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สารจากคณบดี 
 

บัณฑิตวทยาลัยในฐานะเป�นหนวยงานกลางในการทําหนาที่ในการส�งเสรม สนบสนุน และกํากับ
ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให�เป�นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข�อง จงได�กําหนดวสัยทัศน 
“บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นหนวยงานที่มุ�งมั่นสร�างความเป�นเลิศทาง
วชาการ ด�วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที ่ ได�มาตรฐาน ภายใต�ระบบบรหารจัดการที่มี
ประสิทธภาพ” เพื่อเป�นแนวทางในการในการพัฒนาบัณฑิตวทยาลัยใน 4 ป�ข�างหนา (2561 - 2564) 4 
นโยบาย ได�แก� 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษาเพื ่อความเป�นเลิศ 2) การพัฒนา
ศักยภาพนกศึกษาและอาจารย�บัณฑิตศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพการวจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ 4) การ
พัฒนาระบบบรหารจัดการที่มีประสิทธภาพ แนวทางการพัฒนาในแต�ละนโยบายให�หลักในการบรหาร
คณุภาพเพ่ือสนองความเลิศ โดยพัฒนาป�จจัยนาเข�าที่สําคัญ ได�แก� นกศึกษา คณาจารย� ด�วยกลยุทธ�
ต�างๆ ที่ส�งผลผลิต ซึ่งได�แก� การค�นคว�าอิสระ วทยานพนธ� และดุษฎีนพนธ�ที่ส�งผลให�เกิดผลลัพธ�ต�อการ
พัฒนาชุมชน ท�องถิน สังคม และประเทศ โดยสิงเหล�านต�องอาศัยการบรหารจัดการที่มีประสิทธภาพ 

บัณฑิตวทยาลัยเป�นหนวยงานที่มุ�งมั่นสร�างความเป�นเลิศทางวชาการ ด�วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได�มาตรฐาน ภายใต�ระบบบรหารจัดการที่มีประสิทธภาพ ข�าพเจ�ามีความมุ�งม่ัน ตั้งใจ 
ที่จะทุ�มเทกําลังความสามารถเพื่อยกระดับและปรับระบบการบรหารจัดการบัณฑิตวทยาลัยให�บรรลุ
วสัยทัศนใน 4 ป�ข�างหนา โดยเฉพาะการพัฒนางานวจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เป�นกลไกสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพทางวชาการและการถ�ายทอดองค�ความรู�สู�ชุมชนท�องถิน เพื่อการเป�นมหาวทยาลัยพลัง
แผ�นดิน 

คู�มือนกศึกษาเล�มน จัดทําข้นเพ่ือให�ผู�เข�าศึกษาได�ใช�เป�นแนวทางในการทําความเข�าใจในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน และระเบียบ ข�อบังคับและแนวปฏิบัติ
ต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับการจัดการศึกษา ผู�จัดทําจงหวังเป�นอย�างยิงว�าคู�มือเล�มนจะเป�นประโยชนสําหรับ
นกศึกษาและผู�ที่เก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทยาลัยฯ ได�เป�นอย�างดี 
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ประวัติความเป�นมา   

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นมหาวทยาลัยที่ตั้งข้นตามพระราชบัญญัติมหาวทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศใช�เม่ือ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ป�จจุบันมหาวทยาลัยเป�ดสอนในระดับ
ปรญญาตร ระดับประกาศนยบัตรบัณฑิต ระดับปรญญาโท และระดับปรญญาเอก เพื่อให�ผู�สนใจเลือก
ศึกษา ในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความต�องการของแต�ละคน  

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นมหาวทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนานทําให�เป�นมหาวทยาลัย
ที่สั่งสมประสบการณความเช่ยวชาญในศาสตร�สาขาต�างๆ พร�อมที่จะอบรมสั่งสอนนกศึกษาในทุกสาขาวชา 
ในยุคเรมต�นมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน มีช่อว�า “ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤ÃÙÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ” ซึ่งก�อตั้งในป� พ.ศ. 
2516 และได�เป�ดสอนในสาขาด�านครุศาสตร� ในรุ�นแรกเม่ือป� พ.ศ. 2519 

ต�อมาเม่ือป� พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได�กําหนดให�วทยาลัย
ครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวชาอื่นนอกเหนอจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตร� ได� จากจุดเรมต�นน 
มหาวทยาลัยราชภฏัสุราษฎร�ธาน ในขณะนนได�พัฒนาความร�วมมือกับมหาวทยาลัยราชภัฏในกลุ�มภาคใต� 
เพ่ือสร�างความเข�มแข็งทางวชาการ มีการเป�ดสอนในสาขาวชาต�างๆ มาตามลําดับ มีการทําความร�วมมือ
กับต�างประเทศเพ่ือพัฒนาอาจารย�ทางด�านวทยาศาสตร�และคอมพิวเตอร� 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ (รัชกาลที่ 9)         
ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อม พระราชทานนามวทยาลัยครูว�า “Ê¶ÒºÑ¹ÃÒªÀÑ¯” ข้นในวันที่ 
14 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2535 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข ้นจากพระราชบัญญัติส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลง
ทางด�านการบรหารและพัฒนาด�านกายภาพในมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นอย�างมากเมื่อมีการ
ประการใช� พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 ส�งผลให�นโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย�าง
กว�างกวาง มีการเป�ดรับนกศึกษาในสาขาวชาต�างๆ เพิมอีกหลายสาขา 

พ.ศ. 2542 ได�จัดตั้งบัณฑิตวทยาลัยและเป�ดรับนกศึกษาในระดับปรญญาโทเป�นรุ�นแรก จากการ
พัฒนาด�านกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันด�านป�จจัยต�างๆ รอบด�านส�งผลให�มหาวทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร�ธานเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ด�าน สมดังเจตนาที่มุ�งมั่นในการสร�างสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการเข�าศึกษาของนกเรยน และประชาชนทั่วไปในสาขาต�างๆ เพื่อ
เป�าหมายในนกศึกษาเข�าสู�วงการวชาการตามศักยภาพแห�งตนและตามเกณฑ�มาตรฐานของการศึกษา 
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พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ (รัชกาลที่ 9)         
โปรดเกล�าฯ พระราชทาน “¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ” และมหาวทยาลัย          
ได�กําหนดให�บัณฑิตวทยาลัยเป�นคณะหนงในมหาวทยาลัย  

พ.ศ. 2551 เป�ดสอนในคณะพยาบาลศาสตร� และคณะนติศาตร� และได�มีการเป�ดสอนหลักสูตร
อุตสาหกรรมการท�องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2553 เป�ดศูนย� ให�การศึกษาวทยาลัยนานาชาติการท�องเที่ยว ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัด                
สุราษฎร�ธาน โดยจัดการเรยนการสอนในสาขาวชาอุตหกรรมการท�องเที่ยว มหาวทยาลัยได�เป�ดสอน
ระดับปรญญาเอก ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชาภาวะผู�นาการจัดการศึกษา  

ปรัชญา  :  สร�างป�ญญา พัฒนาท�องถิน 

วสัยทัศน : มหาวทยาลัยพลังแผ�นดิน สร�างแผ�นดินให�เป�นพลัง ภายใต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค�านยมหลักขององค�กร : สร�างป�ญญาศรัทธาความด ี

อัตลักษณ : มุ�งส�วนรวม มีวนย ใฝ�รู� สู�งาน คุณลักษณะบัณทิต 
1. มีความเสียสละ จตอาสา 
2. มีความรู�ความสามารถตามมาตรฐานหลักสตูร 
3. มีวนยในตนเอง รับผิดชอบต�อสังคม และมีความมุ�งม่ัน 
4. มีจรยธรรมในวชาชพ 
5. ผู�ใฝ�รู� สู�งานหนก 

 

วัฒนธรรมองค�กร (Organizational Culture) 

ซื่อสัตย�ชัดเจนเป�นธรรมอาทรร�วมแรงร�วมใจ 
Clean  มีความซื่อสัตย�สุจรตเป�นที่ตั้งทั้งกลไกการบรหารและระดับบุคคล 
Clear  มีความชัดเจนในการดําเนนภารกิจทุกคนเห็นเป�าหมายและแนวทางตรงกัน 
Fair  มีความยุติธรรมเป�นธรรมกับทุกคนทุกภาคส�วน 
Care  คํานงถึงวถีความเป�นมนุษย�ของบุคลากรทุกคนทุกระดับเอาใจใส�เอื้ออาทรกันและกัน

มุ�งเนนให�ทุกคนมีความสุข 
Share ให�ทุกคนมีส�วนร�วมในการทําหนาที่ร�วมใจร�วมทุ�มเทและร�วมแบ�งป�นผลใดๆ อันเกิดข้น

จากการกระทําร�วมนน 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน มีเป�าหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวทยาลัยเพื่อการรับใช�
ชุมชนท�องถินอย�างย่ังยืนสู�สากล ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค�สามารถเรยนรู�คิดเป�นทํา
เป�นมีศักยภาพการแข�งขันด�านการวจัยได�รับการยอมรับในด�านการส�งเสรมความรู�สร�างความเข�มแข็ง  
แก�ชุมชนท�องถินเป�นศูนย�กลางการเรยนรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมและเป�นมหาวทยาลัยเป�นมหาวทยาลัย
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แห�งการเรยนรู �ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส�วนร�วมและต�อยอดการดําเนนการที ่ผ�านมาของ
มหาวทยาลัยในการพัฒนาและปรับปรุงการ จงได�กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร�ธาน พ.ศ.2560 - 2563 ดังน 

 นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได�มาตรฐาน 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถิน 
 นโยบายที่ 3 ถ�ายทอดองค�ความรู�สู�ความเข�มแข็งของชุมชนท�องถิน 
 นโยบายที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท�องถิน และภูมิป�ญญาสากล 
 นโยบายที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย�และบุคลากรข�าสู�เกณฑ�มาตรฐาน 
 นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบรหารจัดการรองรับการเข�าสู�สังคมดิจทลั 
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวทยาลัย (Policy and Direction of University) 

การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต� ใช� ถือเป�นแนวทางสําคัญในการบรหารงาน
มหาวทยาลัย และสําหรับมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานเพื่อให�เป�นไปตามนยแห�งความเป�น
มหาวทยาลัยราชภัฏที่แท�จรง ดังความต�อไปน 

“มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานเป�นมหาวทยาลัยราชภัฏชั้นนาที่นอมนาพระราช
ปณธานและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเป�นต�นแบบในการประกอบพันธกจิสู�การเป�นพลังทาง
ป�ญญาเพ่ือการพัฒนาท�องถินและประเทศด�วยกระบวนการมีส�วนร�วมภายใต�การให�โอกาสกับทุก
คนอย�างทั่วถึงและเท�าเทียม” 

นยของวสัยทัศนนประกอบด�วย 9 คําสําคัญ ดังน 
 

 
 

เพ่ือให�วสัยทัศนบรรลุได�จรงนยของคําสําคัญ 9 คํานได�สะท�อนออกมาในรูปของยุทธศาสตร�
มหาวทยาลัยพลังแผ�นดินอันเป�นยุทธศาสตร�หลัก ซึ่งประกอบด�วยยุทธศาสตร�สําคัญเพื่อขับเคลื่อนอีก 
10 ยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�เพ่ือการขับเคลื่อน เพื่อให�เป�นไปตามเจตนารมณพันธกิจและหลักการสําคัญของ
ยุทธศาสตร�หลักจงกําหนดยุทธศาสตร�เพ่ือการขับเคลื่อน 10 ยุทธศาสตร�ดังน 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การปฏิรูปการเรยนการสอน (Learning Methodology Reform) 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนานกศึกษา (Student Development) 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ปฏิรูปการวจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Reform) 

1) มหาวทยาลัยราชภัฏช้ันนา 2) พระราชปณธาน 3) เศรษฐกิจพอเพียง

4) พันธกิจ 5) พลังแผ�นดิน 6) การพัฒนาท�องถินและประเทศ

7) การมีส�วนร�วม 8) การให�โอกาส 9) ทั่วถึงและเท�าเทียม
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ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร(Staff Development) 
ยุทธศาสตร�ที่ 5 การสร�างระบบการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา (PPCP: Public-Private-

Community-Partnership) 
ยุทธศาสตร�ที ่ 6 ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพื ่อพันธกิจ (Financing & 

Allocation System) 
ยุทธศาสตร�ที่ 7 อุดมศึกษาดิจตอล (Digital Higher Education) 
ยุทธศาสตร�ที่ 8 การจัดการศึกษาวเทศพันธกิจ (Outbound/Frontier Education) 
ยุทธศาสตร�ที่ 9 ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบรหารจัดการ (The Reform of Management) 
ยุทธศาสตร�ที่ 10 การจัดการศึกษาสําหรับคนทั้งมวล (Education for All, All for Education) 

 

พันธกิจ 

เพื ่อให�บรรลุผลตามวสัยทัศน มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานจงมีพันธกิจที ่จะต�อง
ดําเนนการ ดังน 

1.  แสวงหาความจรงเพื ่อสู �ความเป�นเลิศทางวชาการบนพื้นฐานของภูมิป�ญญาท�องถิน         
ภูมิป�ญญาไทย และภูมิป�ญญาสากล 

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู�คู�คุณธรรม สํานกในความเป�นไทย มีความรักและผูกพันต�อท�องถิน 
อีกทั ้งส�งเสรมการเรยนรู �ตลอดชวตในชุมชน เพื ่อช�วยให�คนในท�องถินรู �เท�าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีจํานวนและคุณภาพสอดคล�องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3.  เสรมสร�างความรู� ความเข�าใจในคุณค�า ความสํานก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท�องถินและของชาติ 

4.  เรยนรู�และเสรมสร�างความเข�มแข็งของผู�นาชุมชน ผู�นาศาสนา และนกการเมืองท�องถินให�มี
จตสํานกประชาธปไตย คุณธรรม จรยธรรม และความสามารถในการบรหารงานพัฒนา
ชุมชนและท�องถิน เพ่ือประโยชนของส�วนรวม 

5.  เสรมสร�างความเข็มแข็งของวชาชพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป�นวชาชพชั้นสูง 

6.  ประสานความร�วมมือและช�วยเหลือเหลือเกื้อกูลกันระหว�างมหาวทยาลัย ชุมชนองค�กร
ปกครองส�วนท�องถินและองค�กรอื่นทั้งในและต�างประเทศเพ่ือการพัฒนาท�องถิน 

7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ�านและเทคโนโลยีสมัยใหม�ให�เหมาะสม
กับการดํารงชวตและการประกอบอาชพของคนในท�องถินรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส�งเสรมให�เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล�อมอย�างสมดุลและย่ังยืน 

8. ศึกษาวจัย ส�งเสรมและสืบสานโครงการอันเนองมาจากแนวพระราชดําร ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท�องถิน 
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ดวงตราสัญลักษณ�ประจําสถาบันต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจบุัน 

พ.ศ. 2526 - 2538 พ.ศ. 2538 - 2546 พ.ศ. 2547 - ป�จจุบัน 

   
 

สัญลักษณประจํามหาวทยาลัย 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระโปรดเกล�าพระราชทานตราสัญลักษณประจํามหาวทยาลัย ซึ่งเป�นตราพระ
ราชลัญจกรประจําพระองค� (รัชกาลที่ 9) เป�นรูปกลมรตั้งกลางรูปเป�นรูปมหา
อุณาโลมอยู�ภายในวงจักร รอบวงรัศมีเปล�งออกโดยรอบ เหนอจักรเป�นรูป
เศวตฉตรเจ็ดชั ้น ฉตรตั้งอยู �บนพระ  ที ่น งอัฐทิศ มีวงรล�อมรอบบรรจุช ่อ
มหาวทยาลัย ประกอบด�วยสีต�าง ๆ ดังน   

 

สีของสัญลักษณ ประกอบด�วยสีต�างๆ  จํานวน 5 ส ีดังน 

 สนีาเงน สถาบันพระมหากษัตรย� ผู�ให�กําเนดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

 สีเขยว  แหล�งที่ตั้งของมหาวทยาลัยในแหล�งธรรมชาตแิละสิงแวดล�อมทีส่วยงาม 

 สีทอง  ความเจรญรุ�งเรองทางภูมิป�ญญา 

 สสี�ม  ความรุ�งเรองทางศิลปวฒันธรรมท�องถินที่ก�าวไกล 

 สขีาว  ความคดิอันบรสทุธ์ของนกปราชญ�แห�งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
 

ดอกไม�และสีประจํามหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ดอกไม�ประจํามหาวทยาลัย คือ ดอกราชพฤกษ� สีประจํามหาวทยาลัย คือ สีฟ�า - แดง 
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โครงสร�างการบรหารงานมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

หนวยงานระดับคณะ

คณะครุศาสตร�

คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะนติศาสตร�

บัณฑิตวทยาลัย

วทยาลัยนานาชาติการท�องเที่ยว

หนวยงานระดับสํานก/สถาบัน

สํานกงานอธการบดี

สํานกส�งเสรมวชาการและงานทะเบียน

สํานกวทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานกศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวจัยและพัฒนา

สภามหาวทยาลัย 

อธการบด ี

รองอธการบด ี

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานในตาแหนงคณบดี 

และประเมินผลงานมหาวทยาลัย 

คณะกรรมการส�งเสรมกิจการสภามหาวทยาลัย 

คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัย (ก.บ.) 

สภาวชาการ 
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โครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ 
 

 

มหาวทยาลยั

คณะ

คณะครุศาสตร�

คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะวทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะนติศาสตร�

คณะพยาบาลศาสตร�

วทยาลัย
วทยาลัยนานาชาติการท�องเที่ยว

บัณฑิตวทยาลัย 

สถาบัน สถาบันวจัยและพัฒนา 

สํานกงาน

สํานกวทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานกส�งเสรมวชาการและงานทะเบียน

สํานกศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานกงานอธการบดี

กองกลาง

กองการเจ�าหนาที่

กองพัฒนานกศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองคลัง

กองบรการวชาการพัฒนาท�องถิน

สํานกประเมินกลาง 
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ทําเนยบอธการและอธการบดี พ.ศ. 2517 - 2562 

นายกลาย กระจายวงศ�   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2517 - 2521 

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ�   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2521 – 2522 

ผศ.ดร.โกสินทร�  รังสยาพันธ�   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2522 - 2529 

ผศ.จรัญ  ป�ทมดิลก   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2529 - 2530 

ผศ.สถิต  แก�วเช้อ   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2531 - 2537 

ผศ.สถิต  แก�วเช้อ   อธการบดีสถาบันราชภฏัสรุาษฎร�ธาน   2538 - 2542 

รศ.ปราณ เพชรแก�ว   อธการบด ีสถาบันราชภฏัสุราษฎร�ธาน    2542 – 2546 

ผศ.ดร.ณรงค�  พุทธชวน   อธการบด ีสถาบันราชภฏัสุราษฎร�ธาน   2546 - 2547 

ผศ.ดร.ณรงค�  พุทธชวน   อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน   2547 - 2551 

ผศ.ดร.ณรงค�  พุทธชวน   อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน   2552 - 2556 

ผศ.ดร.ประโยชน� คุปต�กาญจนากุล อธการบดี มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 2556 – 2560 

ผศ.สมทรง  นุมนวล  อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
(รักษาราชการแทน) 2560 

ผศ.ดร.ชูศักดิ ์ เอกเพชร  อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
(รักษาราชการแทน) 2560 

ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
(รักษาราชการแทน) 2561 

ดร.พงศ�จันทร�  คล�ายอุดม  อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
(รักษาราชการแทน) ป�จจุบัน 
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คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ดร.พงษ�จันทร�  คล�ายอุดม รักษาราชการแทนอธการบดี  

ดร.ชนญชดา ทิพย�ญาณ รองอธการบดี ฝ�ายบรการวชาการและขับเคลื่อน                
พระราโชบาย  

ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ รองอธการบดี ฝ�ายวชาการ 

ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธการบดี ฝ�ายวางแผนและวจัย 

อาจารย�วสันต� สุทธโส รองอธการบดี ฝ�ายบรหารและกิจการสภา 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ศิรวัฒน เฮงชัยโย รองอธการบดี ฝ�ายพัฒนานกศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วฒันา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวทยาลัย 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�สรุนทร� สมณะ คณบดีคณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ชตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร� 

ดร.อนุมาน จันทวงศ� คณบดีคณะวทยาการจัดการ 

ดร.พิชัย สขุวุ�น   คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ดร.จราพร วฒันศรสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร� 

ดร.จนัทร�พร ช�วงโชต ิ คณบดีวทยาลัยนานาชาติการท�องเที่ยว  

ผู�ช�วยศาสตราจารย�นนทชัย โมรา คณบดีคณะนติศาสตร� 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.กนกกานต� ฐติภรณพันธ�  ผู�อํานวยการสํานกส�งเสรมวชาการและงานทะเบียน 

นายธรพันธุ� จันทร�เจรญ ผู�อํานวยการสํานกศิลปะและวัฒนธรรม 

นายศักดา  ศิรพันธุ�  ผู�อํานวยการสํานกงานอธการบดี 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ปรญญา นอยดอนไพร ผู�อํานวยการสํานกวทยบรการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�อภิชาติ พัฒนวรยะพิศาล ผู�อํานวยการสถาบันวจัยและพัฒนา 

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
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คณะกรรมการสภามหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
นายวชัย  ศรขวญั นายกสภามหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

