าช้า)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .....................
เรื่อง .....................................................
เรียน อธิการบดี
ด้วยข้าพเจ้า ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว.........................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา............................................................ กลุ่ม ...................................................................
หลักสูตร................................................................................... สาขาวิชา ...........................................................
เป็นนักศึกษาภาค ( ) ภาคปกติ ( ) ภาคพิเศษ ระดับ ( ) ป.โท ( ) ป.เอก
เลขประจาตัวประชาชน
มีความประสงค์.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เนื่องจาก.................................................................................................................... ...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................นักศึกษา
(...........................................)
ความเห็นคณบดี/รองคณบดี

ความเห็นนายทะเบียน

ความเห็นรองอธิการบดี

เวลารับคาร้อง................................เวลาสิ้นสุด...............................ใช้เวลาดาเนินการ...................................นาที
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คาร้องขอลงทะเบียนล่าช้า (กรณีพ้นกาหนดการลงทะเบียนจองวิชา)

วันที่....................เดือน...............................พ.ศ. .....................
เรื่อง ขอยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ................../..........................
เรียน อธิการบดี
ด้วยข้าพเจ้า.............................................รหัสประจาตัวนักศึกษา..................................รหัสกลุม่ .................................
หลักสูตร................................สาขาวิชา..........................................นักศึกษา ( ) ปกติ ( ) พิเศษ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทัน
กาหนดเนื่องจาก(เหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง).......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................ดังรายวิชาต่อไปนี้
1. ชื่อวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม.................................
วัน...........คาบที่................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน.......................................(ลายมือชื่อผูส้ อน)............................
2. ชื่อวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม.................................
วัน...........คาบที่................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน.......................................(ลายมือชื่อผูส้ อน)............................
3. ชื่อวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม.................................
วัน...........คาบที่................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน.......................................(ลายมือชื่อผูส้ อน)............................
4. ชื่อวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม.................................
วัน...........คาบที่................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน.......................................(ลายมือชื่อผูส้ อน)............................
5. ชื่อวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม.................................
วัน...........คาบที่................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน.......................................(ลายมือชื่อผูส้ อน)............................
6. ชื่อวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม.................................
วัน...........คาบที่................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน.......................................(ลายมือชื่อผูส้ อน)............................
7. ชื่อวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม.................................
วัน...........คาบที่................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน.......................................(ลายมือชื่อผูส้ อน)............................
8. ชื่อวิชา........................................................รหัสวิชา.........................................เรียนกับกลุ่ม.................................
วัน...........คาบที่................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน.......................................(ลายมือชื่อผูส้ อน)............................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ( ) ไม่มีค่าลงทะเบียนเรียนติดค้างกับมหาวิทยาลัย ( ) ยังค้างชาระลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่..............
ลงชื่อนักศึกษา...................................................................
(.............................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา.........................................................................(ลายมือชื่อ)..........................................................
ความเห็นของคณบดี/รองคณบดี......................................................................(ลายมือชื่อ)..........................................................
ความเห็นของอธิการบดี/รองอธิการบดีวิชาการ
.............................................................................................. ..............................................................................................
.............................................................................................. ..............................................................................................
.............................................................................................. ..............................................................................................
ลงชื่อ...........................................หัวหน้าสานักงาน/ผอ.สสท ลงชื่อ..............................................อธิการบดี/รองอธิการบดี
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ไม่เกินวันสอบกลางภาคตามปฏิทนิ วิชาการในภาคเรียนนั้นๆ

่
แบบฟอร์มอืนๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คาร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .....................
เรื่อง .....................................................
เรียน อธิการบดี
ด้วยข้าพเจ้า ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว.........................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา............................................................ กลุ่ม ...................................................................
หลักสูตร................................................................................... สาขาวิชา ...........................................................
เป็นนักศึกษาภาค ( ) ภาคปกติ ( ) ภาคพิเศษ ระดับ ( ) ป.โท ( ) ป.เอก
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนที่............/....................ประกาศเมื่อวันที่.....................................................
มีความประสงค์ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่……………/……………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................นักศึกษา
(...........................................)
ความเห็นของประธานหลักสูตร
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ประธานหลักสูตร
ความเห็นของหัวหน้าสานักงาน/ผอ.สสท
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ลงชื่อ...........................................หัวหน้าสานักงาน/ผอ.สสท