รองศาสตราจารย� ดร.เทพ  พงษ�พานช อุปนายกกรรมการสภามหาวทยาลัย                          
กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� ดร.ธรภัทร  เสรรังสรรค� กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� ดร.ประสาท  สืบค�น กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� ดร.ชตุิมา  สจัจานนท� กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� เกียรติคุณ ดร.สมจต  หนุเจรญกุล กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

รองศาสตราจารย� ดร.ศักดิช์ัย  นรัญทว กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

นายดุสิต  เขมะศักดิช์ัย กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ดร.พงษ�จันทร�  คล�ายอดุม รักษาราชการแทนอธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

กรรมการสภามหาวทยาลัย โดยตําแหนง  

นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส�งเสรมกิจการมหาวทยาลัย            
กรรมการสภามหาวทยาลัย โดยตําแหนง 

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย� และข�าราชการ                 
กรรมการสภามหาวทยาลัย โดยตําแหนง 

ดร.พิชัย  สุขวุ�น คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�             
กรรมการสภามหาวทยาลัย จากผู�ดํารงตําแหนง 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ชตาพร  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร�                                            
กรรมการสภามหาวทยาลัย จากผู�ดํารงตําแหนง 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�อภิชาต  พัฒนวรยะพิศาล ผู�อํานวยการสถาบันวจัยและพัฒนา                            
กรรมการสภามหาวทยาลัย จากผู�ดํารงตําแหนง 

ดร.พวงเพ็ญ  ชูรนทร� กรรมการสภามหาวทยาลัย จากคณาจารย�ประจํา 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ฐติพงษ�  เครอหงส� กรรมการสภามหาวทยาลัย จากคณาจารย�ประจํา 

ดร.สมปราชญ�  วฒุิจันทร� กรรมการสภามหาวทยาลัย จากคณาจารย�ประจํา 

นายทศพร  จนดาวรรณ กรรมการสภามหาวทยาลัย จากคณาจารย�ประจํา 

นายวสันต� สุทธโส รองอธการบดีฝ�ายบรหารและกิจการสภามหาวทยาลยั               
เลขานุการสภามหาวทยาลัย 
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คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 

 

คณะกรรมการสภาวชาการ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ดร.พงษ�จันทร� คล�ายอุดม ประธานสภาวชาการ  
ดร.กฤษณ สงสวสัดิ ์ กรรมการ 
ดร.จราพร วฒันศรสิน กรรมการ  
ดร.ปารุษยา เกียรติครี กรรมการ 
ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ กรรมการ 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�สทิธกร ศักดิ์แสง กรรมการ 
อาจารย�วชชุตา ให�เจรญ กรรมการ 
อาจารย�สมมาส เส�งสุย กรรมการ 
อาจารย�ศรวาลี ทองเลี่ยมนาค กรรมการ 

 

กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ  ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
นายธรพงษ�  วโสจสงคราม รองประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  
 ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา  
อาจารย�ธวัช  บุญนวล รองประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  
 ฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร  
ดร.ทวชั  บุญแสง  หัวหนาฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน  
นายอดิสรณ  เนาวโคอักษร  หัวหนาฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร 
ดร.วชรศรณ  แสงสุวรรณ  ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา 
อาจารย�สมชาย  บุญคงมาก  ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา 
นายอาหมาด  อาดตันตรา  ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา 
นายสุชาติ  สิทธวงษ�  ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา 
อาจารย�มาดล  จรญูรัตน ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน 
ดร.แกล�วทนง  สอนสังข�  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน 
นายสานตย�  ทิพย�อักษร  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน 
อาจารย�กานต�ธดา  บุญมา  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน  
นายฐากูร  ถาวรานุรักษ�  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน  
ดร.พงษ�ศักดิ ์ นพรัตน  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน  
อาจารย�นาวน  วงศ�สมบูรณ  ฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร 
อาจารย�ธวัชชัย  ทีปะปาล  ฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร 
อาจารย�สมคิด  ศิปล�วทยารักษ�  ฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร 
อาจารย�เกสสิน  ตรพงศ�พันธุ�  เลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ  
นางสาวธดารัตน  ชูพัฒนพงษ�  ผู�ช�วยเลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
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ผู�ช�วยอธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
อาจารย�จุฑามาศ  กระจ�างศร ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายวางแผนและวจัย 
อาจารย�มาดล  จรญูรัตน ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายพัฒนานกศึกษา 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�สมชาย  บุญคงมาก ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายบรหารและกิจการสภา  
อาจารย�ณชชารย�  ทวหิรัญรัฐกิจ ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายวางแผนและการขับเคลือ่น 
 พระราโชบาย 
อาจารย�อัญชุล ี ณ ตะก่ัวทุ�ง ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายวชาการ 

 

ติดต�อสอบถามรายละเอียดเพิมเติม… (คณะ/วทยาลัย) 

คณะ/วทยาลัย เว็บไซต� เบอร�โทรศัพท� 
คณะครุศาสตร� http://edu.sru.ac.th/ Phone 077-913360  
  Fax. 077-913361 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� http://human.sru.ac.th/ Phone 077-913363  
  Fax. 077-913364 
คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี http://sci.sru.ac.th/ Phone 077-913366  
  Fax. 077-913367 
คณะวทยาการจัดการ http://msc.sru.ac.th/ Phone 077-913369  
  Fax. 077-913370 
คณะพยาบาลศาสตร� http://nurse.sru.ac.th/ Phone 077-913-375  
  Fax. 077-913-376 
คณะนติศาสตร� http://law.sru.ac.th/ Phone 077- 913378  
  Fax. 077- 913379 
บัณฑิตวทยาลัย http://graduate.sru.ac.th/ Phone 077-913381 
  Fax. 077-913382 
  Mobile 081 787 2020 
   081 787 1144 
วทยาลัยนานาชาตกิารท�องเที่ยว http://inter.sru.ac.th/ Phone 077-913333  
  Fax. 077-913373 
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คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 

 

ประวัติความเป�นมา  
บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ตั้งข ้นในป� พ.ศ. 2540 ตามแผนพัฒนา

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน โดยมีผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ณรงค� พุทธชวน เป�นประธานโครงการ 
และต�อมาได�จัดตั้งเป�นบัณฑิตวทยาลัย เพ่ือตอบสนองความต�องการของท�องถินที่ต�องการศึกษาในระดับ
ที่สูงกว�าปรญญาตร และในป� พ.ศ. 2547 สภามหาวทยาลัยได�กําหนดให�บัณฑิตวทยาลัยเป�นคณะหนง 
ในมหาวทยาลัย ป�จจุบันสํานกงานตั้งอยู�ที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร�ธาน   
 
สถานภาพ 

บัณฑิตวทยาลัย เป�นส�วนราชการเทียบเท�าคณะ จัดตั้งข้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร�ธาน มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับที่สูงกว�าปรญญาตร เป�นหนวยกํากับ
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับคณะต�างๆ ในการจัดการศึกษาร�วมกัน 

 

ปรัชญา  
การเรยนรู�ด�วยกระบวนการวจัยเป�นเคร่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และท�องถินอย�างย่ังยืน  

 

วสัยทัศน  
บัณฑิตวทยาลัยเป�นหนวยงานที่มุ�งมั่นสร�างความเป�นเลิศทางวชาการ ด�วยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได�มา ตรฐาน ภายใต�ระบบบรหารจัดการที่มีประสิทธภาพ 

 

พันธกิจ 
1. ส�งเสรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื ่อ

ตอบสนองความต�องการของท�องถินและเป�นไปตามมาตรฐานสากล 
2. ส�งเสรมการวจัย การพัฒนาที่สนองความต�องการต�อการแก�ป�ญหาท�องถินและประเทศ 
3. ส�งเสรมการผลิตบัณฑิตให�มีความรู� คู�คุณธรรมและมีศักยภาพที่จะนาไปพัฒนาชุมชนท�องถิน

และสอดคล�องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวทยาลัย 
4. เสรมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและบรการวชาการแก�ชุมชนในศาสตร�ต�าง ๆ  บนภูมิป�ญญา

ท�องถิน ภูมิป�ญญาไทย และภูมิป�ญญาสากล 
5. ประสานความร�วมมือระหว�างองค�กรต�าง ๆ ทั้งภายในและต�างประเทศเพื่อพัฒนาท�องถินและ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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การบรหารจัดการบัณฑิตวทยาลัย 
เป�นหนวยงานกํากับมาตรฐานสนบสนุนและอํานวยการการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวทยาลัยฯ มี

หนาที่ในการจัดการศึกษาและบรหารงานตามนโยบายและความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
โดยประสานงานกับคณะและหนวยงานที่เกี่ยวข�อง บัณฑิตวทยาลัยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
ดังน   

1.  งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานการเป�ดรับ
นกศึกษาใหม�กับคณะต�างๆ และคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

2.  งานหลักสูตรและแผนการเรยน ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรและจัดทําแผนการเรยนใน
สาขาและหลักสูตรต�างๆ เพ่ือจัดการเรยนการสอน 

3.  งานจัดการเรยนการสอน ประสานการจัดผู�สอนกับคณะต�างๆ จัดกิจกรรมพัฒนาด�านการ
เรยนการสอนการวัดการประเมินผลการเรยนและการประเมินการสอน 

4.  งานมาตรฐานวทยานพนธ� กํากับการดําเนนงานการทําวทยานพนธ�ของนกศึกษา ให�
เป�นไปตามระเบียบที่เก่ียวข�องและข�อกําหนดของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

5.  งานประกันคุณภาพการศึกษา กํากับการปฏิบัต ิงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
บัณฑิตศึกษาและจัดทํารายงานประจําป� 

6.  งานศูนย�การศึกษาของมหาวทยาลัย กํากับ ดูแลการบรหารจัดการบัณฑิตศึกษา และ
ประสานงานกับฝ�ายที่เก่ียวข�องในศูนย�การศึกษาต�างๆ ของมหาวทยาลัย 

7.  งานกิจการนกศึกษา กํากับดูแล ประสานงานองค�การนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
8.  งานสารบรรณ ตามระเบียบว�าด�วยงานสารบรรณต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับงานบัณฑิตวทยาลัย

ตามขอบเขตที่ได�รับมอบหมายจากมหาวทยาลัย 
9. งานพัสดุ ดําเนนการจัดซื้อจัดจ�าง ในส�วนงานบัณฑิตวทยาลัยตามระเบียบ ว�าด�วยการ

พัสดุ จัดทําทะเบียนและบํารุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ�และสื่อการสอนบัณฑิตวทยาลัย 
10. งานทะเบียนนกศึกษา ข้นทะเบียนนกศึกษาใหม�วางระบบข�อมูลนกศึกษา ดําเนนการ

เก่ียวกับการลงทะเบียนของนกศึกษา บันทึกผลการเรยนของนกศึกษาและดําเนนการจัด
การศึกษาทุกขั้นตอนจนเสนออนุมัติปรญญา 

11. งานตารางเรยนตารางสอน ตารางสอบ และปฏิทินวชาการ จัดทําปฏิทินวชาการบัณฑิต
วทยาลัย จัดทําตารางเรยนตารางสอนเผยแพร�แก�นกศึกษา อาจารย�และผู�เก่ียวข�อง 

12.  งานการเงน ดําเนนการรับเงนค�าธรรมเนยมต�างๆ ออกหลักฐานการรับเงน การเก็บ
รักษาเงน และนาส�งฝ�ายการเงน 

13.  งานออกหลักฐานการศึกษา จัดทําหลักฐานการศึกษาต�างๆ ได�แก� ใบรับรองรายงานผลการ
เรยน และหลักฐานอื่นๆ ตามคําร�องขอของนกศึกษา 

14.  งานฐานข�อมูลสารสนเทศและเครอข�าย จัดทําฐานข�อมูลที่เก่ียวข�องกับงานบัณฑิตศึกษา 
และบัณฑิตวทยาลัย ให�เป�นป�จจุบันและเผยแพร�ในช�องทางต�างๆ 
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สาขาที่เป�ดสอนในป�จจุบัน   
ระดับปรญญาโท 

 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาการบรหารการศึกษา 
 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาหลักสูตรและการเรยนการสอน 
 3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวชาการและงานอาชพ 
 4. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาการจัดการชมุชนท�องถิน 
 5. หลักสูตรบรหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชาบรหารธุรกิจ 
 6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ระดับประกาศนยบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพคร ู
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว�าปรญญาตร 
มุ�งเนนให�ผู�สําเร็จการศึกษามีความรู�ลึกซึ้งเฉพาะสาขา มีความเป�นนกวชาการที่ทรงคุณความรู�และใฝ�รู�  
อยู�เสมอ สามารถที่จะใช�กระบวนการทางการวจัยแสวงหาและสร�างองค�ความรู�ให�ได�อย�างมีประสิทธภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
บัณฑิตวทยาลัยร�วมกับคณะต�างๆ ภายในมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. จัดเป�นการศึกษาระดับปรญญาโท (ภาคพิเศษ) ป�การศึกษาหนงมี 2 ภาคเรยนปกติ 

และ 1 ภาคเรยนฤดูร�อน 
 2.  ระดับประกาศนยบัตรบัณฑิต ใช�เวลาเรยนประมาณ 1 ป� และหลักสูตรปรญญาโท ใช�

เวลาเรยนประมาณ 2 ป� แต�ไม�เกิน 5 ป� 
แผนการจัดการศึกษา (ระดับปรญญาโท) จัดการศึกษาในแผน ก(1) แผน ก(2) และแผน ข  

ตามข�อกําหนดของแต�ละหลักสูตร 
ค�าใช�จ�ายในการศึกษา 
 1. ระดับประกาศนยบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)   ภาคเรยนละ 15,000 - 16,000 บาท 
 2. ระดับปรญญาโท (ภาคปกติ)  ภาคเรยนละ 08,000 - 10,000 บาท 
 3. ระดับปรญญาโท (ภาคพิเศษ)  ภาคเรยนละ 21,000 - 25,000 บาท 
 4. ระดับปรญญาเอก (ภาคพิเศษ)  ภาคเรยนละ 31,000 - 80,000 บาท 
สถานที่ศึกษา 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวทยาลัย) มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน อาคาร

ประจําคณะอื่นๆ ในมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน และศูนย�การศึกษาของมหาวทยาลัยที ่เป�ดรับ
นกศึกษาในภาคการศึกษานนๆ   

ผู�สอน 
ใช�เกณฑ�มาตรฐานบัณฑิตศึกษาของสํานกงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ต�องเป�นผู�ที่มีวุฒิ

ปรญญาเอกหรอเทียบเท�า หากวุฒิปรญญาโทต�องมีผลงานวจัยและมีตําแหนงทางวชาการไม�ตํ่ากว�า
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ผู�ช�วยศาสตราจารย� มหาวทยาลัยฯ กําหนดให�มีผู�สอนโดยจัดเป�นผู�สอนร�วม รายวชาไม�ตํ่ากว�า 2 คน และ
เชญผู�ทรงคุณวุฒิที่มีช่อเสียงในระดับประเทศ และผู�เช่ยวชาญพิเศษ มาร�วมสอนในบางรายวชา 

 

การบรหารงานบัณฑิตวทยาลัย 
โครงสร�างการบรหาร 
บัณฑิตวทยาลัยเป�นหนวยงานกํากับมาตรฐานสนบสนุน และอํานวยการจัดบัณฑิตศึกษาของ

มหาวทยาลัยฯ มีหนาที ่ ในการจ ัดการศึกษาและบรหารงานตามนโยบาย และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะอื่นๆ และหนวยงานที่เก่ียวข�อง โดยมีโครงสร�างการ
บรหาร ดังน 

 

 
  

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
คณบดีบัณฑิตวทยาลัย

ดร.กฤษณะ ทองแก�ว 
รองคณบดี

ดร.เกวลิน อังคณานนท� 
รองคณบดี

ผศ.ดร.ฐติพงศ� เครอหงส� 
รองคณบดี

• นางละออง ภักดีคํา เจ�าหนาที่บรหารงานทั่วไป

• นางสุวัฒนา ศรขวัญช�วย นกวชาการศึกษา

• น.ส.ขจมาศ จุ�งพิวัฒน นกวชาการศึกษา

• นางศุราภรณ เพชรมีศร นกวชาการศึกษา 

• นายอาหมาด อาดตันตรา เจ�าหนาที่บรหารงานทั่วไป

• น.ส.หทัยรัตน ลิมสุวรรณ นกวชาการพัสดุ

• น.ส.กนกกุล เพชรอุทัย นกวชาการศึกษา

• น.ส.ละอองดาว เยี่ยมสวัสด์ิ นกวชาการศึกษา 

• น.ส.จุฬาลักษณ แซ�อ้ึง นกวชาการเงนและบัญช

• น.ส.กุสุมา ไชยพัฒน นกวชาการคอมพิวเตอร�

• น.ส.อมรรัตน คงพันธ� นกวชาการศึกษา

• นายรัฐนจ สุวรรณรัตน นกวชาการโสตทัศนศึกษา 

• นายอโณทัย เพชรพันธ� ผู�ปฏิบัติงานบรหาร 

น.ส.วภาวดี คัมภีร�ทรัพย�
หัวหนาสํานกงานคณบดีบัณฑิตวทยาลัย 
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

 
ดร.พงษจันทร�  คล�ายอุดม 

อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ประธานกรรมการ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�สุรนทร�  สมณะ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�ชตาพร  เอ่ียมสะอาด 

คณบดีคณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี

กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร� 

กรรมการ 

 
ดร.พิชัย  สุขวุ�น 

 
ดร.จันทร�พร  ช�วงโชติ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

กรรมการ 
คณบดีวทยาลัยนานาชาติการท�องเท่ียว 

กรรมการ 

 
ดร.จราพร  วัฒนศรสิน 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�นนทชัย  โมรา 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร� 

กรรมการ 
คณบดีคณะนติศาสตร� 

กรรมการ 

 
ดร.อนุมาน  จันทวงศ� 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.บรรจง  เจรญสุข 

คณบดีคณะวทยาการจัดการ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาการบรหารการศึกษา 

กรรมการ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.อรุษ  คงรุ�งโชค 

 
ดร.กฤษณ  สงสวัสด์ิ 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาบรหารธุรกิจ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาหลักสูตรและการเรยนการสอน 

กรรมการ 
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ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วศาล  ศรมหาวโร 

 
ดร.กนกกาญจน กิตติชาติเชาวลิต 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาการจัดการชุมชนท�องถิน 

กรรมการ 
ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวชาการและงานอาชพ 

กรรมการ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จตดารมย� รัตนวุฒิ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จรศักด์ิ  แซ�โคว� 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชานติศาสตร� 

กรรมการ 
ประธานกรรมการหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพคร ู

กรรมการ 

 
ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.กนกกานต� ฐติภรณพันธ� 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชารฐัประศาสนศาสตร� 

กรรมการ 
ผู�อํานวยการสํานกงานส�งเสรมวชาการและงานทะเบียน 

กรรมการ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 

 
นางสาววภาวดี  คัมภีร�ทรัพย� 

คณบดีบัณฑิตวทยาลัย 

กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน�าสํานกงานคณบดีบัณฑิตวทยาลัย 

กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
 

ทําเนยบคณบดีบัณฑิตวทยาลัย (พ.ศ. 2540 – ป�จจบุนั) 

พ.ศ. 2540 – 2544 
 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ประโยชน  คุปต�กาจนากุล 

พ.ศ. 2545 – 2554 
 

รองศาสตราจารย� ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร 

พ.ศ. 2555 – 2558 
 

ดร.พวงเพ็ญ  ชูรนทร� 

พ.ศ. 2559 – 2560  
 

ดร.กฤษณ  สงสวัสดิ ์

พ.ศ. 2560 – ป�จจุบัน 
 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วฒันา  รัตนพรหม 
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การจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป�น 2 ประเภท 

1. ประเภทภาคปกติ ใช�ระบบการศึกษาแบบทวภาค โดยป�การศึกษาหนงๆ แบ�งออกเป�น                
2 ภาคเรยน มีระยะเวลาแต�ละภาคเรยนไม�นอยกว�า 16 สัปดาห� 

2. ประเภทภาคพิเศษ ตามข�อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว�าต�องการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน พ.ศ. 2539 มีการจัดการศึกษาเป�น 2 ภาคเรยนปกติ และ 1 ภาคเรยนฤดูร�อน 
ทั้งน ระยะเวลาในการศึกษาแต�ละภาคเรยนเทียบได�ไม�นอยกว�า 16 สัปดาห�  

 

เง่อนไขการลงทะเบียน 
1. นกศึกษาประเภทภาคปกติ ต�องลงทะเบียนรายวชาและ /หรอวทยานพนธ� ไม�ตํ่ากว�าภาคเรยน

ละ 6 หนวยกิต และไม�เกิน 15 หนวยกิต การลงทะเบียนตํ่ากว�า 6 หนวยกิต อาจทําได�ในภาค
เรยนฤดูร�อน หรอภาคเรยนที่นกศึกษาจะจบหลักสูตร 

2. นกศึกษาประเภทภาคพิเศษ ต�องลงทะเบียนรายวชาและ /หรอวทยานพนธ� ไม�ตํ่ากว�าภาค
เรยนละ 6 หนวยกิต และไม�เกิน 12 หนวยกิต การลงทะเบียนตํ่ากว�า 6 หนวยกิต อาจทําได�ใน
ภาคเรยนฤดูร�อน หรอภาคเรยนที่นกศึกษาจะจบหลักสูตร 

 

การลงทะเบียนรายวชา 
1.  บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน จะกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวธการใน

การลงทะเบียนให�แต�ละภาคเรยน นกศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรยนตามที่ทางบัณฑิตวทยาลัย
กําหนด 

2.  นกศึกษาต�องตรวจสอบการลงทะเบียนรายวชากับโครงสร�างหลักสูตรทีศ่ึกษาด�วยตนเองอย�าง
รอบคอบ หากพบป�ญหาต�องรบแจ�งฝ�ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวทยาลัยทันที 

 

ข้ันตอนการลงทะเบียน 
1.  นกศึกษารับปฏิทินวชาการ ตารางเรยน และใบแจ�งการชําระเงน ณ ฝ�ายทะเบียนและวัดผล 

บัณฑิตวทยาลัย และนาใบแจ�งการชําระเงนไปชําระเงนที่ฝ�ายการเงน หรอชําระเงนผ�าน
ธนาคารแล�วแต�กรณ หลังจากนกศึกษาชําระเงนเรยบร�อยแล�วให�เก็บใบเสร็จและหลักฐาน         
ใบแจ�งหน ซึ่งมีรายวชาการลงทะเบียนให�เก็บจนกว�าจะสําเร็จการศึกษา เพื่อจะได�ตรวจสอบ 
ในกรณที่มีป�ญหาหรอเกิดข�อผิดพลาดในเร่องของการลงทะเบียน 
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2. นกศึกษาที่ขอผ�อนผันการลงทะเบียน ให�ยื ่นคําร�องขอผ�อนผันการลงทะเบียน โดยชําระ
ค�าธรรมเนยมการลงทะเบียนล�าช�า วันละ 50.- บาท แต�ไม�เกิน 1,500.- บาท (เรมตั้งแต�วัน
สินสุดวันกําหนดการชําระเงนลงทะเบียนตามที่บัณฑิตวทยาลัยกําหนด) 

 

การขอถอนเพิม และยกเลิกรายวชา 
1.  การขอถอน เพิมและยกเลิกรายวชา ต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรกษา และ 

บัณฑิตวทยาลัยอนุมัต ิ
2.  การขอถอน เพิมรายวชาต�องกระทําภายใน 15 วันนบจากวันเป�ดภาคเรยน 
3.  การขอยกเลิกรายวชาต�องกระทําภายใน 60 วันนบจากวันเป�ดภาคเรยน และนกศึกษา                  

ไม�มีสิทธ์ขอรับคืนเงนค�าลงทะเบียน 
 

การลงทะเบียนรักษาสภาพนกศึกษา 
1. กรณที่นกศึกษาลงทะเบียนเรยนรายวชาครบตามข�อกําหนดของหลักสูตร แต�ยังไม�สําเร็จ

การศึกษาหรอที่ได�รับอนุญาตให�ลาพักการเรยนหรอถูกพักการเรยน ต�องชําระเงนเพื่อรักษา
สภาพการเป�นนกศึกษา โดยชําระค�าบํารุงมหาวทยาลัยฯ และค�าธรรมเนยมอื่นให�ครบถ�วน
ตามที่ระเบียบมหาวทยาลัยฯ กําหนด ทั้งน ภายใน 30 วันนบจากวันเป�ดภาคเรยนที่ประสงค�
จะรักษาสภาพ 

2.  นกศึกษาที่ ไม�ลงทะเบียนเรยนในแต�ละภาคเรยน และไม�ชําระเงนเพื่อรักษาสภาพนกศึกษา
ตามข�อ 1 ให�ถือว�านกศึกษาผู�นนพ�นสภาพการเป�นนกศึกษา 

 

การโอนผลการเรยนและการยกเว�นรายวชา 
 การโอนผลการเรยน หมายความว�า การนาหนวยกิตและค�าระดับคะแนนของทุกรายวชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวทยาลัยราชภัฏมาใช� โดยไม�ต�องศึกษารายวชานนอีก 
 การยกเว�นการเรยน หมายความว�า การนาหนวยกิตของรายวชาในหลักสูตรมหาวทยาลัย          
ราชภัฏ และให�หมายความรวมถึงการนาเนอหาของรายวชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ ได�
ศึกษาแล�ว และ/หรอการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝ�กอาชพ หรอจากประสบการณ 
การทํางาน ซึ่งมีเนอหาสาระความยากง�ายเทียบได�ไม�นอยกว�า 3 ใน 4 ของเนอหาในรายวชาของหลักสูตร
มหาวทยาลัยราชภฏัและอยู�ในระดับเดียวกันมาใช� โดยไม�ต�องศึกษารายวชานนอีก 
 รายวชาที่จะนามาโอนผลการเรยนหรอยกเว�นการเรยน ต�องสอบได�หรอเคยศึกษาฝ�กอบรม                    
มีประสบการณมาแล�วไม�เกิน 10 ป� นบถึงวันที่เข�าศึกษา โดยเรมนบจากวันสําเร็จการศึกษาหรอภาค
เรยนสุดท�ายที่มีผลการเรยนหรอวันสุดท�ายที่ศึกษา อบรม หรอมีประสบการณ 
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เง่อนไขการยกเว�นการเรยน 
1.  ต�องเป�นรายวชาที่ได�ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า B หรอเทียบเท�า 
2. การขอยกเว�นการเรยนจากผู�ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรอการศึกษาตามอัธยาศัย

การฝ�กอาชพ หรอจากประสบการณการทํางาน ให�มหาวทยาลัยราชภฏักําหนดวธการประเมิน
เพ่ือยกเว�นการเรยน โดยความเห็นชอบของสภามหาวทยาลัย 

3.  จํานวนหนวยกิตที่ยกเว�นรวมแล�วต�องไม�เกินหนงในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของหนวยกิตขั้นตํ่า ซึ่งกําหนดไว�ในสาขาวชาที่กําลังศึกษาในมหาวทยาลัยราชภัฏ และเม่ือ
ได�รับการยกเว�นแล�วต�องมีเวลาศึกษาอยู�ในมหาวทยาลัยราชภฏั ไม�นอยกว�า 1 ป�การศึกษา 

4.  รายวชาที่ได�รับการยกเว�นให�บันทึกไว�ในระเบียนการเรยนของนกศึกษา โดยใช�อักษรย�อ P ใน
ช�องระดับคะแนน  

 * การยกเว�นจะสมบูรณเม่ือนกศึกษาได�ชําระเงนค�าธรรมเนยมการยกเว�น หนวยกิตละ 300 บาท 

 

การแก�เกรด I 
 เมื่อนกศึกษาได�รับแจ�งผลการเรยนว�าได�เกรด I ในรายวชาใด นกศึกษาจะต�องรบดําเนนการ
เปลี่ยนเกรด I เป�นค�าระดับคะแนน โดยต�องดําเนนการให�เสร็จสินภายในภาคเรยนถัดไป และการดําเนน 
การแก�เกรด I ให�ปฏิบัติดังน 

1.  ติดต�อขอรับคําร�องและบัตรแก�เกรด I จาก ฝ�ายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวทยาลัย 
2.  นาคําร�องและบัตรแก� I ติดต�ออาจารย�ผู�สอนรายวชาที่ติด I ด�วยตนเอง 
3.  ติดตามรับบัตรเปลี่ยนเกรด I จากอาจารย�ผู�สอนเพ่ือเก็บเป�นหลักฐาน 

 

การขอลาออก 
 การลาออกนกศึกษาที่ประสงค�จะลาออก ให�ยื่นคําร�องผ�านอาจารย�ที่ปรกษาและคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรตามลําดับ การลาออกจะมีผลสมบูรณ เม่ือบัณฑิตวทยาลัยอนุมัติ 
 

การลาพักการเรยน 
1.  บัณฑิตวทยาลัยอาจอนุญาตให�นกศึกษาลาพักการเรยนได�ครั้งละ 1 ภาคเรยน โดยนกศึกษา

จะต�องย่ืนคําร�องภายใน 20 วัน นบจากวันเป�ดภาคเรยนนน 
2.  เวลาของการพักการเรยนให�นบอยู�ในระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร 

 

การขอเปล่ียนช่อตัวช่อสกุล 
1.  นกศึกษาที่ประสงค�จะเปลี่ยน คํานาหนานาม เปลี่ยนช่อตัว และช่อสกุล ให�ยื่นหลักฐานต�างๆ 

ดงัน 
  1.1 คําร�องขอเปลี่ยนช่อตัว ช่อสกุล ตามแบบของมหาวทยาลัย 
  1.2 ใบสําคัญการเปลี่ยนช่อตัว พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
  1.3 ใบสําคัญการเปลี่ยนช่อสกุล พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
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  1.4 ใบสําคัญการสมรส พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณสมรส) 
  1.5 ใบสําคัญการรับเป�นบุตรบุญธรรม พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณบุตรบุญธรรม) 
  1.6 สําเนาทะเบียนบ�านที่เปลี่ยนแปลงแก�ไขเรยบร�อยแล�ว พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
 ให�ย่ืนคําร�องพร�อมหลักฐานต�างๆ ดังกล�าว ที่ฝ�ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวทยาลัย 
2. การขอแก�ไข วัน เดือน ป�เกิดที่ผิดพลาด จะต�องนาหลักฐาน เช�น สําเนาทะเบียนบ�านฉบับจรง 

พร�อมสําเนาหรอสูติบัตร ย่ืนพร�อมบันทึกข�อความขอแก�วัน เดือน ป�เกิด ที่ฝ�ายทะเบียนและ
วัดผล บัณฑิตวทยาลัย 

 

การทําบัตรประจําตัวนกศึกษา 
 บัตรประจําตัวนกศึกษา เป�นเอกสารทางราชการ ที่มหาวทยาลัยจะออกให�กับนกศึกษาทุกคน        
ซึ่งนกศึกษาจะต�องแสดงบัตรทุกครั้งในการติดต�อกับมหาวทยาลัย เข�าสอบ ห�องสมุดน และใช�แทนบัตร
ประจําตัวประชาชน ในกรณที่ต�องแสดงบัตร 
 การขอทําบัตรประจําตัวนกศึกษาแบ�งออกได�เป�น 2 กรณ คือ 

1.  นกศึกษาเข�าใหม� นกศึกษาจะต�องส�งรูปถ�ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นว จํานวน 1 รูป 
2.  กรณบัตรประจําตัวนกศึกษาหายให�ดําเนนการขอบัตรใหม� โดยยื่นคําร�องเพื่อขอทําบัตร

ประจําตัวนกศึกษา และชําระค�าธรรมเนยมเป�นเงน 100.- บาท ที่ฝ�ายการเงน สํานกงาน
บัณฑิตวทยาลัย 

 

การสอบประมวลความรู� 
 นกศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต�องสอบประมวลความรู�ก�อนสําเร็จการศึกษา 

1.  บัณฑิตวทยาลัยจัดทําประกาศให�มีการสอบ ภาคเรยนละ 1 ครั้ง 
2. ผู�มีสิทธ์สอบจะต�องเป�นผู�ที่เรยนรายวชาในภาคเรยนสุดท�าย หรอเรยนครบรายวชาเนอหา

แล�ว 
3. นกศึกษาจะต�องสอบผ�านทั้ง 2 หมวดวชา คือ หมวดวชาเฉพาะด�าน และหมวดวชาสัมพันธ�        

จงถือว�าสอบผ�านการสอบประมวลความรู� ในกรณที่ ไม�ผ�านหมวดวชาใด นกศึกษามีสิทธ์
สอบแก�ตัวใหม�ได�ไม�เกิน 2 ครั้ง 

 

การขอสําเร็จการศึกษา 
 เม่ือนกศึกษาเรยนครบตามหลักสูตร และสอบวทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ/ดุษฎีนพนธ�แล�ว ใน
ภาคเรยนสุดท�ายที่นกศึกษาจะจบการศึกษา ให�ปฏิบัติดังน 

1. นกศึกษายื ่นคําร�องขอสําเร ็จการศึกษาตามแบบฟอร�มที ่มหาวทยาลัยกําหนดหรอ 
Download แบบฟอร�มคําร�องได�ทีเ่ว็บไซต� http://graduate.sru.ac.th/ 

2. นกศึกษาเขยนรายละเอียดคําร�องตามแบบฟอร�ม พร�อมกับรูปถ�ายขนาด 1 นว จํานวน          
2 รูป และขนาด 2 นว จํานวน 2 รูป (สวมชุดครุยวทยฐานะตามคุณวุฒิที่ได�รับ)  

3.  ชําระเงนค�าลงทะเบียนบัณฑิต (1,000.- บาท) 
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4. นกศึกษานาแบบฟอร�มคําร�องขอสําเร็จการศึกษาและใบเสร็จชําระเงน มายื่นที่ฝ�ายะเบียน
และวัดผลของบัณฑิตวทยาลัย เพ่ือดําเนนการต�อไป 

 นกศึกษาจะเป�นผู�ที ่สําเร็จการศึกษาอย�างสมบูรณเมื่อสภาวชาการอนุมัติผลการศึกษา และ        
สภามหาวทยาลัยอนุมัติให�ปรญญาบัตรหรอประกาศนยบัตรแล�วเท�านน 

1.  เม่ือสภาวชาการอนุมัติผลการศึกษา บัณฑิตวทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา และ
เม่ือสภามหาวทยาลัยอนุมัติแล�ว บัณฑิตวทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให� 

2.  สําหรับใบประกาศนยบัตรบัณฑิต มหาวทยาลัยจะจ�ายให�ได�หลงัจากที่สภาประจํามหาวทยาลัย 
อนุมัติแล�วประมาณ 60 ว ัน ส�วนปรญญาบัตร มหาวทยาลัยจะจัดพิธพระราชทาน                
ปรญญาบัตรให�ต�อไป 

 

การสําเร็จการศึกษา 
1.  นกศึกษาที่คาดว�าจะสําเร็จการศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา ต�องยื่นคําร�องแสดง ความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษา ต�อบัณฑิตวทยาลัยล�วงหนาอย�างนอย 1 เดือน 
2.  บัณฑิตวทยาล ัยตรวจสอบการส ําเร ็จการศึกษาตามเกณฑ�ที ่ก ําหนดไว�  เพื ่อเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา ซึ่งการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต�องมี
คุณสมบัติครบถ�วนทุกข�อ ดังน 

 2.1  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิต 
2.1.1 มีเวลาศึกษาในมหาวทยาลัยราชภฏัไม�นอยกว�า 2 ภาคเรยน 
2.1.2 สอบได�ในรายวชาต�างๆ ครบตามหลักสูตร 
2.1.3 ได�ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 2.2 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
2.2.1 มีคุณสมบัติตามข�อ 2.1 
2.2.2 สอบรายวชาเสรม “ผ�าน” 
2.2.3 สอบประมวลความรู� “ผ�าน” 
2.2.4 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สอบภาษาอังกฤษ “ผ�าน” 
2.2.5 ผู�ศึกษาปรญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต�องสอบผ�านการประเมินดุษฎีนพนธ� 

/วทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ และส�งเล�มฉบับสมบูรณตามที่มหาวทยาลัย
กําหนด 

3. เม่ือนกศึกษาส�งดุษฎีนพนธ� /วทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระฉบับสมบูรณแล�ว บัณฑิตวทยาลัย 
จะนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติการศึกษา โดยถือว�าวันที่ ได�รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป�นวันที่สําเร็จการศึกษา 

4. บัณฑิตวทยาลัยนาเสนอรายช่อผู�ได�รับการอนุมัติผลการศึกษาต�อสภามหาวทยาลัยเพื่อขอ
อนุมัติปรญญาบัตรต�อไป 
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การใช�ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�ายอินเตอร�เน็ต 

 
1. ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�ายอินเตอร�เนต็คืออะไร 

ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�ายอินเตอร�เน็ตสามารถแบ�งออกได�เป�น 4 ส�วนตามลักษณะผู�ใช�
คือ ระบบสําหรับนกศึกษา, เจ�าหนาที่, อาจารย� และผู �บรหาร ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�าย
อินเตอร�เน็ตสําหรับนกศึกษา คือ ระบบที่นกศึกษาสามารถค�นหาข�อมูลต�างๆ ลงทะเบียนเรยน และ
ตรวจสอบข�อมูลของตนเองทั้งข�อมูลส�วนตัว ข�อมูลเกรด ฯลฯ โดยนกศึกษาสามารถใช�ระบบบรการ
การศึกษาได�จากทุกจุดที ่สามารถเช ่อมโยงเข�ากับเครอข�ายของมหาวทยาลัย และ/หรอเครอข�าย
อินเตอร�เน็ต 

 
2. ข�อตกลงเบ้ืองต�น 

ความรู�พื้นฐานก�อนการใช�ระบบ 

ก�อนใช�ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�ายอินเตอร�เน็ต นกศึกษาจะต�องมีความรู�พื้นฐานการใช�
งานคอมพิวเตอร�เบ้ืองต�น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ข้นไป 

คําศัพท�ที่ ใช�ในคู�มือ 
เมาส� หมายถึง อุปกรณช�วยในการนาข�อมูลเข�าสู�เคร่องคอมพิวเตอร� ซึ่งผู�ใช�จะใช�งานอุปกรณ

ชนดนร�วมกับแป�นพิมพ�อักษร 
 

 
 

รูปท่ี 1 รูปเมาส�ตัวอย�าง 
 

คลิก หมายถึง การใช�นวกดลงบนปุ�มส�วนบนเมาส� 1 ครัง้แล�วปล�อย 

 
เรมต�นใช�งานระบบ 

นกศึกษาสามารถใช�งานระบบบรการการศึกษาได�จากเคร่องคอมพิวเตอร�ทุกเคร่องที่เช่อมต�ออยู�
กับระบบเครอข�ายของมหาวทยาลัย และ/หรอเครอข�ายอินเตอร�เน็ต โดยการกําหนด Location หรอ         
Netsite ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที ่ http://reg.sru.ac.th แล�วกดปุ �ม Enter ระบบจะนา
นกศึกษาไปสู�ข�อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช�งานได�ดังจอภาพต�อไปน 
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รูปท่ี 2 หนาจอแรกเมื่อเข�าสู�ระบบ 

 

หนาข�าวประกาศจะถูกแสดงข้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที ่นกศึกษาเข�ามาที่เว็บไซต� ของสํานก
ส�งเสรมวชาการและงานทะเบียนเพื่อแสดงข�อมูลข�าวสารต�างๆ จากสํานกส�งเสรมวชาการและงาน
ทะเบียน มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน โดยเรยงลําดับจากประกาศที่มีความสําคัญจากมากไปหานอย
ให�นกศึกษาใช�เมาส�คลิกที่ช่อเร่องประกาศดังกล�าวเพ่ือแสดงรายละเอียดของประกาศเร่องนนๆ นกศึกษา
ควรใช� Website นอย�างต�อเนองเป�นระยะเพ่ือที่จะทราบข�าวประกาศต�างๆ ของสํานกส�งเสรมวชาการและ
งานทะเบียนที่แจ�งมา 

จากรูป จะเห็นได�ว�าด�านซ�ายมือเป�นเมนูแสดงฟ�งก�ชันต�างๆ ที่สามารถใช�งานได� ซึ่งประกอบไป
ด�วย  การเข�าสู�ระบบ, รายวชาที่เป�ดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรที่เป�ดสอน และตอบคําถาม ถ�า
นกศึกษาสนใจต�องการทราบรายละเอียดส�วนใดให�นกศึกษาใช�เมาส�คลิกที่เมนูที่ต�องการ 

 
เข�าสู�ระบบ 
ในส�วนของการดําเนนกิจกรรมต�างๆ ที่เป�นส�วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, 

การเปลี่ยนรหัสผ�าน เป�นต�น นกศึกษาสามารถกระทําได�โดยคลิกที่เมนู “เข�าสู�ระบบ”เพื่อทําการใส�รหัส
ประจําตัว และรหัสผ�าน ถ�ารหัสประจําตัว และรหัสผ�านที่ ใช�ถูกต�องระบบจะอนุญาตให�นกศึกษาเข�าไปใช�
งานได� (ข�อควรระวัง!!! นกศึกษาจะต�องเก็บรหัสผ�านไว�เป�นความลับ ไม�ควรบอกให�ผู�อื่นทราบ เพราะจะทํา
ให�ผู�อื่นเข�าใช�งานระบบเสมือนว�าเป�นตัวของนกศึกษาเอง หากเกิดความเสียหายข้น นกศึกษาจะต�องเป�น
ผู�รับผิดชอบเอง)  

วธใช�งาน 
1. ให�นกศึกษาคลิกที่เมนู “เข�าสู�ระบบ” 
2. พิมพ�รหัสประจําตัว และรหัสผ�าน 
3. คลิกที่ปุ�ม “ตรวจสอบ” 

 

àÁ¹ÙáÊ´§¿�§¡�ªÑ¹µ�Ò§æ  
·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãª�§Ò¹ä´� 

ÃÐºº¨ÐáÊ´§»ÃÐ¡ÒÈàÃ×èÍ§µ�Ò§æ ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  
«Öè§ÊÒÁÒÃ¶´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´�â´Âãª�àÁÒÊ�¤ÅÔ¡ 

·ÕèËÑÇ¢�Í»ÃÐ¡ÒÈáµ�ÅÐàÃ×èÍ§ 



32 Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 219 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 หนาจอสําหรับป�อนรหัสประจําตัว และรหัสผ�าน 

 
ความปลอดภัยของการส�งรหัสผ�านในระบบบรการการศึกษานได�มาตรฐานสากล ข�อมูลรหัสผ�าน

ที่นกศึกษาป�อนจะถูกทําการเข�ารหัสก�อนส�งผ�านเครอข�าย 
และเม่ือนกศึกษาผ�านขั้นตอนการตรวจสอบว�าเป�นนกศึกษาเรยบร�อยแล�ว ระบบจะนานกศึกษา