ความเห็นของคณบดี/รองคณบดี
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ลงชื่อ.......................................................คณบดี/รองคณบดี
ความเห็นของอธิการบดี/รองอธิการบดีวิชาการ
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ลงชื่อ..............................................อธิการบดี/รองอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คาร้องขอลาออก
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .....................
เรื่อง ขอลาออก
เรียน อธิการบดี
ด้วยข้าพเจ้า ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว.........................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา............................................................ กลุ่ม ...................................................................
หลักสูตร................................................................................... สาขาวิชา ...........................................................
เป็นนักศึกษาภาค ( ) ภาคปกติ ( ) ภาคพิเศษ ระดับ ( ) ป.โท ( ) ป.เอก
มีความประสงค์ ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ทั้งนีเ้ นื่องจาก.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................นักศึกษา
(...........................................)
ความเห็นประธานหลักสูตร

ความเห็นคณบดี/รองคณบดี

1. งานทะเบียนและวัดผล
เรียนมาแล้ว.................................หน่วยกิต
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
3. หน่วยงานคลัง
ไม่ค้างชาระหนี้
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่งานคลัง

ความเห็นนายทะเบียน

2. หอสมุด
ไม่มีหนี้กับหอสมุด
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่หอสมุด
4. คาสั่งอธิการบดี อนุมัติให้ลาออกได้
ไม่ค้างชาระหนี้
ลงชื่อ.............................................................อธิการบดี

่
แบบฟอร์มอืนๆ

บว.12
(สำหรับปริญญำเอก)

แบบขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อนักศึกษำ (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................................................................................................................
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (
หลักสูตร

(

)

) ภำคปกติ (
ปร.ด.

สำขำวิชำ
สำขำวิชำ

) ภำคพิเศษ รหัสประจำตัว.............................................................................
 กำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ
 วิทยำศำสตรศึกษำ

สมัครสอบครัง้ ที่....................................ภำคกำรศึกษำ..................................................ปีกำรศึกษำ............................................................
(สำหรับผูส้ มัครสอบครั้งที่...................)
รำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วพร้อมผลกำรเรียน
รำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น

ผลกำรสอบครั้งที่ผ่ำนมำ ระบุ (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน)
ครั้งที่
ภำค / ปีกำรศึกษำ
1
2
3

ผลกำรเรียน

ค่ำระดับชั้นเฉลี่ยสะสม
ผลกำรสอบ

ลงชื่อ........................................................................................ นักศึกษำ
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............
ต่อด้ำนหลัง
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ควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
สมควรอนุมัติ
ไม่สมควรอนุมัติ เพรำะ................................................................
ลงชื่อ........................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............
ควำมเห็นประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สมควรอนุมัติ
ไม่สมควรอนุมัติ เพรำะ................................................................
ลงชื่อ........................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............
ควำมเห็นคณบดี
สมควรอนุมัติ
ไม่สมควรอนุมัติ เพรำะ................................................................
ลงชื่อ........................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............
ฝ่ำยกำรเงิน
ได้รับเงินค่ำสมัครสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบณ
ั ฑิต จำนวน.......................บำท (....................................................) เรียบร้อยแล้ว
ตำมใบเสร็จเลขที่....................................เล่มที่..............................................