ไปสู�หนาข�าวประกาศซึ่งจะเป�นการแจ�งถึงตัวนกศึกษาโดยตรงและยังแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนู
แสดงฟ�งก�ชันต�างๆ ที่นกศึกษาสามารถใช�งานได�แสดงอยู�ทางด�านซ�ายของจอภาพ ดังรูปต�อไปน 

 

 
 
 
เปลี่ยนรหัสผ�าน 

นกศึกษาสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผ�านได�บ�อยครั้งเท�าที่ต�องการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยน
รหัสผ�าน” ก�อนการเปลี่ยนรหัสผ�าน นกศึกษาควรตรวจสอบดูที่แป�นพิมพ�ก�อนว�า ขณะนเป�นภาษาไทย/
หรอภาษาอังกฤษ และมีการกดแป�น CAP LOCK ค�างไว�หรอไม� ถ�านกศึกษาลืมรหัสผ�านที่ ใช�อยู � ใน
ป�จจุบัน ให�นกศึกษาติดต�อเจ�าหนาที่ฝ�ายทะเบียนโดยตรง 

1. »�Í¹ÃËÑÊ»ÃÐ í̈ÒµÑÇ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

2. »�Í¹ÃËÑÊ¼�Ò¹ 

3. ¤ÅÔ¡·Õè»Ø�Á “à¢�ÒÊÙ�ÃÐºº” 
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วธใช�งาน 

1. นกศึกษาคลิกที่เมนู “เปล่ียนรหัสผ�าน” 
2. ใส�รหัสผ�านเดิมที่เคยใช�อยู�ในป�จจุบัน 
3. ใส�รหัสผ�านใหม� ครั้งที่ 1 
4. ใส�รหัสผ�านใหม� ซํ้าอีกครั้งให�ตรงกับครั้งที่ 1 
5. คลิกที่ปุ�ม “เปล่ียนรหัสผ�าน”  

 

 
 

 
รูปท่ี 4 หนาจอการเปล่ียนรหัสผ�าน 

 

การลงทะเบียนรายวชา 
ดําเนนการโดยเจ�าหนาที่บัณฑิตวทยาลัย 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 5 การพิมพ� ใบแจ�งยอดการชําระเงนค�าลงทะเบียนเรยน 

 
และเม่ือนกศึกษาได�นาใบแจ�งยอดไปชําระเงนที่ธนาคารแล�ว ในระบบจะทราบว�านกศึกษาได�ทํา

การลงทะเบียนในเทอมนนเรยบร�อยแล�ว หลังจากผ�านขั้นตอนการชําระเงนแล�ว จากขั้นตอนนจะถือว�า
สินสุดขบวนการ  

2. »�Í¹ÃËÑÊ¼�Ò¹ãËÁ�¤ÃÑé§·Õè 1 

3. »�Í¹ÃËÑÊ¼�Ò¹ãËÁ�«éíÒãË�µÃ§¡Ñº¤ÃÑé§·Õè 1 

4. ¤ÅÔé¡·Õè»Ø�Á “à»ÅÕèÂ¹ÃËÑÊ¼�Ò¹” 

1. ãÊ�ÃËÑÊ¼�Ò¹à´ÔÁ·Õèãª�ÍÂÙ�ã¹»�̈ Ø̈ºÑ¹ 

ãª�àÁÒÊ�¤ÅÔê¡·Õè¹Õèà¾×èÍ¾ÔÁ¾�ãºá �̈§ÂÍ´¹íÒä»ªíÒÃÐà§Ô¹·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃ 
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การจัดพิมพ�ใบแจ�งชําระเงน 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 

 

ตารางเรยนตารางสอบ 
นกศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรยนและตารางสอบของตนเองได�จากเมนู “ตารางเรยน        

/สอบ”  โดยนกศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรยน ตารางสอบย�อนหลังได� โดยการเลือกป� /             
ภาคการศึกษาที่ต�องการ 

 

 
 

รูปท่ี 7 การตรวจสอบตารางเรยนตารางสอบ  

ÃÐººáÊ´§ÃÒÂÇÔªÒ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅ§·ÐàºÕÂ¹äÇ�  
ã¹»�/ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»�̈ Ø̈ºÑ¹ 

ÃÐººáÊ´§»ÃÐÇÑµÔ
¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ
Å§·ÐàºÕÂ¹ àª�¹ 
Å§·ÐàºÕÂ¹,  
à¾ÔèÁÇÔªÒ, Å´ÇÔªÒ, 
à»ÅÕèÂ¹¡ÅØ�ÁàÃÕÂ¹ 
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รูปท่ี 7 การตรวจสอบตารางเรยนตารางสอบ (ต�อ)  

 
ระเบียนประวัติ 
นกศึกษาสามารถตรวจสอบข�อมูลต�างๆ ของตัวเองได�จากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบว�า                

มีข�อมูลส�วนใดที่ไม�ถูกต�อง เช�น ช่อ, ช่อสกุล, หมู�โลหิต ให�นกศึกษาแจ�งต�อเจ�าหนาที่ 
วธใช�งาน 

1. คลิกที่เมนู “ประวัตินกศึกษา” จากหนาจอข�าวประกาศถึงตัวนกศึกษา ดังน 
 

  

 
 

รูปท่ี 8 ข�อมูลระเบียนประวัตินกศึกษา 

XXXXXXXX 
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ข�อมูลระเบียนประวัตขิองนกศึกษานจะประกอบไปด�วยข�อมูล 4 ส�วน ดังต�อไปน 
1. ข�อมูลด�านการศึกษา 
2. ข�อมูลผลการเรยน 
3. ข�อมูลส�วนบุคคล 
4. ข�อมูลประวัติ ในมหาวทยาลัย (ระบบจะแสดงข�อมูลส�วนน เฉพาะในกรณที่มีการบันทึก

เท�านน) 
หากต�องการเปลี่ยนแปลงข�อมูลประวัติในส�วนที่ทางมหาวทยาลัยอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลง

ได� โดยบันทึกที่ปุ�ม  ด�านซ�ายมือของหนาจอ 
เมื่อตรวจสอบข�อมูลเรยบร�อยแล�ว คลิกที ่เมนู “ถอยกลับ” เพื ่อย�อนกลับมาที่หนาจอข�าว

ประกาศ  
 
ตรวจสอบการชําระเงน/ทนุ 
นกศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหนสินต�างๆ ที ่นกศึกษามีกับมหาวทยาลัยได�จากเมนู 

“ตรวจสอบการชําระเงน/ทุน” 
วธใช�งาน 

1. 1. คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการชําระเงน/ทุน” ดังรูปต�อไปน 
 

 
รูปท่ี 9 ข�อมูลภาระค�าใช�จ�ายและข�อมูลทุนการศึกษาของนกศึกษา 

 
จากรูปข�อมูลภาระค�าใช�จ�ายต�างๆจะถูกแสดงอยู�ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงน

สรุปที่นกศึกษาต�องชําระ นอกจากนยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค�าใช�จ�ายแต�ละรายการอีกด�วย ส�วนข�อมูลใน
ตารางถัดมาเป�นข�อมูลสรุปทุนการศึกษาที่นกศึกษาได�รับ 

เมื่อตรวจสอบข�อมูลเรยบร�อยแล�ว คลิกที ่เมนู “ถอยกลับ” เพื ่อย�อนกลับมาที่หนาจอข�าว
ประกาศ  
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ผลการศึกษา 
นกศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั ้งแต �ป� /ภาคการศึกษาแรกจนถึงป�จจุบ ันได �จากเมนู             

“ผลการศึกษา” ระบบจะทําการแสดงรายวชาต�างๆ พร�อมทั้งผลคะแนนที่นกศึกษาได�ศึกษามาตั้งแต�อดีต
จนถึงป�จจุบันดังตัวอย�างจากรูปต�อไปน 

 

 
 

รูปท่ี 10 การตรวจสอบข�อมูลผลการศึกษา 

 
โดยสามารถเลือก ให�ระบบแสดงข�อมูลเป�นรายภาคของแต�ละป�การศึกษาได� โดยใช�การคลิกที่

ส�วนบนของหนาจอ เพ่ือแสดงข�อมูล 
 

 
 

ตรวจสอบการจบการศึกษา 
นกศึกษาสามารถตรวจสอบดูได�ว�า ณ ขณะนนกศึกษาได�เรยนผ�านรายวชาต�างๆ ตามข�อกําหนด

ในโครงสร�างหลักสูตรไปเท�าใด และยังเหลือหนวยกิตในหมวดวชาใดบ�างที่ยังขาดอยู� และจําเป�นต�อง
ลงทะเบียนเพ่ือให�จบการศึกษา นกศึกษาสามารถตรวจสอบได�โดยการคลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 

วธใช�งาน 
1.  จากหนาจอข�าวประกาศถึงตัวนกศึกษา ให�คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 
2.  ระบบจะแสดงข�อมูลสรุปหมวดวชาต�างๆ ที ่จําเป�นต�องลงทะเบียนเรยนเพื่อให�สําเร็จ

หลักสูตร 
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รูปท่ี 11 การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวชาท่ีผ�านกับโครงสร�างหลักสูตร 

 
จากตารางข�อมูลประกอบไปด�วย 

1. หมวดวชาตามโครงสร�างหลักสูตร  
2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ�  หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นกศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรยน

ให�ครบอย�างนอยตามเกณฑ�ที่ระบุ ในแต�ละหมวดวชา 
3. จํานวนหนวยกิตที่ทําได�  หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นกศึกษาทําได�ในแต�ละหมวดวชา 
4. จํานวนหนวยกิตที่ยังขาด หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นกศึกษายังขาดอยู�ในแต�ละหมวดวชา 

ข�อควรสังเกต ข�อมูลดังกล�าวมีไว�เพ่ือประกอบการตัดสินใจของนกศึกษาเท�านน การที่นกศึกษา
จะสามารถจบการศึกษาได�หรอไม�นน ไม�ได�ข้นอยู�กับข�อมูลดังกล�าวเพียงอย�างเดียว ยังคงมีป�จจัยอื่นๆ 
เข�ามาเก่ียวข�อง 

 
เสนอความคิดเห็น 
หากนกศึกษามีข�อคิดเห็นประการใด นกศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ�านระบบบรการ

การศึกษาได�ข�อมูลต�างๆ ที่นกศึกษาเสนอจะเป�นประโยชนอย�างมากในการปรับปรุงบรการต�างๆ ให�ดี
ยิงข้น 

วธใช�งาน 
1. จากหนาจอข�าวประกาศถึงตัวนกศึกษา ให�นกศึกษาคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 
2. นกศึกษาป�อนความคิดเห็นต�างๆลงในช�องว�าง 
3. คลิกที่ปุ�ม “ส�งข�อความ” 

 

สามารถเลือกลักษณะ
การแสดงผลแบบแสดง

รายละเอียดได� 
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รูปท่ี 12 การร�วมแสดงความคิดเห็นผ�านระบบบรการการศึกษา 

 

ประวัติการเข�าใช�ระบบ 
เป�นหนาจอตรวจสอบการเข�าใช�ระบบของ Login ของนกศึกษาจะดูได�ว�านกศึกษาเข�ามาใช�ระบบ

ตั้งแต�วัน และเวลาใดและมาใช�เคร่องคอมพิวเตอร� IP ใดก็ได� เพ่ือตรวจสอบการใช�งาน 
 

 
 

รูปท่ี 13 สถิติการเข�าใช�ระบบของนกศึกษา 
 

การประเมินอาจารย�ผู�สอน 
 

 
 

¤ÅÔ¡àÅ×Í¡ »ÃÐàÁÔ¹ÍÒ¨ÒÃÂ�¼Ù�ÊÍ¹ 
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ตัวอย�างการประเมินการสอนของอาจารย�โดยนกศึกษา 
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แสดงความคิดเห็นสําหรับรายวชา  และกดปุ�ม SAVE เสร็จสนิกระบวนการ 

 

การออกจากระบบ 
เม่ือเสร็จสินการใช�งานระบบบรการการศึกษาแล�วนกศึกษาต�องคลิกที่ปุ�ม “ออกจากระบบ” เพื่อ

ป�องกันมิให�ผู�อื่นเข�ามาใช�งานระบบแทนตัวนกศึกษาเอง 
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 การเข�าใช�งานระบบเครอข�ายอินเทอร�เน็ต (SRU-WiFi) 
เมื ่อต�องการใช�งานระบบเครอข�ายอินเทอร�เน็ตของมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ผ�าน

โปรแกรม Internet Explorer จะปรากฏหน�าต�างการใช�งาน ดังรูป 
 

 

 
 

หน�าจอ “ระบบยืนยันตัวตนมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน” ให�กรอกช�องของช่อผู�ใช�และ
รหัสผ�านอย�างถูกต�อง 

 
เม่ือกรอกช่อผู�ใช�และรหัสผ�านอย�างถูกต�องแล�ว คลิกปุ�มเข�าใช�งานจะสามารถใช�งานเว็บไซต�ต�างๆ 

ที่ต�องการได� 
ในกรณของนกศึกษาใหม� ให�ลงทะเบียนใหม�โดยปุ�ม Register เพ่ือบันทึกข�อมูล ดังตัวอย�างเช�น  
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ถ�าต�องการเปลี่ยนรหัสผ�านการใช�งานระบบเครอข�ายอินเทอร�เน็ต นกศึกษาสามารถเข�าใช�งานได� 
ให�คลิกข�อความ “เปลี่ยนรหัสผ�าน” จากนนกรอกข�อมูล Username และ Password เดิมลงไป และคลิก
ปุ�ม Login จะปรากฏหน�าต�าง ดังรูป 

ระบบจัดการบัญชผู�ใช�งานส�วนกลาง จะมีเมนูสําหรับผู�ใช�งานในการเปลี่ยนรหัสผ�าน แก�ไขข�อมูล
ส�วนตัว และออกจากระบบได� สําหรับผู�ใช�งานที่ต�องการเปลี่ยนรหัสผ�านให�คลิกปุ�ม “เปลี่ยนรหัสผ�าน”   

การเปลี่ยนรหัสผ�าน จะให�กรอกข�อมูล รหัสผ�านเดิม รหัสผ�านใหม� และรหัสผ�านใหม� (อีกครั้ง) 
จากนนคลิกปุ�ม “เปลี่ยนรหัสผ�าน” 
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การใช�ระบบจดหมายอิเล็กทรอนกส� SRU E-mail  

มหาวทยาลัยฯ ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ สํานกวทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให�บรการ e-mail ของมหาวทยาลัยฯ แก�นกศึกษา อาจารย�และบุคลากรของมหาวทยาลัย โดยการเข�าใช� 
email ได�แบ�งการเข�าใช�ออกเป�น 2 ประเภทตามประเภทของผู�ใช�งาน คือ  

นกศึกษาจะสามารถใช�จดหมายอิเล็กทรอนกส�เมื่อเข�าศึกษาในมหาวทยาลัยฯ โดยใช�งานภายใต� 
Address@student.sru.ac.th สามารถเข�าใช�งานได�ที่ http://mail.sru.ac.th/  

 

 
 
เรมต�นการใช�งานเว็บไซต� http://mail.sru.ac.th/ 
 

 
 

คลิกปุ�ม “เรมต�นใช�งานอีเมล�นกศึกษา @student.sru.ac.th” แล�วจะปรากฏหน�าจอ Login เมื่อ
เข�าสู�หน�าจอ Login ให�กรอกช่ออีเมล� และรหัสผ�าน คือ รหัสนกศึกษา จากนนคลิกปุ�ม “ลงช่อเข�าใช�งาน” 
ดังรูป 



46 Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 219 

 

 
 
การเข�าใช�งานครั ้งแรก ระบบจะกําหนดให�มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ�านใหม� โดยมีรหัสจะต�อง              

ไม�นอยกว�า 6 ตัวอักษร 
 

 
 

เม่ือเข�าสู�ระบบแล�ว จะปรากฏหน�ากล�องจดหมาย ซึ่งประกอบด�วยฟ�งก�ชั่นที่สําคัญ ดังต�อไปน 
 

 
 

1)  กล�องจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่รับเข�ามา 
2)  ติดดาว หมายถึง รายการจดหมายที่เลือกให�ติดดาวไว� เพ่ือจดัแยกหมวดหมู�ของจดหมาย 
3)  จดหมายที่ส�งแล�ว หมายถึง รายการจดหมายทีถู่กส�งออกไปแล�ว 
4)  ร�างจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่เขยนและบันทึกเป�นร�างจดหมายไว� 
5)  จดหมายขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกตรวจสอบจากระบบว�าเป�น SPAM 
6)  ถังขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกลบ 
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การเป�ดอ�านจดหมาย ทําได�โดยการคลิกข�อความของจดหมาย ไม�ว�าจะเป�นช่อผู�ส�งหรอหัวข�อเร่อง
ก็ได� 

เม่ือเข�าไปที่ตัวจดหมายจะแสดง ช่อผู�ส�ง วันเวลาทีส่�ง หัวข�อเร่อง และรายละเอียดข�อความภายใน
จดหมาย ถ�าอีเมล�มีการแนบไฟล�จะปรากฏด�านล�างของข�อความ สามารถคลิกข�อความ “ด”ู เพ่ือเป�ดอ�าน
ไฟล� หรอ “ดาวน�โหลด” เพ่ือเก็บไฟล�ไว�ทีเ่คร่อง 

การส�งจดหมาย ให�คลิกข�อความ “เขยน” จะได�หน�าจอดังรูป 
 

 
 

1)  ถึง หมายถึง ใส�ช่ออีเมล�ของผู�รับหรอผู�ที่ต�องการจะส�งถึง 
2)  เพิมสําเนา หมายถึง ใส�ช่ออีเมล�ของผู�รับหรอผู�ที่รับต�องการจะส�งถึง แบบสําเนา 
3)  เพิมสําเนาลับ หมายถึง ใส�ช่ออีเมล�ของผู�รับหรอผู�ที่รบัต�องการจะส�งถึง แบบสําเนาลับ 
4)  เร่อง หมายถึง ใส�ช่อเร่องของอีเมล� 
5)  แนบไฟล� หมายถึง ต�องการส�งไฟล�ไปพร�อมกับจดหมายด�วย 

6)  กรอบข�อความ หมายถึง ต�องการพิมพ�ข�อความภายในจดหมายใส�เนอหาของอีเมล�ที่ต�องการส�ง เมื่อ
ใส�ผู�ส�ง หัวเร่อง และเนอหาแล�วให�กดปุ�ม “ส�ง” เพ่ือทําการส�งอีเมล� 
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การใช�งานโปรแกรมตรวจสอบและป�องกัน 
การลอกเลียนงานวรรณกรรม (อักขราวสุทธ์) 

 
ระบบอักขราวสุทธ์เป�นระบบตรวจจับการลักลอกวทยานพนธ�โดยจุฬาลงกรณมหาวทยาลัยได�  

พัฒนาระบบนข้นมาเพ่ือป�องกันการลักลอกงานเอกสารอันมีลิขสิทธ์ในฐานข�อมูล ซึ่งในป�จจุบันระบบ
อักขราวสุทธ์ เป�ดให�ใช�งานเฉพาะผู�ใช�อีเมล�ภายในจุฬาลงกรณมหาวทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ร�วม
ลงนามบันทึกข�อตกลงเท�านน โดยมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานได�ร�วมลงนาม บันทึกข�อตกลงการใช�
ระบบอักขราวสิทธ์เรยบร�อยแล�ว  
 

วธการใช�ระบบอักขราวสุทธ์  
เง่อนไข  
 1. คณาจารย�และเจ�าหนาที่ จะต�องใช�อีเมล�ของมหาวทยาลัย คือ xxx@sru.ac.th  
 2. นกศึกษาจะต�องใช�อีเมล�ของมหาวทยาลัย คือ xxx@student.sru.ac.th  
การเข�าสู�ระบบอักขราวสุทธ์  
 1. เข�า URL: http://plag.grad.chula.ac.th/ หรอเข�าผ�านเว็บไซต�บัณฑิตวทยาลัย  
 2.  จะปรากฏหนาแรกของระบบอักขราวสุทธ์ ดังน  
 

 
 

 3.  กรอกอีเมล 
 

 

¡ÃÍ¡ E-mail 
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 4.  เลือกไฟล�ที่ต�องการตรวจสอบ โดยเป�นไฟล� word หรอ pdf  
 

 
 
 5.  คลิกยืนยัน และรอผลการตรวจสอบที่จะส�งให�ทางอีเมล� 
 

 
 

 6.  เม่ือคลิก “ยืนยัน” จะปรากฏหนาจอ ดังน  
 

 
 

àÅ×Í¡ä¿Å�·Õèµ�Í§¡ÒÃµÃÇ¨ 

¤ÅÔ¡Â×¹ÂÑ¹ 
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 7. คลิกที ่“รายงานผลการตรวจสอบ” 
 

 
 

 8. เม่ือคลิกที่รายงานผลการตรวจสอบจะปรากฏหนาจอ ดังน  
 

 
 
 9. รอสักครู�แล�วคลิกโหลดหนานใหม� หรอคลิก F5 ที่แป�นพิมพ� 
 

 

 
 
 
 10. เม่ือคลิกเข�าไปที่รายงานผลการตรวจสอบ จะปรากฏผล ดังน  

¤ÅÔ¡âËÅ´Ë¹�Ò¹ÕéãËÁ� 
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**ถ�าพบข�อความที่เหมือนระบบแจ�งว�าเอกสารนคล�ายคลึงกับเอกสารของใครบ�าง โดยจะทํา        
ไฮไลท�อย�างชัดเจน ด�านซ�ายเป�นข�อความของผู �ตรวจ ด�านขวาเป�นข�อความของเอกสารที่
คล�ายคลึง ดังตัวอย�าง 

 
 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  

นกศึกษาต�องส�งรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่แสดงร�อยละความซํ้าซ�อน (พิมพ�จาก
อีเมล�รายงานผลการตรวจสอบ) และแบบเสนอขอสอบงานวจัย พร�อมกับการส�งต�นฉบับงานวจัยในช�วง
ของการสอบปากเปล�า  

 1. ในช�วงขั้นตอนการขอสอบงานวจัย นกศึกษาต�องส�งรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานและแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน บทที่ 1 - 3 ให�แก�อาจารย�ที่ปรกษางานวจัย 
พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แล�วนาเอกสารมาย่ืนที่บัณฑิตวทยาลัยพร�อมกันในวันย่ืนขอสอบงานวจัย 

 2. ในขั้นตอนการขอสอบปากเปล�างานวจัยนกศึกษาต�องส�งรายงานผลการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน และแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่ 1 - 5 ให�แก�อาจารย�ที่ปรกษา
งานวจัย พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แล�วนาเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวทยาลัยพร�อมกันในวันยื่นขอ
สอบปากเปล�า 
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หอสมุดและศูนย�สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

หอสมุดและศูนย�สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นศูนย�รวม
แห�งการเรยนรู�และการบรการที่เป�นเลิศ โดยให�บรการแก� นกศึกษา อาจารย� บุคลากร และชุมชนท�องถิน 
เพ่ือส�งเสรมสนบสนุนการเรยนการสอน การค�นคว�าวจัย ให�ผู�ใช�บรการเกิดการเรยนรู� รู�จักศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเอง ใช�ประโยชนจากการอ�านเพื่อเพิมพูนความรู� ตลอดจนนาความรู�ไปประยุกต� ใช�ในการเรยน  
การสอน การค�นคว�าวจัย และนอกจากนยังเป�นศูนย�รวมแหล�งเรยนรู�ด�วยในรูปแบบต�างๆ ที่ทันสมัย 

โดยมีบรการดังต�อไปน 

 บรการหนงสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 บรการยืม – คืน 

 บรการผู�อ�าน 

 วทยานพนธ�และงานวจัย 

 บรการยืมระหว�างห�องสมุด 
 

บรการหนงสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

หอสมุดกลางให�บรการหนงสือทั่วไป ประเภทต�าง ๆ โดยได�จัดแบ�ง
หนงสือแต�ละประเภทออกเป�นระบบหมวดหมู� โดยใช�การจัดระบบทรัพยากร
ในห�องสมุด ระบบทศนยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) บรการ
ตามสถานที่จัดเก็บดังน 

 

หมวดหมู�หนงสือ สถานที่จัดเก็บ 
000 เบ็ตเตล็ดหรอความรู�ทั่วไป (Generalities) ช้ัน 2 โซน B2 
100 ปรัชญา (Philosophy) ช้ัน 2 โซน B2 
200 ศาสนา (Religion) ช้ัน 2 โซน B2 
300 สังคมศาสตร� (Social sciences) ช้ัน 2 โซน B2 
400 ภาษาศาสตร� (Language) ช้ัน 2 โซน B2 
500 วทยาศาสตร� (Science) ช้ัน 2 โซน A2 
600 วทยาศาสตร�ประยุกต�หรอเทคโนโลยี (Technology) ช้ัน 2 โซน A2 
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) ช้ัน 2 โซน A2 
800 วรรณคดี (Literature) ช้ัน 2 โซน A2 
900 ประวัติศาสตร�และภูมิศาสตร� (History andgeography) ช้ัน 2 โซน A2 
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หมวดหมู�หนงสือ สถานที่จัดเก็บ 
หนงสือภาษาอังกฤษ หมวด 000 – 900 ช้ัน 1 โซน A1 
หนงสือห�องสมุดพยาบาล ช้ัน 2 โซน A2 
หนงสือห�องสมุดกฎหมาย ช้ัน 2 โซน B2 
วทยานพนธ� รายงานการวจัย สารนพนธ� โครงการพิเศษ ช้ัน 1 โซน A1 
หนงสืออ�างอิง หมวด 000 - 900 ช้ัน 2 โซน B2 
หนงสือมุมคุณธรรม ช้ัน 2 โซน A2 
หนงสือมุมอาเซียน ช้ัน 2 โซน A2 
หนงสือมุมตลาดหลักทรัพย� ช้ัน 2 โซน B2 
มุมเดโช สวนานนท� ช้ัน 3 โซน B3 
หนงสือ นวนยาย เร่องสั้น เยาวชน ช้ัน 1 โซน B1 

 
หนงสือที่มีสัญลักษณพิเศษเพิมเติมไว�เหนอหมวดหมู�หนงสือของหอสมุดกลาง 

สัญลักษณ ประเภทหนงสือ  
ก หนงสือกฎหมาย 

 

คธ หนงสือมุมคุณธรรม 
คพ หนงสือโครงการพิเศษ 
ด หนงสือมุมเดโช สวนานนท� 
น หนงสือนวนยาย 

ร.ส. เร่องสั้น 
ย หนงสือสําหรับเด็กและเยาวชน 

วจ. รายงานการวจัย 
วพ. วทยานพนธ� 
สพ. สารนพนธ� 
อ หนงสืออ�างอิง 

CD ซีดีคู�หนงสือ 
FT ซีดี 
R หนงสืออ�างอิงภาษาอังกฤษ 

 
สัญลักษณบนสันหนงสือ 

 

ว.จ. 
658.81 
พ358บ 

 

ว.จ.  หมายถึง ประเภทของหนงสือ (หนงสือวจัย) 
658.81 หมายถึง เลขหมู�หนงสือ 
พ358  หมายถึง อักษรตัวแรกและเลขของผู�แต�ง 
บ  หมายถึง อักษรตัวแรกของช่อหนงสือ 
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บรการยืม – คืน 
งานบรการยืม - คืน หมายถึง บรการผู�ใช�ที่เป�นสมาชกของหอสมุดกลาง สามารถยืมหนงสือไป

อ�านภายนอกหอสมุดกลาง และนามาส�งคืนตามวันที่กําหนดไว�ในระเบียบของหอสมุดกลาง การใช�บรการ 
การยืม  
 - สิทธการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง 
 - ผู�ใช�บรการต�องเป�นสมาชกหอสมุดกลางเท�านน (บุคคลภายนอกไม�อนุญาตให�ยืม) 
สิทธการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง 

ประเภทสมาชก 
หนงสือทั่วไป
Thai/English 

วทยานพนธ� 
/รายงาน 
การวจัย 

สารนพนธ� 
นวนยาย/ 
เร่องสั้น/
เยาวชน 

หนงสือ 
อ�างอิง 

วารสาร/
นตยสาร 

(ฉบับล�วงเวลา) 
CD-Rom 

ค�าปรับ 
(กรณเกิน 
กําหนดส�ง) 

เล�ม/วัน เล�ม/วัน เล�ม/วัน เล�ม/วัน เล�ม/วัน เล�ม/วัน แผ�น/วัน   
นกศึกษาภาค ปกติ 7/10 ใช�บรการ 

ภายใน 
ห�องสมุด 
เท�านน 

7/10 7/10 ใช�บรการ
ภายใน

ห�องสมุด
เท�านน 

ใช�บรการ 
ภายใน 

ห�องสมุด 
เท�านน 

7/10 

ค�าปรับ 
รายการละ 
5 บาท/วัน 

นกศึกษาภาค กศ.บท. 7/14 7/14 7/14 7/14 

นกศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต 10/14 10/14 10/14 10/14 

นกศึกษา ป.เอก 15/14 15/14 15/14 15/14 

อาจารย� 20/120 3/7 20/120 20/120 3/7 3/3 20/120 

ข�าราชการ/เจ�าหนาท่ี 10/30 3/7 10/30 10/30 3/7 3/3 10/30 

*** หมายเหต ุ1. หนงสือท่ัวไป Thai/English หมายถึง หนงสือหมวด 000 - 900 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมไปถึงหนงสือ
จากมุมความรู�ต�างๆ ได�แก� มุมคุณธรรม มุมตลาดหลักทรัพย� (Set Corner) มุม ASEAN และมุมเดโช สวนานนท� 

 
วธการยืม 
 1) ยืมโดยผ�านเจ�าหนาที่ ณ เคาท�เตอร�บรการ ยืม-คืน โดยการแสดงบัตรนกศึกษาแก�

เจ�าหนาที่ผู�ให�บรการ 
 2) ยืมด�วยตนเองผ�านเคร่องยืมอัตโนมัติ บรเวณ ชั้น 1 
วธการใช�บรการเคร่องยืมหนงสืออัตโนมัติ 
 1. สอดบัตรสมาชก  
 2. เลือกภาษา  
 3. กดรหัสผ�าน 4 หลัก แล�วกดปุ�ม OK  
 4. กดปุ�ม ยืม หรอ คืน 
 5. วางหนงสือให�สันหนงสือชดขอบ และบาร�โค�ดอยู�ด�านซ�ายเลื่อนให�บาร�โค�ดตรงกับจุด

กําหนดจะปรากฏแสงสีแดง บรเวณหนงสือ 
 6. หากยืม หรอ คืน หนงสือหลายเล�มให�ปฏิบัติ เช�นเดียวกับข�อ 5 และ 6 
 7. หากไม�ต�องการทํารายการอื่นต�อ ให�ดึงบัตรออก และรับ Slip รายละเอียดการยืมหนงสือ 
การยืมต�อ 
 1. สมาชกแจ�งความประสงค�เพ่ือยืมต�อทรัพยากรสารนเทศ 
 2. ย่ืนบัตรสมาชกแก�เจ�าหนาที่ 
 3. สมาชกสามารถยืมต�อผ�านทางเว็บไซต�สืบค�นฐานข�อมูลบรรณานุกรมห�องสมุด (WebOPAC) 

ทั้งน สามารถยืมต�อรายการนน ๆ ได�เพียง 2 ครั้ง การยืมต�อสามารถทําได�ด�วย ตนเองผ�านทางเว็บไซต�
สืบค�น ฐานข�อมูลบรรณานุกรมห�องสมุด (WebOPAC) โดยไม�ต�องนาตัวเล�มมายังห�องสมุด 
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การคืน 
 1. คืนโดยผ�านเจ�าหนาที่ ณ เคาท�เตอร�บรการ ยืม-คืน บรเวณ ชั้น 1 โดยไม�ต�องแสดงบัตร 
 2. คืนด�วยตนเองผ�านเคร่องรับคืนอัตโนมัติ บรเวณด�านหนาอาคารหอสมุดกลาง 
วธการใช�บรการเคร่องคืนหนงสืออัตโนมัติ 
 1.  สัมผัสหนาจอเพ่ือเรมการทํารายการ 
 2.  เลือกภาษาเพ่ือเรมทําราย จากนน กดปุ�ม “ทํารายการ” เพ่ือเข�าสู�ระบบ 
 3.  วางหนงสือโดยนาปกด�านหลังข้น ครั้งละ 1 เล�ม 
 4.  กดปุ�มจบรายการ และรับ Slip ยืนยันการคืนหนงสือ 
การสมัครสมาชก 
 1. นกศึกษาใหม� เป�นสมาชกหอสมุดกลางโดยไม�ต�องสมัครสมาชกสามารถยืมหนงสือได�โดย

ใช�บาร�โค�ดที่ได�รับจากสุนย�คอมพิวเตอร�ติดลงบนบัตรประชาชน 
 2. หากยังไม�ได�เป�นสมาชกให�นาบัตรนกศึกษา ติดต�อเจ�าหนาที่ฝ�ายบรการยืม-คืน 
 3. บุคลากรมหาวทยาลัย นาบัตรประจําตัวที่ทางมหาวทยาลัยออกให� (หากยังไม�ได�รับให�นา

หนงสือบันทึกข�อความแสดงการเป�นบุคลากรของมหาวทยาลัย พร�อมบัตรประชาชน ติดต�อเจ�าหนาที่
ฝ�ายบรการยืม-คืน 

การจ�ายค�าปรับ ค�าปรับเกิดกําหนดส�ง เล�มละ 5 บาท/ วัน /รายการ 
กรณหนงสือหาย 
 1.  ชดใช�เป�นเงน 2 เท�าของราคาหนงสือ ค�ากระบวนการทางเทคนค 50 บาท รวมทั้งค�าปรับ

เกินกําหนดส�ง (กรณหนงสือเกินกําหนดส�ง) 
 2.  นาตัวเล�มหนงสือมาใช�คืน ต�องเป�นหนงสือที่มีช่อผู�แต�ง ช่อเร่อง และป�ที่พิมพ�ตรงกับเล�ม

ที่หาย ค�ากระบวนการทางเทคนค 50 บาท รวมทั้งค�าปรับเกินกําหนดส�ง (กรณหนงสือเกินกําหนดส�ง) 
สถานที่ ให�บรการ 
 1.  ชั้น 1 โซน C1 บรเวณเคาเตอร�บรการยืม-คืน 
 2.  เคร่องยืมอัตโนมัติ บรเวณ ชั้น 1 
ติดต�อ - สอบถาม 
 1.  โทรศัพท� 0-7791-3351 เบอร�ภายใน 5801 
 2.  เว็บไซต� http://library.sru.ac.th/ 
 3.  Facebook ช่อ SRU Library 
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บรการตอบคําถามและช�วยการค�นคว�า 
ห�องสมุดให�บรการตอบคาถามและช�วยการค�นคว�าแก�ผู�ใช�ห�องสมุดที่มีป�ญหาเกี่ยวกับการใช�

ห�องสมุดการใช�สิงพิมพ�และการค�นคว�าหาข�อมูล การใช�บรการ 
 1. ผู�ใช�บรการติดต�อสอบถามด�วยตนเองบรเวณจุดบรการ ติดต�อ - สอบถาม โทรศัพท� 
 2. ติดต�อทางเว็บไซต�ของสํานกวทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ติดต�อทาง facebook หอสมุดกลางช่อ SRU Library 
จุดบรการ 
 1. ชั้น 1 โซน C1 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า  
 2. ชั้น 2 โซน A2 และโซน B2 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า 
ผู�ให�บรการ 
บรการค�นหาหนงสือที่ไม�พบบนชั้นวาง : บรการที่จัดข้นเพ่ือช�วยเหลือผู�ใช�บรการในกรณที่ค�นหา

หนงสือตามเลขหมวดหมู� แต�ไม�พบหนงสือวางอยู�บนชั้นวาง โดยเจ�าหนาที่ จะทําการช�วยเหลือโดยการ
ช�วยค�นหาหนงสือให�แก�ผู�ใช�บรการ แต�ในกรณที่เจ�าหนาที่ค�นหาไม�พบ ให�ผู�ใช�บรการบันทึกข�อมูลของ
หนงสือลงในแบบฟอร�มได�ที่เจ�าหนาที่ผู�ให�บรการ 

การใช�บรการ  
 1. ติดต�อโดยตรงเจ�าหนาที่ 
 2. ผู�ใช�บรการบันทึกข�อมูลเพ่ือแจ�งการค�นหาหนงสือไม�พบบนชั้นวาง 
 3. เจ�าหนาที่จะทําการตรวจสอบ และแจ�งความคืบหนาไปยังผู�ใช�บรการภายหลัง 
บรการผู�อ�าน 
เป�นบรการที่จัดข้นเพ่ือช�วยเหลือผู�ใช�บรการที่ ไม�ทราบวธการค�นหาหนงสือบนชั้นวาง โดยการ

ช�วยหาหนงสือบนชั้นและแนะนาวธการค�นหาหนงสือให�แก�ผู�ใช�บรการให�ค�นหาหนงสือได�ด�วยตนเอง 
การใช�บรการ 
ผู�ใช�บรการติดต�อสอบและขอความช�วยเหลือเจ�าหนาที่ฝ�ายงานจัดชั ้นหนงสือ ซึ ่งให�บรการ 

บรเวณชั้นวางหนงสือ 
จุดบรการ 
 1. ชั้น 1 โซน C1 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า  
 2. ชั้น 2 โซน A2 และโซน B2 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า 
ผู�ให�บรการ เจ�าหนาที่ของหอสมุดฯ ทุกคน 
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วทยานพนธ�และงานวจัย 
มีวทยานพนธ�และรายงานวจัยของมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน และมหาวทยาลัยต�าง ๆ

จัดเก็บและให�บรการ จัดเรยงตามระบบทศนยมดิวอี้ ตั้งแต�หมวด 000 - 900  
การใช�บรการ : ให�บรการแบบชั้นเป�ด ผู�ใช�บรการสามารถใช�บรการได�ด�วยตนเอง  
นกศึกษาและประชาชนทั่วไป 
อนุญาตให�ใช�บรการ หรอถ�ายเอกสารได�เฉพาะภายในห�องสมุดเท�านน ไม�อนุญาตให�ยืมออกนอก

ห�องสมุด ยกเว�น ในกรณที่มีความจําเป�นต�องนา ไปถ�ายเอกสารภายนอกห�องสมุด ให�ปฏิบัติดังน 
 1. ติดต�อกับผู�ให�บรการเพ่ือกรอกแบบฟอร�มนาหนงสือออกนอกห�องสมุด 
 2. มอบบัตรประจําตัว/บัตรหลักฐานให�แก�ผู�ให�บรการ 
 3. คืนหนงสือภายใน 1 วัน ที ่ยืมก�อนห�องสมุดป�ดทําการ หากคืนหนงสือช�ากว�ากําหนด         

ต�องเสียค�าปรับวันละ 5 บาท /เล�ม 
อาจารย�และบุคลากร 
สามารถยืมได�ครั้งละ 3 เล�ม นาน 7 วัน หากคืนหนงสือช�ากว�ากําหนดส�ง ต�องเสียค�าปรับวันละ 5 

บาท /เล�ม 
หนงสือวทยานพนธ� งานวจัย สารนพนธ� และโครงการพิเศษมีสัญลักษณพิเศษเพ่ือให�ผู�ใช�บรการ

สังเกต และแปลความหมายได�อย�างง�าย ๆ ดังน 
 - ว.พ. หมายถึง วทยานพนธ�  - ว.จ. หมายถึง รายงานการวจัย 
 - ส.พ. หมายถึง สารนพนธ�  - ค.พ. หมายถึง โครงการพิเศษ 
สถานที่ ให�บรการ : หอสมุดและศูนย�สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โซน A1 ชั้น 1 
 

บรการยืมระหว�างห�องสมุด 
บรการยืมระหว�างห�องสมุด คือ บรการที่ห�องสมุดแห�งหนงติดต�อขอยืมหรอถ�ายสําเนาเอกสาร

หรอวัสดุเพื่อการศึกษาอื่นๆ ซึ่งไม�มีในห�องสมุดของตน จากหนวยงานที่มีแหล�งทรัพยากรนน ๆ มา
ให�บรการตามที่ผู�ใช�บรการต�องการ เพ่ือช�วยให�ผู�ใช�บรการได�รับสารนเทศที่ต�องการและช�วยประหยัดเวลา
และค�าใช�จ�ายของผู �ใช� โดยไม�ต�องเดินทางไปหาสารนเทศที่ต�องการด�วยตนเอง ซึ ่งลักษณะของการ
ให�บรการยืมระหว�างห�องสมุดส�วนใหญ�เป�นการให�บรการทําสําเนาเอกสาร ได�แก� บทความ หนงสือ 
วทยานพนธ�และเอกสารวชาการต�าง ๆ  

สถานที่ ให�บรการ 
 1. ชั้น 1 โซน A1 งานบรการวทยานพนธ�และรายงานการวจัย 
 2. ชั้น 1 โซน C1 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า  
การใช�บรการ  
 1.  ติดต�อขอใช�บรการด�วยตนเอง  
 2.  กรอกแบบฟอร�มขอใช�บรการด�วยตนเอง หรอดาวนโหลดจาก http://arit.sru.ac.th  
 3.  รับเอกสาร 
 4.  ชําระค�าบรการ 
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ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธาน จัดตั้งข้นเพ่ือเป�นหนวยงาน
กลางในการให�บรการคอมพิวเตอร�และขยายขอบข�ายการให�บรการไปถึงการให�บรการสารสนเทศ บรการ
เครอข�าย บรการInternet อุปกรณคอมพิวเตอร�และเครอข�ายที่จัดให�บรการแก�ผู�ใช� เป�นอุปกรณที่ดีและ
ทันสมัยที่สุด ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศมีความภูมิใจในระบบการให�บรการ ที่ดีที่สุดทั้งในด�าน 
บุคลากร ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ห�องจัดอบรมคอมพิวเตอร� และห�องให�บรการ Internet และเรามี
จุดมุ�งหมายจะพัฒนาให�ดียิงข้น  

สํานกงานศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารทีป�งกรรัศมีโชติ โทรศัพท�ภายใน 5100 
โทรศัพท�/โทรสาร 077-913330 มือถือ 081-891-4440 

บรการของศูนย�คอมพิวเตอร� 
 1. ห�องบรการคอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ต เป�ดให�บรการแก�นกศึกษา อาจารย� บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทยาลัย เพ่ือให�บรการการใช�งานเคร่องคอมพิวเตอร� เครอข�ายอินเทอร�เน็ตและ
งานพิมพ�เอกสาร เป�นต�น 