สำหรับบัณฑิตวิทยำลัย

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

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เพรำะ................................................................
ลงชื่อ........................................................................................
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............
หมำยเหตุ : 1. นักศึกษำต้องยื่นคำร้องขอสอบที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ทปี่ รึกษำ และคณะกรรมกำรผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
เสนอต่อบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในสัปดำห์ที่ 4 ของภำคกำรศึกษำทีป่ ระสงค์จะสอบ
2. กำหนดกำรสอบวัดคุณสมบัติในสัปดำห์ที่ 15 ของกำรศึกษำ
3. นักศึกษำที่สอบวัดคุณสมบัตไิ ม่ผ่ำนมีสทิ ธิส์ อบแก้ตัว ทั้งนี้นักศึกษำมีสทิ ธิส์ อบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

่
แบบฟอร์มอืนๆ

บ.13
(สำหรับปริญญำโท)

แบบขออนุมัติสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อนักศึกษำ (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................................................................................................................
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (
หลักสูตร

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

) ภำคปกติ (
ค.ม.
ส.ม.
วท.ม.
รป.ม.
บธ.ม.

สำขำวิชำ
สำขำวิชำ
สำขำวิชำ
สำขำวิชำ
สำขำวิชำ

) ภำคพิเศษ รหัสประจำตัว.............................................................................
 กำรบริหำรกำรศึกษำ
 กำรจัดกำรสุขภำพ
 กำรจัดกำรอุตสำหกรรม
 รัฐประศำสนศำสตร์
 บริหำรธุรกิจ

 หลักสูตรและกำรสอน
 วิทยำศำสตรศึกษำ

สมัครสอบครัง้ ที่....................................ภำคกำรศึกษำ..................................................ปีกำรศึกษำ............................................................
(สาหรับผูส้ มัครสอบครั้งที่...................)
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วพร้อมผลการเรียน
รายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น

ผลการเรียน

ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม

รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ........................................................................................ นักศึกษำ
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............
ต่อด้ำนหลัง
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่
แบบฟอร์มอืนๆ

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สมควรอนุมัติ

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

ความเห็นคณบดี
สมควรอนุมัติ

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

ฝ่ายการเงิน
ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมแบบเหมำจ่ำย จำนวน...............................บำท (..............................................................) เรียบร้อยแล้ว
ตำมใบเสร็จเลขที่....................................เล่มที่..............................................

สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ

ลงชื่อ........................................................................................
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............
ไม่อนุมัติ เพรำะ................................................................
ลงชื่อ........................................................................................
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
(......................................................................................)
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ...............

หมายเหตุ : 1. นักศึกษำต้องยื่นคำร้องขอสอบที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
เสนอต่อบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในสัปดำห์ที่ 4 ของภำคกำรศึกษำทีป่ ระสงค์จะสอบ
2. กำหนดกำรสอบประมวลควำมรู้ในสัปดำห์ที่ 15 ของภำคกำรศึกษำ
3. นักศึกษำที่สอบวัดคุณสมบัตไิ ม่ผ่ำนมีสทิ ธิส์ อบแก้ตัว ทั้งนี้นักศึกษำมีสทิ ธิส์ อบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

่
แบบฟอร์มอืนๆ

ภำคเรียนที่ขอสำเร็จกำรศึกษำ ภำค_____/_______

1. งำนทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
ในภำคเรียนที่............../....................
ลงชื่อ.......................................................เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน
วันที่...................................................

กรณีภำยหลังพบว่ำไม่สำเร็จกำรศึกษำตำมที่ขอต้องยื่น
คำร้องใหม่และหำกไม่ยื่นคำร้องจะถือว่ำไม่ประสงค์จะขอ
สำเร็จกำรศึกษำในภำคเรียนนั้นๆ เริ่มใช้ตั้งแต่ภำคเรียนที่
1/2563)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คาร้องขอสาเร็จการศึกษา
วันที่ _____เดือน _____________

พ.ศ._________

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอสาเร็จการศึกษา
รหัสกลุ่มเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษำ
เลขบัตรประจำตัวประชำชน
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย ตัวบรรจงเต็มบรรทัด) คำนำหน้ำชื่อให้ใช้คำเต็ม(นำย/นำง/นำงสำว/ยศ)