 2. ห�องอบรมสัมมนาทางด�านคอมพิวเตอร� ได�แก�  
  ห�องบานบุร เป�นห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ขนาด 81 เคร่อง เหมาะสําหรับจัดฝ�กอบรม 

คอมพิวเตอร� ภายในห�อง ประกอบด�วย เคร่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนดมอเตอร� ไฟฟ�า ขนาด 200 
นว เคร่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

  ห�องมัลติมีเดีย เป�นห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ขนาด 53 เคร่อง เหมาะสําหรับจัดการ
เรยนการสอนและฝ�กอบรมคอมพิวเตอร� ภายในห�องประกอบกอบด�วย เคร่องฉายภาพ LCD จอรับภาพ
ชนดมอเตอร� ไฟฟ�า ขนาด 200 นว เคร่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

  ห�องประชุมสัมมนา (Auditorium) เป�นห�องประชุมสัมมนา ขนาด 488 ที่นง เหมาะสําหรับ
จัดประชุมสัมมนา ภายในห�องประกอบด�วย เก�าอี้ฟ�งคําบรรยาย เคร่องฉายภาพ LCD 3 จุด คือ ด�านหนา 
ด�านซ�าย และด�านขวา จอรับภาพชนดมอเตอร� ไฟฟ�า ขนาด 300 นว เคร่องฉายภาพสามมิติ เคร่อง
คอมพิวเตอร�โนตบุ�ค และระบบเสียง 

  ห�อง VDO Conference เป�นห�องเรยนแบบบรรยาย ขนาด 70 ที่นง เหมาะสําหรับจัด
ประชุมอบรม สัมมนา ภายในห�องประกอบด�วย เคร่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนดมอเตอร� ไฟฟ�า 
ขนาด 150 นว เคร่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 
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  ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 1 - 7 เป�นห�องคอมพิวเตอร� ขนาด 40 ที่นง ใช�สําหรับการ
เรยนการสอนภายในห�องประกอบด�วย เคร่องฉายภาพ LCD จอรับภาพ และระบบเสียง 

การสนบสนุนทางวชาการของศูนย�คอมพิวเตอร� 
 1. งานบรการเครอข�ายและอินเทอร�เน็ต 
  - วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบเครอข�ายภายในมหาวทยาลัย 
  - ให�คําปรกษาและแก�ป�ญหาระบบเครอข�ายภายในมหาวทยาลัย 
  - บรการระบบอีเมล� จัดสรรพื้นที่บนเว็บไซต�และฐานข�อมูลให�กับนกศึกษา อาจารย�และ

บุคลากรในมหาวทยาลัย 
 2. งานฝ�กอบรมและบรการวชาการ กําหนดหลักสูตรและจัดทําเอกสารประกอบการอบรมใน

หลักสูตรต�างๆ รวมทั้งประเมินการฝ�กอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรองการผ�านการฝ�กอบรมของมหาวทยาลัย 
 3. งานวเคราะห�พัฒนาโปรแกรมและฐานข�อมูล 
  - งานระบบฐานข�อมูลอุดมศึกษา จัดทําฐานข�อมูลอุดมศึกษา 5 ฐาน คือ ฐานข�อมูล

นกศึกษา หลักสูตร บุคลากร การเงนและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบโครงการสร�างข�อมูล
ของสํานกงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งเผยแพร�ข�อมูลผ�านระบบเครอข�ายอินเทอร�เน็ต 

  - ระบบสารสนเทศของมหาวทยาลัย บรหารจัดการและสํารองข�อมูลระบบสารสนเทศที่มี
การใช�งานภายในมหาวทยาลัย รวมทั้งแนะนาและแก�ป�ญหาการใช�งานระบบสารสนเทศให�กับหนวยงาน
ต�างๆภายในมหาวทยาลัย 

 4. งานสื่อการเรยนการสอน (E-Learning) จัดอบรมด�านการพัฒนาสื่อการเรยนการสอน
ให�กับอาจารย�และบุคคลที่สนใจและรวบรวมผลงานเพ่ือใช�ประกอบการเรยนการสอนของมหาวทยาลัย 

 5. งานพัฒนาเว็บไซต� ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต�ของมหาวทยาลัย สํานกวทยบรการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง ศูนย�คอมพิวเตอร� และศูนย�ภาษา บรหารจัดการฐานข�อมูลภายใน
เว็บไซต� และประชาสัมพันธ�ข�าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวทยาลัยผ�านทางเว็บไซต� 

เวลาเป�ดบรการ 
เป�ดภาคการศึกษา  เป�ดบรการ  จันทร� – ศุกร�   เวลา 07.30 – 20.00 น. 
       เสาร� – อาทิตย� เวลา 07.30 – 17.00 น.  
       หยุดวันนกขัตฤกษ� 
ป�ดภาคการศึกษา  เป�ดบรการ  จันทร� – ศุกร�  เวลา 07.30 – 16.30 น. 
       เสาร� – อาทิตย�  เวลา 07.30 – 17.00 น.  
       หยุดวันนกขัตฤกษ� 
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ห�องปฏิบัติการ Active Learning และศึกษาค�นคว�า 

 

ห�องปฏิบัติการ Active Learning  
 

ห�องปฏิบัติการ Active Learning เป�นห�องสําหรับการเรยนการสอน แบบ 360 องศา คือ 
สามารถเรยนรู�ได�ทุกทิศทาง โดยเป�นห�องปฏิบัติการมีคอมพิวเตอร�โนตบุ�คในการใช�ประกอบการเรยนการ
เรยน จํานวน 30 เคร่อง สําหรับนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนกศึกษาระดับอื่นๆ ของมหาวทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร�ธาน  
 

 

ห�องศึกษาค�นคว�า 
 

ห�องศึกษาค�นคว�า คือ ห�องจัดเก็บงานวจัยของนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทยาลับรา
ภั สราษฎร�ธานที่สําเร็จการศึกษาไปแล�ว เพื่อใช�ในการศึกษาค�นคว�าและเป�นข�อมูลเบื้องต�น สําหรับ
นกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยู � ในป�จจุบัน เพื่อเป�นประโยชนในการดําเนนงานจัดทํา
งานวจัยของตนเองต�อไป  

ตั ้งอยู �ที ่ช ั ้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวทยาลัย) มหาวทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร�ธาน  

ข�อปฏิบัติในการใช�ห�อง 
 1. แต�งกายสุภาพ เป�นการให�เกียรติตัวเองและมหาวทยาลัย 
 2. ลงช่อเพ่ือเข�าใช�บรการฯ ที่เจ�าหนาที่ 
 3. ก�อนออกจากห�องควรแสดงหนงสือหรอเอกสารต�างๆ ต�อเจ�าหนาที่ 
 4. ไม�ฉกทําลายเอกสาร หรอเอกสารออกนอกห�องก�อนจะได�รับอนุญาต 
 5. เม่ืออ�านหนงสือแล�วให�วาง หรอเก็บให�เข�าที่ให�เรยบร�อย 
 6. ไม�ส�งเสียงดัง ควรเงยบ สํารวม จะได�ไม�รบกวนสมาธของผู�อื่น 
 7. ไม�สูบบุหร่ และไม�นาอาหารมารับประทานในห�อง 
 8. การใช�คอมพิวเตอร�โนตบุ�ค หลังการใช�งานทุกครั้งให�ป�ดเคร่อง (Shut down) และเก็บเข�า

ตู�เพ่ือชาร�ทแบตเตอร่ 
 9. การบันทึกข�อมูลให�บันทึกลงบนอุปกรณของท�านเอง 
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บรการต�างๆ ภายในห�อง 
 1. คอมพิวเตอร�โนตบุค (ห�องปฏิบัติการ) จํานวน 30 เคร่อง 
 2. บรการยืม - คืน วทยานพนธ�/ภาคนพนธ�/การค�นคว�าอิสระ และดุษฎีนพนธ� (ลิขสิทธ์ของ

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน)  
 3. วารสารงานวจัย 
 4. งานวจัยภายในมหาวทยาลัยฯ 
 5. บรการการใช�งานอุปกรณคอมพิวเตอร� 
 6. บรการติดตั้งโปรแกรมต�างๆ  
การเป�นสมาชก 
ให�นกศึกษานาบัตรนกศึกษาหรอใบเสร็จรับเงนค�าลงทะเบียน ติดต�อเจ�าหนาที่ฝ�ายบรการยืม-คืน 

บัตรที่นกศึกษาใช�ยืมหนงสือ คือ บัตรประจําตัวนกศึกษา 
จํานวนหนงสือที่ ให�ยืมและค�าปรับ 
 1. อาจารย� (ผู�สอนระดับบัณฑิตศึกษา)ยืมได�  5  เล�ม/ ภาคเรยน 
 2. นกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยืมได�  3  เล�ม/ 2 สัปดาห� 
 3. หากส�งช�ากว�ากําหนด   ปรับเล�มละ 5 บาท/วัน/เล�ม แต�ไม�เกิน 500 บาท 
 4. กรณสูญหาย ให�ทําเล�มใหม�คืน และปรับตามเวลาที่ล�วงเลย  
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ภาคเรยนท่ี 1 ลงทะเบียนรายวชา ≤ 12 หนวยกิต 

ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานตัวนกศึกษาใหม� 

ภาคเรยนท่ี 2 ลงทะเบียนรายวชา ≤ 12 หนวยกิต 

ภาคเรยนท่ี 3 ลงทะเบียนรายวชา ≤ 12 หนวยกิต 

เรมลงทะเบียน 
ดุษฎีนพนธ� ≥ 6 หนวยกิต  
วทยานพนธ� ≥ 6 หนวยกิต  

การค�นคว�าอิสระ ≥ 6 หนวยกิต  

ภาคเรยนท่ี 4  แผน ข  ลงทะเบียนรายวชาในช้ันเรยน                      
หนวยกิตสะสมครบ 36 - 45 หนวยกิต      
ตามข�อกําหนดของ แต�ละหลักสูตร/สาขาวชา 
และลงทะเบียนค�นคว�าอิสระ ครบ 6 หนวยกิต                    
ยื่นคําร�องขอสอบค�นคว�าอิสระ 

แผน ก(2)  ลงทะเบียนรายวชาในช้ันเรยน 
หนวยกิตสะสมครบ 24-33 หนวยกิต        
ตามข�อกําหนดของแต�ละหลักสูตร/

สาขาวชาและวทยานพนธ� = 6 หนวยกิต 

แผน ก(2)  ลงทะเบียนวทยานพนธ� 
 สะสมครบ 12 หนวยกิต 
 พร�อมยื่นคําร�องขอสอบวทยานพนธ� 

ภาคเรยนท่ี 5  

ขั้นตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที ่3 

ขั้นตอนที ่4 

ขั้นตอนที่ 5 

หนวยกิตสะสม ≥ 12 หนวยกิต 
 และลงทะเบียนรายวชามาแล�ว ≥ 2 ภาคเรยน 

และหนวยกิตรวมประจําภาคเรยนท่ี 3 ≤ 9 หนวยกิต 

 คุณละอองดาว  
 คุณศุราภรณ  
 คุณจุฬาลักษณ 

 คุณศุราภรณ  
 คุณจุฬาลักษณ 

 คุณศุราภรณ  
 คุณจุฬาลักษณ 

 คุณศุราภรณ  
 คุณจุฬาลักษณ 

 คุณศุราภรณ  
 คุณจุฬาลักษณ 

 คุณศุราภรณ  
 คุณจุฬาลักษณ 
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เรมลงทะเบียนวทยานพินธ� 

ขั้นตอนที่ 7 

นกศึกษาดําเนนการเตรยมหัวข�อและการทําเค�าโครงอย�างย�อ (บ.1 บ.1/1) 

นกศึกษาแสดงความจํานงขออนุมัติหัวข�อ (บ.2) 

ขั้นตอนที่ 8 

อนุมัต ิ

ไม�อนุมัต ิ

ไม�เห็นขอบ 

เห็นขอบ 

นกศึกษายื่นขอสอบเค�าโครงวทยานพนธ�ต�อคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
1) มีสถานภาพเป�นนกศึกษาปกติ 2) ผลการตรวจอักขราวสุทธ์มีการคัดลอกไม�เกิน 10% 

แต�งตัง้กรรมการสอบเค�าโครงวทยานพนธ�และแต�งตัง้คณะกรรมการท่ีปรกษา 

บัณฑิตวทยาลัยประกาศ ประชาสัมพันธ� เชญผู�สนใจร�วมฟ�งการสอบเค�าโครง  

นกศึกษาสอบเค�าโครงตาม วันเวลา สถานท่ี ท่ีกําหนด 

เสนอผลสอบต�อบัณฑิตวทยาลัย (บ.2/1) 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ พิจารณาให�ความเห็นชอบ 

สอบ 2 ครั้ง ไม�ผ�านได� U  

ผ�าน ส�งเค�าโครงฉบับสมบูรณ ภายใน 30 วัน (บ.2/2) 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุม 
พิจารณาหัวข�อและพิจารณารายช่อคณะกรรมการท่ีปรกษา 

ดุษฎีนพนธ� และวทยานพนธ�  

ดําเนนการสอบ 

เค�าโครงวทยานพนธ� 

 คุณศุราภรณ  
 คุณจุฬาลักษณ 

 คุณสุวัฒนา  
 คุณขจมาศ 
 คุณกนกกุล 
 คุณอาหมาด 
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นกศึกษารายงานความก�าวหนาทุกภาคการศึกษา 

ต�อคณะกรรมการท่ีปรกษาวทยานพนธ� (บ.3) 

ขั้นตอนที่ 9 

คณะกรรมการท่ีปรกษา 
วทยานพนธ�พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 10 

ขั้นตอนที ่11 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

นกศึกษาดําเนนการจัดทําตามแผนจนเสร็จ และขอสอบ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอคณะกรรมการสอบ  
1) มีสถานภาพเป�นนกศึกษาปกติ 2) รายงานต�นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

3) ผลการตรวจอักขราวสุทธ์มีการคัดลอกไม�เกิน 10% 

บัณฑิตวทยาลัยแต�งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล�า (บ.4) 
บัณฑิตวทยาลัยนดหมายการสอบ รวมท้ังประกาศ 

ประชาสัมพันธ� เชญผู�สนใจร�วมฟ�ง  

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ดําเนนการสอบปากเปล�า 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากล่ันกรอง 
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวทยาลัยนาเสนอสภาวชาการ 

อนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวทยาลัยนาเสนอสภามหาวทยาลัยอนุมัติปรญญาบัตร 

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน ไม�ผ�าน 

รายงานผลการสอบ    ภายใน 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 12 

1) นกศึกษาแก�ไขและส�งต�นฉบับให�
บัณฑิตวทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ 
(บ.5) ภายใน 30 วัน 

2)  บทความ หนงสือตอบรับการตีพิมพ� 
/เผยแพร�บทความ 

3)  ใบอนุมัติผลท่ีมีคณะกรรมการสอบ
ลงนาม 

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไม�อนุมัต ิ

ไม�อนุมัต ิ

 คุณสุวัฒนา  
 คุณขจมาศ 
 คุณกนกกุล 
 คุณอาหมาด 

 คุณสุวัฒนา  
 คุณขจมาศ 
 คุณกนกกุล 
 คุณอาหมาด 

 คุณสุวัฒนา  
 คุณขจมาศ 
 คุณกนกกุล 
 คุณอาหมาด 

 คุณสุวัฒนา  
 คุณขจมาศ 
 คุณกนกกุล 
 คุณอาหมาด 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชาการบรหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

 ช่อหลกัสตูร  
ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาการบรหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration  
 

 ช่อปรญญาและสาขาวชา  
 ภาษาไทย  ช่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหารการศึกษา) 
   ช่อย�อ  : ค.ม. (การบรหารการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ช่อเต็ม : Master of Education (Educational Administration) 
   ช่อย�อ  : M.Ed. (Educational Administration) 

 

 ปรัชญาและวตัถุประสงค�ของหลกัสตูร  
ปรัชญา 
การบรหารการศึกษาเป�นหัวใจสําคัญของการพัฒนาสถานศึกษาและองค�กรทางการศึกษาอื่น อันจะ

นาไปสู�การเป�นองค�กรท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองแนวทางในการพัฒนาประเทศและท�องถินได�อย�างมีประสิทธภาพ 
วัตถุประสงค�ของหลักสูตร เพ่ือให�ผู�เข�ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังน 
1. มีความรู�และเข�าใจอย�างลุ�มลึกในหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบรหาร สร�างและประยุกต� ใช�

ความรู�ใหม�ไปใช�ในการพัฒนางานและสังคมได�อย�างต�อเนอง 
2. มีทักษะในการนาแนวคิด ทฤษฎีทางการบรหารพร�อมด�วยหลักการและระเบียบวธวจัยทางการศึกษา 

ไปประยุกต� ใช�ในการพัฒนาองค�กรได�อย�างเหมาะสมและสอดคล�องกับบรบททางด�านเศรษฐกิจสังคม และ
การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. มีคุณธรรม จรยธรรม และจรรยาบรรณวชาชพ เป�นผู�ที่มีบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีต�อวชาชพ มี
ปฏิสัมพันธ�กับผู�ร�วมงานและสิงแวดล�อมอ่ืนๆ ได�อย�างเหมาะสม 
 

 ระบบการจัดการศึกษา  
จัดเป�นระบบทวภาค โดยป�การศึกษาหนงแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ

ภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลาเรยนแต�ละภาคเรยนไม�นอยกว�า 15 สัปดาห� หากมีการศึกษาภาค ฤดูร�อนต�อง
เป�นไปตามความเห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร โดยให�จัดเนอหาวชา ในสัดส�วนที่สัมพันธ�กันและมี
ระยะเวลาไม�นอยกว�า 8 สัปดาห� ท้ังน ต�องจัดเวลาเรยนในแต�ละสัปดาห� ไม�นอยกว�า 2 เท�าของเวลาเรยนในภาค
เรยนปกติ และจํานวนหนวยกิตไม�เกิน 9 หนวยกิต 

มีภาคฤดูร�อน ท้ังน ต�องเป�นไปตามความเห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
บัณฑิตวทยาลัย 
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 โครงสร�างหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกติ จํานวนหนวยกิตท่ีเรยนตลอดหลักสตูรรวมไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต 

โครงสร�าง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาการบรหารการศึกษา จัดหลักสูตรเป�น 2 แผน คือ 
แผน ก(2) และแผน ข มีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต โดยมีโครงสร�าง ดังน 

แผน ก แบบ ก(2) 
 1.  หมวดวชาสัมพันธ� ไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต 
 2.  หมวดเฉพาะด�าน  ไม�นอยกว�า 24 หนวยกิต 
  1) วชาบังคับ 18 หนวยกิต (รวมวชาฝ�กประสบการณวชาชพการบรหารการศึกษา) 
  2) วชาเลือก ไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต 
 3.  วทยานพนธ� 12 หนวยกิต 
 4.  วชาเสรม ไม�นบหนวยกิต และเป�นไปตามเง่อนไขของหลักสตูร 
แผน ข  
 1.  หมวดวชาสัมพันธ�  ไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต 
 2.  หมวดเฉพาะด�าน  ไม�นอยกว�า 30 หนวยกิต 
  1) วชาบังคับ 18 หนวยกิต (รวมวชาฝ�กประสบการณวชาชพการบรหารการศึกษา) 
  2) วชาเลือก ไม�นอยกว�า 12 หนวยกิต 
 3.  การค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 
 4.  วชาเสรม ไม�นบหนวยกิต และเป�นไปตามเง่อนไขของหลักสูตร  
 

 องค�ประกอบหลักสูตร แผน ก(2) (หนวยกิต) แผน ข (หนวยกิต) 
1. หมวดวชาเสรมพื้นฐาน ไม�นบหนวยกิต ไม�นบหนวยกิต 
2. หมวดวชาสัมพันธ� 6 6 
3. หมวดวชาเฉพาะด�าน 
 3.1 วชาบังคับ 
 3.2 วชาเลือกไม�นอยกว�า 

24 
18 
6 

30 
18 
12 

4. วทยานพนธ� 12 - 
5. การค�นคว�าอิสระ - 6 

รวมไม�นอยกว�า 42 42 

หมายเหตุ : นกศึกษาเรยนรายวชาเพิมเติมโดยไม�นบหนวยกิต ตามความเห็นของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 รายวชาในหมวดต�าง ๆ 
  1) หมวดวชาเสรมพ้ืนฐาน ไม�นบหนวยกิต 
   รายวชาเสรม 
   1.1) นกศึกษาท้ัง แผน ก(2) และแผน ข จะต�องสอบผ�านความรู�ความสามารถด�านภาษา อังกฤษ 
และการใช�คอมพิวเตอร�อยู � ในเกณฑ�ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวทยาลัยกําหนด กรณความรู�
ความสามารถต่ํากว�าเกณฑ�ท่ีมหาวทยาลัยกําหนด จะต�องเรยนรายวชาต�อไปน โดยไม�นบหนวยกิต 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา  

English for Graduate Students 

3(2-2-5) 

COM0102 คอมพิวเตอร�สําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา  
Computers for Graduate Students 

3(2-2-5) 

 
   1.2) นกศึกษาทั้งแผน ก(2) และแผน ข ที่ ไม�เคยเรยนวชาการศึกษามาก�อน จะต�องสอบผ�าน
ความรู�พื้นฐานทางการศึกษาให�ได�ตามเกณฑ�ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณสอบไม�ผ�านเกณฑ� 
จะต�องเรยนรายวชาต�อไปน โดยไม�นบหนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรยนรู�  

Educational Philosophy and Principles of Learning Management 

3(3-0-6) 

EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
Innovation and Information Technology in Education 

3(3-0-6) 

 
  2) หมวดวชาสัมพันธ� สําหรับแผน ก(2) และแผน ข ให�เรยน 6 หนวยกิต ตามรายวชาต�อไปน  
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ADM0201 วธวทยาการวจัยทางการศึกษา  

Educational Research Methodology 

3(2-2-5) 

ADM0202 บรบทและแนวโนมทางการศึกษา  
Contexts and Trends in Education 

3(2-2-5) 

 

  3) หมวดวชาเฉพาะด�าน 
   3.1) วชาบังคับ ให�แผน ก(2) และแผน ข เรยน 18 หนวยกิต ตามรายวชาต�อไปน 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ADM0301 ภาวะผู�นาและความเป�นมืออาชพในการบรหารการศึกษา  

Leadership and Professionalism in Education Management 

3(3-0-6) 

ADM0302 การบรหารจัดการการศึกษาไทยในป�จจุบัน  
Contemporary Educational Administration in Thailand 

3(3-0-6) 

ADM0303 หลักและเทคนคการบรหารจัดการศึกษา  
Primeiple and Techniques for Educational Administration and Management 

3(2-2-5) 

ADM0304 การบรหารจัดการสถานศึกษา  
School Management  

3(2-2-5) 

ADM0305 สัมมนาเพื่อการวจัยทางการบรหารการศึกษา  
Seminar for Educational Administration Research 

3(2-2-5) 

ADM0306 การฝ�กปฏิบัติการวชาชพบรหารการศึกษา  
Practicum in Educational Administration  

3(150) 
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   3.2) วชาเลือก ให�แผน ก(2) เลือกเรยนไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต ส�วนแผน ข เลือกเรยนไม�นอยกว�า 
12 หนวยกิต จากรายวชาดังต�อไปน 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ADM0401 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา  

Educational Resources Management and Development  

3 (2-2-5) 

ADM0402 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
Education for National Development Based on Primciple of Sufficient Economy 

3(2-2-5) 

ADM0403 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท�องถิน  
Education for Local Development 

3(2-2-5) 

ADM0404 การบรหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา  
Change and Risk Management in Education 

3(2-2-5) 

ADM0405 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา  
Educational Policy and Planning for Development  

3(2-2-5) 

ADM0406 การบรหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหารการศึกษา  
Information Technology Management for Educational Administration 

3(2-2-5) 

ADM0407 การพัฒนาองค�กรทางการศึกษาแนวใหม�  
The New ApproachIn Educational Organization Development 

3(2-2-5) 

ADM0408 การวจัยและพัฒนาเพื่อการบรหารการศึกษา  
Research and Development for Educational Administration 

3(2-2-5) 

ADM0409 สัมมนาการบรหารการศึกษา  
Seminar in Educational Administration 

3(2-2-5) 

ADM0410 หลักและเทคนคการบรหารงานวชาการ  
Principle and Techniques for Academic Affairs  Administration  

3(2-2-5) 

 
  4) หมวดวทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ 
   แผน ก แบบ ก(2) หมวดวทยานพนธ� 12 หนวยกิต 
ADM0501 วทยานพนธ�  

Thesis 
12 หนวยกิต 

 

   กรณเลือกศึกษาตามแผน ก(2) กําหนดให�ไม�ต�องสอบประมวลความรู� แต�ให�มีการนาเสนอวทยานพนธ�
แบบเข�มข�น ในเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบและการอนุมัติให�ผ�านของคณะกรรมการสอบวทยานพนธ� และ
ผลงานต�องได�รับการตีพิมพ� หรออย�างนอยดําเนนการให�ผลงานหรอส�วนหนงของผลงานได�รับการยอมรับให�
ตีพิมพ� ในวารสารท่ีมีผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหรอสิงพิมพ�ทางวชาการ หรอเสนอต�อที่ประชุมวชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings) 
 

   แผน ข หมวดการค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 
ADM0502 การค�นคว�าอิสระ  

Independent Study 
6 หนวยกิต 

 

   กรณเลือกศึกษาตามแผน ข (การค�นคว�าอิสระ) กําหนดให�สอบประมวลความรู�และดําเนนการ
สอบได�เม่ือศึกษาครบรายวชาตามหลักสูตร 
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คําอธบายรายวชา 
 
1) หมวดวชาเสรมพื้นฐาน 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

ฝ�กทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟ�ง การอ�านและการเขยนภาษาอังกฤษ เนนการอ�านและสรุปใจความสําคัญ
ของบทคัดย�อ และเอกสารทางวชาการจากการฝ�กการเขยนบทคัดย�อภาษาอังกฤษโดยสิงพิมพ�และสื่ออิเล็กทรอนกส� 

Practice on basic skills in listening, speaking, reading, and writing: focusing on research abstract reading 

and academic articles. Practice on writing reasarch abstract on based of multimedia. 

 

COM0102 คอมพิวเตอร�สําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
 Computer for Graduate Students  

ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร� และการใช�คอมพิวเตอร� เนนทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการใช�
และการสืบค�นข�อมูลอินเตอร�เน็ท ความรู�เบ้ืองต�นในการใช�โปรแกรมประยุกต� ในการบรหารงาน การออกแบบการใช�
สถิติและฝ�กการวเคราะห�ข�อมูลสําหรับการวจัย 

Basic knowledge on computer and computer operation. Focusing on skill in information technology and 

internet searching, Basic knowledge in using applied computer program on administration. Statistical design and 

practice on data analysis. 

 

EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรยนรู� 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy and Principles of Learning  

ทฤษฎี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับปรัชญาทั่วไป ลัทธปรัชญาและพุทธปรัชญา ปรัชญาการศึกษา การศึกษา
ตามแนวทางพุทธทาสภิกขุ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทฤษฎีการเรยนรู� จตวทยาการเรยนรู� หลักการ
จัดการเรยนรู�และการประยุกต� ใช� การจัดการศึกษาเรยนรู�ให�สอดคล�องกับกระแสสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

Theories, principles and concept in general philosophy, Buddhist philosophy, educational philosophy, 

education by the way of Budda Thas. Educational theories, learning theories, learning phychology, principles on 

learning management, and applied. Learning management for serving economic system and technology. 

 

EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Innovation and Information Technology in Education  

ทฤษฏี แนวคิดและหลักการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรยนการสอนสื่อการสอน       
การวเคราะห�ป�ญหาและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการจัดการเรยนการสอนการส�งเสรมและพัฒนา
คุณภาพการเรยนรู� แหล�งเรยนรู�และเครอข�ายการเรยนรู � ฝ�กปฏิบัติ การออกแบบการสร�างและการนานวัตกรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช�เพื่อให�ผู�เรยนเกิดการเรยนรู�ที่ดี การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมใหม� ๆ 

Theories, principles and concept in educational technology and innovation. Technology and innovation 

and materials in learning management. Problem analysis and development in information technology for learning 

management and quality of knowledge development .Learning center and learning network, practices on 

designing and creating innovation for learning management, evaluating and improving educational innovation. 
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2) หมวดวชาสัมพันธ� 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

AMD0201 วธวทยาการวจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research Methodology  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการการวจัย ความหมาย ลักษณะและธรรมชาติของการวจัย ประเภทของการวจัย 
กระบวนการวจัย หลักการออกแบบการวจัยทางการศึกษา การสร�างและตรวจสอบคุณภาพเคร่องมือ การเก็บรวบรวม
ข�อมูล การวเคราะห�ข�อมูล การเลือกใช�สถิติที่เหมาะสม ปฏิบัติการเขยนโครงการวจัย การเขยนรายงานการวจัย 
จรรยาบรรณนกวจัย การเผยแพร�ผลงานวจัย การประเมิน การสังเคราะห�และการนาผลการวจัยไปใช�เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

Theories, principles and concepts in accordance with research methodology. Type and nature of 

research, research process. Educational research methodology: practices on research instrument creating, data 

collecting, data analyzing and statistics choosing for data processor. Practices on research proposal writing, 

research report, researchers’ code of conduct, research dissemination, research evaluation and synthesis for 

using research results in educational quality development. 

 

ADM0202 บรบทและแนวโนมทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Contexts and Trends in Education  

วเคราะห�ปรัชญาพื้นฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่เนนผู�เรยนเป�นศูนย�กลาง พลวัตทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต�อการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร�ชาติที่เกี่ยวข�องกับการศึกษา 
วเคราะห�โครงสร�างของกระทรวงศึกษาธการ การศึกษา 4.0 สัมมนากระบวนทัศน ใหม� ในการเปลี ่ยนแปลงทาง
การศึกษา ป�ญหาและแนวโนมของการจัดการศึกษาการศึกษาในสภาพการณต�าง ๆ 

Analysis of western philosophy, eastern philosophy, and educational philosophy in accordance with child 

center approach. Dynamic on politics, economics, socials and technology affecting education. National stretegics 

in education, analyzing structure of ministry of education. Thai Education in era of Thailand 4.0. Seminar on new 

paradigm for educational changes, problems and trends of educational administration. 

 
3) หมวดวชาเฉพาะด�าน 

3.1) วชาบังคับ 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

ADM0301 ภาวะผู�นาและความเป�นมืออาชพในการบรหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Leadership and Professional in Educational Administration  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับผู�นา พฤติกรรมผู�นา ภาวะผู�นา ผู�นาการเปลี่ยนแปลง ผู�นาทางการ
บรหารการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ�และการพัฒนาเพื่อนร�วมงาน ความสัมพันธ�ระหว�างสถานศึกษากับชุมชนและ
ท�องถิน ความเป�นนกบรหารมืออาชพ พัฒนาความเป�นมืออาชพ จตวญญาณอุดมการณของผู�บรหาร คุณธรรม และ
จรยธรรมของวชาชพผู�บรหารการศึกษาและผู�บรหารสถานศึกษา จรรยาบรรณของวชาชพที่คุรุสภากําหนด วุฒิภาวะ
ทางอารมณ และการจัดการความเครยดของผู�บรหาร การมีส�วนร�วมในองค�กร การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพ
ของผู�บรหารสมัยใหม� สังเคราะห�ประยุกต� ใช�กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาใน
การบรหารหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในท�องถิน 

Theories, concept and principles in accordance with leader, leader behaviors and styles. Change agent, and 

instructional leadership. Human relationship and human resources development, relationship between schools 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
and communities. Professional administrator self-development. Spirits, ethics, and code of conduct according to 

teachers and educational personnel council. Maturity and stress management, participation in organization. 

Development in competencies and personality of modern administrator. Synthesis and applied education law, 

informational technology and innovation for local educational institute management. 

 

ADM0302 การบรหารจัดการการศึกษาไทยในป�จจุบัน 3(3-0-6) 
 Contemporary Educational Administration in Thailand  

ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและววัฒนาการเชงกระบวนทัศนด�านการบรหารและการจัดองค�การ 
นโยบายทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 การเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนเทศการศึกษารวมทั้งการนเทศเพื่อพัฒนาครู ให�จัดการเรยนรู�ของ
ผู�เรยนให�เติบโตเต็มตามศักยภาพ การจัดการความรู�เกี่ยวกับการบรหารการศึกษา สถานศึกษา การวจัยเพื่อพัฒนา
วชาชพ กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการบรหารจัดการศึกษา ผู�บรหารการศึกษา และผู�บรหารสถานศึกษา การจัดการศึกษา
ขององค�กรปกครอง ส�วนท�องถิน เอกชน การจัดองค�การ การบรหารองค�การ สํานกงานและองค�คณะบุคคล           
การบรหารองค�กรทางการศึกษาที่เป�นนติบุคคล การบรหารงานระบบเครอข�าย การให�เอกชนเข�ามามีส�วนร�วมในการ
บรหารจัดการสถานศึกษา 

Theories, principles in educational management in multicultural society, right opportunity and equity of 

individual in education and participation of stakeholders in organizing educational activities for life and social 

management. Effective models for educational administration, paradigm shift in educational administration ,and 

organizing for effective educational administration. Educational reform and educational act. Knowledge 

management in educational administration and research for professional development 

 

ADM0303 หลักและเทคนคการบรหารจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principle and Techniques for Educational Administration and Management 

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการการบรหารและบรหารการศึกษา การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม การ
วางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา การจัดทําแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป� การบรหารแบบมีส�วนร�วม การ
บรหารโดยใช�โรงเรยนเป�นฐาน การบรหารตามสถานการณ การบรหารแบบมุ�งผลสัมฤทธ์ หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตย�สุจรตของนกบรหาร การบรหารความเสี่ยงและความขัดแย�ง การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรยนการสอนและการสอนเสรม การวัดและประเมินผลการเรยนรู� การประเมินหลักสูตร และการพัฒนา
ศักยภาพผู�เรยน การบรหารงานแบบการให�บรการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การประยุกต� ใช�เทคนคการบรหารต�าง ๆ 
ให�สอดคล�องกับบรบทและประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงต�อไป 

Theories, concept and principles process and function of educational administration, administrative 

techniques:management by objectives, total quality management, participatory management, contingencies 

management, schoolbased management and managent based on good governance. Educational management in 

multi cultural society. Planning for educational development: strategic planning, and annual action plan. Risk and 

conflict management. Curriculum development and school curriculum, learning management and supplementary 

teaching, learning measurement and evaluation, curriculum evaluation, learners’ competencies development and 

one stop service management. 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ADM0304 การบรหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 School Management  

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหนาที่ในการบรหารจัดการสถานศึกษาการบรหารงานวชาการ และการนเทศ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป�นเลิศ การบรหารแหล�งเรยนรู�และสิงแวดล�อมเพื่อส�งเสรมการจัดการเรยนรู� 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหารและการเรยนรู� การพัฒนาการบรหาร งานบุคคล การบรหาร        
งานธุรการ การเงน พัสดุและอาคารสถานที่ของสถานศึกษา การบรหารงานทั่วไป หลักและกระบวนการในการประกัน
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การวาง 
แผนเพิมประสิทธภาพและประสิทธผลการบรหารสถานศึกษา การบรหารกิจกรรมหลักสูตรและกิจกรรมนกเรยน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู�เรยนให�รู�จักการจัดการและคิดเป�น การบรหารจัดการให�เกิดการพัฒนาทักษะชวตของผู�เรยน และ           
การบรหารจัดการให�เกิดการดูแลช�วยเหลือผู�เรยน และธรรมภิบาลในการบรหารจัดการสถานศึกษา 

Theories, principles, process and duties in schools management, academic affairs administration, 

internal supervision for quality development and best practice. Administration in learning sources and 

environment for supporting learning management, innovation and information technology for administration and 

learning management. Development in personnel administration, general administration. Budgeting and material 

management. Principles and process in educational quality assurance: internal and external assurance and 

monitoring. Planning for effectiveness and efficiency in educational administration, curriculum and activities for 

student development management, management for students’ life skills development, student support system 

and good governance in school administration. 

 

ADM0305 สัมมนาเพือ่การวจัยทางการบรหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar for Educational Administration Research  

หลักและกระบวนการสัมมนาเพื่อการเรยนรู�และการแก�ป�ญหา ศึกษา ความเคลื่อนไหวแนวคิดใหม� แนวโนม
ของการจัดการศึกษาในอนาคต ศึกษาวเคราะห�ภาพรวมลักษณะของประเด็นป�ญหาทางการบรหารการศึกษา ลักษณะ
ของประเด็นป�ญหาทางบรหารการศึกษา หลักการและกระบวนการวเคราะห�ประเด็นป�ญหาเพื่อการวจัย ฝ�กปฏิบัติการ
เสนอหัวข�อวจัยทางการบรหารการศึกษา และจัดสัมมนาการวจัยทางบรหารการศึกษา แนวทางการศึกษาการวจัยและ 
การวางแผนการวจัยรายบุคคล 

Principles and process of seminar for learning and problems solving. Study new paradigm movement and 

trend of educational management in the future. Analysis the overall of educational administration problems, 

characteristics of educational administration problems, principle and process for analyzing research problems and 

practices on proposing research title on educational administration and organize the seminar in educational 

administration research, the ways to conduct the research and individual planning for research conducting. 

 

ADM0306 การฝ�กปฏิบัติการวชาชพบรหารการศึกษา 3(150) 
 Practicum Educational Administration  

การฝ�กประสบการณวชาชพทางการบรหารการศึกษา และสถานศึกษาตามประเภทและระดับการศึกษาที่
เกี่ยวข�องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับวชาชพ ด�วยการนาเอา
ทรัพยากร แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการบรหารร�วมสมัย และประสบการณ มาประยุกต� ใช�โดยมีผู�เช่ยวชาญและ
อาจารย�นเทศให�คําปรกษาแนะนา การจัดทําโครงการและบรหารโครงการทางการศึกษา การบรหารงานวชาการ การ
บรหารจัดการความรู � การประยุกต� ใช�ความรู �มาบรหารสถานศึกษา การนเทศการศึกษา การวางแผนการนเทศ
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
การศึกษา และการนเทศภายในสถานศึกษา การประเมินผลการจัดและการบรหารการศึกษา การนาผลการประเมินไป
ใช�ในการบรหารงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในประเทศหรอต�างประเทศ 

Professional practice on educational administration in educational institute and school, according to 

national education act and others law. Using of administrational resources based on theories, concepts and 

contemporary innovation and experience to apply under coaching and mentoring of school administrator and 

university supervisors. Educational project conducting and management, academic affair management, 

knowledge management in educational administration, educational supervision and internal supervision, 

evaluation in educational administration and results using, reporting and study visiting in country and abroad. 

 
3.2) วชาเลือก 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

ADM0401 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Resources Management and Development  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการบรหารและการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ความหมาย และ
ความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษา ขอบข�ายของทรัพยากรทางการศึกษา การบรหารและพัฒนาทรัพยากรเพื่อ
ประโยชน ในการจัดการศึกษา การบรหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การวางแผนการใช�งบประมาณให�เกิด
ประโยชนสูงสุด การบรหารอาคารสถานที่และสิงแวดล�อม งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การนาทรัพยากร
มาใช�สนบสนุนในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร และการระดมสรรพกําลังเพื ่อการศึกษา การนาหลัก
เศรษฐศาสตร�การศึกษามาใช�ในการวางแผนและบรหารทรัพยากรทางการศึกษา มุ�งพัฒนาทรัพยากรเพื่อสนบสนุนการ
บรหารงานวชาการและการพัฒนาคุณภาพผู�เรยน 

Theories, concepts and principles of administration and management in educational resources, meaning 

and importance of educational resources, scope of educational resources and management for educational 

development. Human resources administration and management, planning for budgeting effectiveness, buildings 

and environment management, educational mobilization for educational management and using economical 

principles for educational resources management for supporting academics affairs and learning management. 

 

ADM0402 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5) 
 Education for National Development Base on Principle of Sufficiency Economy 

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการศึกษา ความหมาย ความสําคัญของการศึกษา แนวคิด หลักการเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมาย ความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต� ใช�หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการศึกษาและการบรหารการศึกษา กรณศึกษาและงานวจัยเกี่ยวกับการบรหารจัดการ
สถานศึกษา การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร�พระราชาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

Concepts, and principles of education, meaning and importance of education. Concepts and principles of 

sufficient economy, meaning and importance of sufficient economy. Applying sufficient economy for educational 

administration and management, case study and researches in educational administration on the basis of 

sufficient economy and philosophy of King Rama 9
th

 for sustainable educational management. 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ADM0403 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท�องถิน 3(2-2-5) 
 Education for Local Development  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการบรหารและจัดการสถานศึกษาแบบมีส�วนร�วมโดยชุมชน การระดม
ทรัพยากรจากท�องถิน การบรหารการประชาสัมพันธ�และการสร�างความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างสถานศึกษากับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถิน สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม การศึกษาและวเคราะห�ชุมชน 
ป�ญหาและแนวโนมความต�องการของชุมชนและสถานศึกษา การวางแผนและการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน บทบาทของ
ผู�บรหารสถานศึกษา ในการให�บรการทางการศึกษาแก�ชุมชน ตลอดจนความร�วมมือของชุมชนในการส�งเสรมสนบสนุน 
การพัฒนาสถานศึกษา การประยุกต� ใช�แนวคิดของท�านพุทธทาสภิกขุในการจัดการศึกษา การประสานและส�งเสรม
การศึกษาของท�องถิน ป�ญหาและแนวโนมการบรหารและการจัดการศึกษาขององค�กรส�วนท�องถินในประเทศไทย 
ศึกษากรณตัวอย�างความสําเร็จของความสัมพันธ�ระหว�างสถาบันการศึกษากับชุมชน 

Theories, concept and principles in educational administration and management by community participation, 

local resources mobilization, public relation and good relationship between schools and parents, community, 

local organization, and other social institution. Educational planning and management for community, Administrators’ 

roles in educational service in community and community collaboration in educational supporting. Applying 

principles of Bhuddha-Thas Pikhu for learning managemant. Analysis of problems and trends of educational 

management under local administration and case study in best practice of educational management under local 

administration 

 

ADM0404 การบรหารการเปล่ียนแปลงและการจัดการความเส่ียงทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Change and Risk Management in Education  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการบรหารการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา ป�ญหาและผลกระทบที่เกิดข้นจากการเปลี่ยนแปลง วเคราะห�การบรหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
ความขัดแย�ง และการบรหารความขัดแย�ง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความเสี่ยง สาเหตุและองค�ประกอบของความ
เสี่ยงทางการศึกษา การป�องกันและแก�ไขป�ญหาความเสี่ยงทางการศึกษา แนวคิดใหม� ๆ ที่ผู�บรหารการศึกษานามา
ประยุกต� ใช�ในการสนองตอบต�อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

Theories, concepts and principles of change and change management and educational change, problems 

and impacts of change. Analysis of educational change management, conflict from change and conflict 

management. Concepts and principles of risk and risk management, cause and factors of educational risk, 

prevention and resolution of educational risk, and new approach for educational administrators for responding 

educational change. 