ชื่อ

สกุล

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษให้ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน) ตัวบรรจงพิมพ์ใหญ่ , คำนำหน้ำชื่อให้ใช้คำเต็ม

NAME

SURNAME

ประเภทนักศึกษำ O ปกติ
O ภำคพิเศษ
ระดับ O ปริญญำตรี O ป.บัณฑิต O ปริญญำโท O ปริญญำเอก หลักสูตร(เฉพำะบัณฑิตศึกษำ).................................................
ชื่อปริญญำ O ครุศำสตรบัณฑิต O ศิลปศำสตรบัณฑิต O วิทยำศำสตรบัณฑิต O บริหำรธุรกิจบัณฑิต O บัญชีบัณฑิต
O รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต O นิเทศศำสตรบัณฑิต O รัฐศำสตรบัณฑิต O นิติศำสตรบัณฑิต
O วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต O เทคโนโลยีบัณฑิต O ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต O สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำ..............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี/เกิด วันที่...................เดือน.................................................................พ.ศ..................................................................
วุฒิกำรศึกษำเดิมก่อนเข้ำศึกษำ (ภำษำไทย) ....................................................(ภำษำอังกฤษ)........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................................................................................................ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก
ส่วนที่ 2 นักศึกษาต้องผ่านตรวจสอบขั้นตอนด้านล่างให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าสมบูรณ์ก่อนส่งคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
2.ตรวจสอบหนี้สนิ กับห้องสมุด
(ทีห่ อสมุดกลำง)
( ) ไม่มีหนี้สินค้ำงชำระ

3. ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
(ทีก่ องพัฒนำนักศึกษำ)
ร่วมกิจกรรม ( ) ผ่ำน

4. ตรวจสอบหอพักนักศึกษา
(เฉพำะภำคปกติ 3 คณะที่บำงคล้ำ
ที่สำนักงำนหอพัก)
( ) ไม่มีหนี้สินค้ำงชำระ
ลงชื่อ..........................................เจ้ำหน้ำที่ ลงชื่อ.......................................เจ้ำหน้ำที่ ลงชื่อ...................................เจ้ำหน้ำที่
วันที่.........../.............../.............
วันที่............/.............../............
วันที่.........../.............../.............

5. หน่วยงานคลังตรวจสอบ

O ไม่ค้ำงชำระเงินค่ำลงทะเบียน
O ชำระค่ำลงทะเบียนบัณฑิต

ลงชื่อ...................................เจ้ำหน้ำที่
วันที่.........../.............../.............

ส่วนที่ 3 คาชี้แจงและเอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
1. สำเนำวุฒิกำรศึกษำเดิมก่อนเข้ำศึกษำ(ใบ รบ.หรือTranscrip ฉบับภำษำไทย)เขียนชื่อ รหัสกลุ่มเรียน รหัสประจำตัวนักศึกษำ
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมเขียน รหัสกลุ่มเรียน รหัสประจำตัวนักศึกษำ
3. ภาพถ่ายทีส่ วมชุดครุย จานวน 3 ภาพ ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ฉากหลังสีฟ้า พร้อมเขียนชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสกลุ่มเรียน หลังรูปทุกใบ(เป็นภาพถ่ายสีเท่านั้น ไม่รับภาพด่วน กระดาษธรรมดาไม่เคลือบเงา)
4. หลักฐำนกำร ยกเว้นวิชำ ที่ผ่ำนกำรชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (สำหรับผู้ที่นำวุฒิ ปวส. และปริญญำตรี มำสมัครเรียน)
5. ข้อควำมในคำร้องเป็นหลักฐำนสำคัญ นักศึกษำโปรดตรวจทำนให้ถูกต้อง
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คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษำ
อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ไชยะ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะผู้จัดทำ
ดร.พรพรรณ ดอนพนัส
นางสาวปณิตา คล้ายนิล
นายสุเทพ เกิดปราง
นางสาวสายน้้าผึ้ง บุญมา

หัวหน้าส้านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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