 

ADM0405 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Policy and Planning for Development  

วเคราะห� หลักการและแนวคิด กระบวนการกําหนดนโยบาย การนานโยบายสู�การปฏิบัติ วเคราะห�อิทธพลของ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต�อการกําหนดนโยบาย การศึกษาวเคราะห�เปรยบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและ
ต�างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ� และการวางแผนปฏิบัติการใน
การบรหารจัดการศึกษาระดับชาติและสถานศึกษา วเคราะห�การนาแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช�แผนการ
ศึกษาวเคราะห�เชงวพากษ�นโยบายการศึกษาของไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและแนวคิดใหม� ในการจัด
การศึกษาป�จจุบันและอนาคตได� 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
Analysis of principles and concepts and process of policy formulation, policy implementation and analysis 

influence of economical, social and political in educational policy and educational policy in Thailand. Analysis and 

compare educational policy of Thailand and other countries. Study the principles and process of educational 

planning for development strategic planning and action plan in national and local level. Plan implementation and 

evaluation. Analyze and critique educational policy of Thailand and propose the new model or approach for 

educational administration and management. 

 

ADM0406 การบรหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology Management for Educational Administration  

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบรหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบรหารจัดการศึกษา พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย การใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการบรหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การสร�างเครอข�ายชุมชน
แห�งการเรยนรู�ในการบรหารการศึกษา การจัด smart classroom การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค�กร 
ทางการศึกษาให�มีคุณภาพ นวัตกรรมและแนวโนมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหารการศึกษาและเพื่อการเรยนรู� 
กรณศึกษา แนวปฏิบัติที่เป�นเลิศในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหารการศึกษาและการบรหารสถานศึกษา 

Concepts and principles of information technology, and importance and roles of information technology 

for education and educational administration. The using of information technology for educational quality assurance, 

learning community and learning networks and smart classroom.The development of information technology in 

educational organization, trends of innovation for educational administration and learning and case study for the 

best practice in using of information technology for educational administration and school administration. 

 

ADM0407 การพัฒนาองค�กรทางการศึกษาแนวใหม� 3(2-2-5) 
 The New Approach In Educational Organization Development  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับองค�การ ความหมาย ความสําคัญและกระบวนการในการบรหารและการ
จัดการองค�การ สํานกงาน การกําหนดบทบาทและภารกิจหนาที่ของหนวยงาน สถานศึกษา และองค�การทางการศึกษา 
ววัฒนาการในการจัดองค�กรทางการศึกษา และแนวทางการจัดองค�กรและสํานกงานแนวใหม� การนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาประยุกต� ใช�ในการบรหารจัดการการศึกษาและสถานศึกษา แนวคิดในการพัฒนา
องค�กร เทคนคและกระบวนการในการพัฒนาองค�กรทางการศึกษาโดยเนนการพัฒนาตนเอง 

Theories, concept and principles of organization: meaning, importance and process of organization 

management, human behaviors in organization, behavioral theories, personnel theories, organizational cultures. 

Organization development; motivation, communication, decision making, power and influence in organization, 

organizational politics, conflict management and interactions building. Roles and duties of educational 

department and organization, evolution of educational organization and modern office. Information technology 

and innovation for educational management and schools, and organizational and colleagues development. 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ADM0408 การวจัยและพัฒนาเพื่อการบรหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Research and Development for Educational Administration  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการวจัยและพัฒนา การวจัยเพื่อพัฒนาวชาชพ ลักษณะและธรรมชาติของ
การวจัยเพื่อพัฒนาการบรหารการศึกษา และสืบค�นเทคนคการวจัยที่สนบสนุนการวจัยพัฒนา การวจัยแบบมีส�วนร�วม 
การวจัยเชงอนาคต การวจัยเชงคุณภาพและการประยุกต� ใช� ศึกษาเทคนคและเคร่องมือเพื่อการวจัยและพัฒนาเช�นการ
สนทนกลุ �ม การปฏิบัติงานแบบมีส�วนร�วม เทคนคเดลฟายด� และงานวจัยพัฒนาด�านการบรหารการศึกษา ฝ�ก
ปฏิบัติการเสนอเค�าโครงวจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา 

Theories, concept and principle in research and development. The researches for professional development. 

Nature and characteristics of research and development for educational development and searching techniques 

that support process of research and development: participation action research, future research and qualitative 

research. The applying of techniques for research and development, such as , focus group, delphi technique, 

participation action research, and analysis of research in field of research and development and practice in 

conducting research proposal for educational and school development. 

 

ADM0409 สัมมนาการบรหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Policy and Planning for Development  

วเคราะห�ประเด็นป�ญหาสําคัญทางการบรหารการศึกษา แนวโนมสภาพป�ญหาที ่สําคัญทางการบรหาร
การศึกษา และแนวทางการแก�ไข การวจัย ประยุกต�ผลการวจัยมาใช� ในการแก�ป�ญหาทางการบรหารการศึกษา โดยการ
อภิปราย นาเสนอแนวทางใหม�ๆ ในการพัฒนาการบรหารการศึกษา 

Analysis of problems and trends of educational administration and finding the way for problems solving. 

Analysis of educational administration researches for applying the research results for proposing the new ways 

and developing national and local education. 

 

ADM0410 หลักและเทคนคการบรหารงานวชาการ 3(2-2-5) 
 Principle and Techniques for Academic Affairs Administration  

แนวคิดและหลักการการบรหารงานวชาการ การพัฒนาหลักสูตร การส�งเสรมการจัดกระบวนการเรยนรู�ที่เนน
ผู�เรยนเป�นสําคัญ และกระบวนการเรยนรู�เพื่อสร�างทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล
ทางการศึกษา การพัฒนาสื่อและแหล�งเรยนรู� เทคนคการนเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยนรู�ที่เสรมสร�าง
ทักษะชวตของผู�เรยน ส�งเสรม การมีวนย คุณธรรม จรยธรรม การพัฒนาระบบดูแลช�วยเหลือนกเรยน การจัดและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การวเคราะห�แนวคิดใหม�เพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรยน เทคนควธในการวางแผน 
และกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู�เรยนและสถานศึกษาสู�ความเป�นเลิศ 

Theories, concepts and principles in academic affairs administration, and curriculum development: 

curriculum construction, curriculum analysis ,implementation of school curriculum, curriculum evaluation. Roles 

of administrators in supporting child center learning management, and learning for the 21
st
 skills. The development of: 

educational measurement and evaluation, learning medias and learning sources, student caring and support, 

educational quality assurance and educational supervision. 
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3) หมวดวทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

ADM0501 วทยานพนธ� 12 หนวยกิต 
 Thesis  

วจัยเกี่ยวกับประเด็นป�ญหาหรอการพัฒนาทางด�านการบรหารการศึกษาเนนความคิดรเรมสร�างสรรค�ทาง
วชาการ การนาทฤษฎีและหลักการบรหารมาใช�ในการแก�ป�ญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนควธวจัย และการค�นหาองค�
ความรู�ใหม� ๆ เพื่อใช�ในการพัฒนาการศึกษา 

Conduct the research corncern with the problem and progressive on educational administration. The 

using of theories and principles on educational administration for problems solving by research, and construct the 

new knowledge for educational development, under guidance and supervision of the advisors. 

 

ADM0502 การค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 
 Independent Study  

เสนอโครงการศึกษาค�นคว�าตามความสนใจอย�างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบรหารการศึกษาภายใต�การกาํกับดูแลของ
อาจารย�ที่ปรกษาอย�างใกล�ชดโดยจัดทําเป�นรายงานทางวชาการที่มีการวเคราะห� สังเคราะห�และนาเสนอต�อสาธารณชนได� 

Proposing individual interests educational administration project based on deep knowledge, under 

guidance and supervision of advisors and proposing academic report. 
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การจัดแผนการศึกษา สาขาวชาการบรหารการศึกษา 
ระดับปรญญาโท 2 ป� 

 

1) แผน ก แบบ ก 2 เรยนไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เสรมพื้นฐาน ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

เสรมพื้นฐาน COM0102 คอมพิวเตอร�สําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ� ADM0201 วธวทยาการวจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

สัมพันธ� ADM0202 บรบทและแนวโนมทางการศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0303 หลักและเทคนคการบรหารจัดการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 9 
* ไม�นบหนวยกิต 
 

ช้ันป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชา รหสัวชา ช่อวชา หนวยกติ 

เสรมพื้นฐาน EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรยนรู� 3(2-2-5)* 

เสรมพื้นฐาน EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)* 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0301 ภาวะผู�นาและความเป�นมืออาชพในการบรหารการศึกษา 3(3-0-6) 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0302 การบรหารจัดการศึกษาไทยในป�จจุบัน 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0305 สัมมนาเพื่อการวจัยทางการบรหารการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 18 
* ไม�นบหนวยกิต 
 

ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0304 การบรหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0306 การฝ�กปฏิบัติการวชาชพบรหารการศึกษา   3(150) 

เฉพาะด�าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

รวม 12 

รวมหนวยกิตสะสม 30 

 

ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

วทยานพนธ� ADM0501 วทยานพนธ� 12 

รวม 12 

รวมหนวยกิตสะสม 42 
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2) แผน ข เรยนไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เสรมพื้นฐาน ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

เสรมพื้นฐาน COM0102 คอมพิวเตอร�สําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ� ADM0201 วธวทยาการวจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

สัมพันธ� ADM0202 บรบทและแนวโนมทางการศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0303 หลักและเทคนคการบรหารจัดการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 9 
* ไม�นบหนวยกิต 
 

ชั้นป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เสรมพื้นฐาน EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักจัดการเรยนรู� 3(2-2-5)* 

เสรมพื้นฐาน EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)* 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0301 ภาวะผู�นาและความเป�นมืออาชพในการบรหารการศึกษา 3(3-0-6) 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0302 การบรหารจัดการศึกษาไทยในป�จจุบัน 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0304 การบรหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0305 สัมมนาเพื่อการวจัยทางการบรหารการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 12 

รวมหนวยกิตสะสม 21 

 

ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เฉพาะด�าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

เฉพาะด�าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

รวม 12 

รวมหนวยกิตสะสม 33 
 

ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

การค�นคว�าอิสระ ADM0502 การค�นคว�าอิสระ 6 

เฉพาะด�าน (บังคับ) ADM0306 การฝ�กปฏิบัติการวชาชพบรหารการศึกษา  3(150) 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 42 
* วชาเสรมพื้นฐานสําหรับนกศึกษาท่ีไม�เรยนหลักสูตรทางการศกึษามาก�อน  
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชาหลักสูตรและการเรยนการสอน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
 ช่อหลักสตูร  
 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาหลกัสูตรและการเรยนการสอน  
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

 
 ช่อปรญญาและสาขาวชา  
 ภาษาไทย ช่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรยนการสอน)  
   ช่อย�อ  : ค.ม. (หลักสูตรและการเรยนการสอน)  
 ภาษาอังกฤษ  ช่อเต็ม  : Master of Education (Curriculum and Instruction)  
   ช่อย�อ  : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

 
 ปรชัญาและวตัถุประสงค�ของหลักสูตร  
 ปรัชญา  
 การออกแบบหลักสูตรและการเรยนการสอน เป�นหัวใจสําคัญของกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนให�มีความรู�ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามบรบทสังคม 
 วัตถุประสงค�  
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาหลักสูตรและการเรยนการสอน มีวัตถุประสงค�เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังน  
  1. มีความรู�ความเข�าใจหลักการและทฤษฎีหลักสูตรและการเรยนการสอนและสามารถประยุกต� 
ใช�ความรู�เพ่ือจัดการเรยนรู�ท่ีก�อให�ผู�เรยนเกิดการเรยนรู�ได�อย�างมีประสิทธภาพและเกิดประสิทธผลสูงสุด  
  2. มีความคิดรเรมสร�างสรรค� สามารถบูรณาการความรู�เดิมและความรู�ใหม�เพ่ือการวจัยและสร�าง
นวัตกรรมทางวชาชพท่ีจะก�อให�เกิดการพัฒนาความรู�ใหม�หรอวธปฏิบัติงานใหม�ในด�านหลักสูตรและการเรยน
การสอน  
  3. มีคุณธรรม จรยธรรม และจรรยาบรรณทางวชาการ วชาชพ และมีภาวะผู�นาแสดงออกถึงการ
เป�นผู�นาทางวชาการ การเรยนการสอนได�อย�างเหมาะสม 
 
 ระบบการจัดการศึกษา  
 การจัดการศึกษาเป�นระบบทวภาค โดยหนงป�การศึกษาแบ�งเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม�นอยกว�า 15 สัปดาห� และอาจจัดให�มีภาคฤดูร�อนโดยกําหนดระยะเวลาไม�นอยกว�า 8 สัปดาห�และจัด
เวลาเรยนในแต�ละสัปดาห� ไม�นอยกว�า 2 เท�าของเวลาเรยนปกติ  
 มีภาคฤดูร�อน ท้ังน ข้นอยู�กับมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
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 โครงสร�างหลักสูตร  
 แผน ก 1 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�นอยกว�า 36 หนวยกิต 
  1) วชาเสรมทักษะ ไม�นบหนวยกิต 
  2) วทยานพนธ� ไม�นอยกว�า   36 หนวยกิต  
 แผน ก 2 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�นอยกว�า 36 หนวยกิต 
  1) หมวดวชาเสรมทักษะ ไม�นบหนวยกิต 
  2) หมวดวชาสัมพันธ� ไม�นอยกว�า  06 หนวยกิต  
  3) หมวดเฉพาะด�านไม�นอยกว�า  18 หนวยกิต  
   3.1) วชาบังคับไม�นอยกว�า   09 หนวยกิต  
   3.2) วชาเลือกไม�นอยกว�า   09 หนวยกิต 
  4) วทยานพนธ� ไม�นอยกว�า   12 หนวยกิต  
 แผน ข หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�นอยกว�า 36 หนวยกติ 
  1) หมวดวชาเสรมทักษะ ไม�นบหนวยกิต 
  2) หมวดวชาสัมพันธ� ไม�นอยกว�า  06 หนวยกิต  
  3) หมวดเฉพาะด�านไม�นอยกว�า  24 หนวยกิต  
   3.1) วชาบังคับไม�นอยกว�า   09 หนวยกิต  
   3.2) วชาเลือกไม�นอยกว�า   15 หนวยกิต  
  4) การค�นคว�าอิสระไม�เกิน   06 หนวยกิต  
 
 แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
1)  หมวดวชาเสรมทักษะ*    6*    6*    6* 
2)  หมวดวชาสัมพันธ� -   6   6 
3)  หมวดเฉพาะด�าน - 18 24 
     3.1) วชาบังคับ -   9   9 
     3.2) วชาเลือก -   9 15 
4)  วทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ 36 12   6 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�นอยกว�า 36 36 36 

 
 รายวชาในหลักสูตร ประกอบด�วย  
  1) หมวดวชาเสรมทักษะ   
   วชาเสรม ไม�นบหนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

COM1001 คอมพิวเตอร�สําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Graduate Students  
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  2) หมวดวชาสัมพันธ� 6 หนวยกิต 
    แผน ก 2 และแผน ข เรยนไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรยนการสอน 3(3-0-6) 

 Educational Philosophy for Instruction Development  

CUR4502 ระเบียบวธวจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research Methodology  

 
  3) หมวดวชาเฉพาะด�าน 18 หนวยกติ 
   3.1) วชาบังคับ  
     แผน ก 2 และแผน ข เรยนไม�นอยกว�า 9 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development  

CUR2504 การพัฒนาการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Development  

CUR4503 การวจัยหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Research in Curriculum and Instruction  

 
   3.2) วชาเลือก  
     แผน ก 2 เรยนไม�นอยกว�า 9 หนวยกิต และแผน ข เรยนไม�นอยกว�า 15 หนวยกติ โดย
เลือกจากรายวชาต�อไปน  
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR2505 การเรยนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธพิสัย 3(2-2-5) 

 Instruction for Cognitive Development  

CUR2506 การเรยนการสอนเพื่อพัฒนาจตพิสัย 3(2-2-5) 
 Instruction for Affective Development  

CUR2507 การเรยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย 3(2-2-5) 
 Instruction for Psychomotor Development  

CUR2508 การเรยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรยนรู� 3(2-2-5) 
 Instruction for Learning Skills Development  

CUR2509 การเรยนการสอนเพื่อการเรยนรู�โดยการบรการสังคม 3(2-2-5) 
 Instruction for Service Learning  

CUR2510 การเรยนการสอนเพื่อการเรยนรู�แบบโครงงานฐานวจัย   3(2-2-5) 
 Instruction for Research-Based Learning  
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR2601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 

 Seminar in Curriculum and Instruction  

CUR3501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Curriculum and Instruction Development 

CUR3502 การเรยนการสอนเพื่อการเรยนรู�ผ�านสื่ออิเล็กทรอนกส� 3(2-2-5) 
 Instruction for E-Learning  

CUR4504 สถิติเพื่อการวจัยและการใช�โปรแกรมประยุกต�ทางสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistics for Research and Using Statistical Program  

CUR4505 การพัฒนานวัตกรรมในการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Development of Instructional Innovation  

CUR4506 การประเมินหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instruction Assessments  

 
  4) วทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ  
   4.1) วทยานพนธ� 
     แผน ก 1 จํานวน 36 หนวยกิต และแผน ก 2 จํานวน 12 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR6602 วทยานพนธ� 12  

 Thesis  

CUR6603 วทยานพนธ� 1 9  
 Thesis 1  

CUR6604 วทยานพนธ� 2 9  
 Thesis 2  

CUR6605 วทยานพนธ� 3 9  
 Thesis 3  

CUR6606 วทยานพนธ� 4 9  
 Thesis 4  

 

   4.2) การค�นคว�าอสิระ 
     แผน ข จํานวน 6 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR6601 การค�นคว�าอิสระ 6 

 Independent Study  
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คําอธบายรายวชา 
 
หมวดวชาเสรม 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

ฝ�กทักษะพื้นฐานในการพูด การฟ�ง การอ�าน และการเขยนภาษาอังกฤษ เนนการอ�านและสรุปใจความสําคัญ
ของบทคัดย�อ และเอกสารทางวชาการจากการฝ�กการเขยนบทคัดย�อภาษาอังกฤษโดยสิงพิมพ�และสื่ออิเล็กทรอนกส� 

Practice basic speaking, listening, reading and writing skills in English, focus on reading and summarizing the 

importance of abstracts and academic papers through the practice of writing abstracts in English for publications 

and electronic media. 

 

COM1001 คอมพิวเตอร�สําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Graduate Students  

ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร�และการใช�คอมพิวเตอร� เนนทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช�
และการสืบค�นข�อมูลอินเตอร�เน็ต ความรู�เบ้ืองต�นในการใช�โปรแกรมประยุกต� ในการบรหารงาน การออกแบบการใช�สถิติ
และการวเคราะห�ข�อมูลสําหรับการวจัย 

Basic computer knowledge and using, focusing on information technology skills, internet usage and 

information retrieval, introduction to application management, Designing, using statistics and analyzing data for 

research. 

 
หมวดวชาสัมพันธ� 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรยนการสอน 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy for Instruction Development  

การวเคราะห�ปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธพลต�อการจัดการศึกษาไทยในป�จจุบัน แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่
เนนกระบวนการเรยนรู�เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป�นศูนย�กลางการพัฒนา การสร�างองค�ความรู�อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล�อม สังคม ความเช่อ ขนบธรรมเนยมประเพณ วัฒนธรรม ภูมิป�ญญาและวถีชวต ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อประยุกต� ใช�ในการกําหนด แนวทางการจัดการเรยนการสอนที่เหมาะสมกับบรบทของสังคมไทย 

The analysis of the educational philosophies which influences on the Thai education concepts, the educational 

reform focusing on the sustainable development of the learning process, student-centered development, construction of 

knowledge from the environment, society, beliefs, traditions, cultures, wisdom and way of life, Sufficiency Economy 

Philosophy applied to the direction of appropriate instruction within the context of Thai society 

 

CUR4502 ระเบียบวธวจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research Methodology  

ความหมายและลักษณะของการวจัย แนวคิดของการวจัยเชงปรมาณและเชงคุณภาพ การออกแบบการวจัย 
ข้ันตอนของการวจัย ป�ญหาการวจัย วัตถุประสงค�ของการวจัย สมมติฐานการวจัย เคร่องมือที่ ใช�ในการวจัย ปฏิบัติการ
เขยนแผนการวจัย การเก็บรวบรวมข�อมูลและการวเคราะห�ข�อมูล การเสนอผลและการเขยนรายงานการวจัยทั้งงานวจัย
เชงปรมาณและงานวจัยเชงคุณภาพ 
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The meaning and characteristics of research, the concepts of quantitative and qualitative research, research 

design, research steps, issues, objectives, hypotheses, tools, as well as action plan writing, data collection and 

analysis, writing and presentation of research reports on both quantitative and qualitative research. 

 
หมวดวชาเฉพาะด�าน (วชาบังคับ) 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development  

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร ป�จจัยพื้นฐานที่มีอิทธพลต�อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเนนคนเป�นศูนย�กลางการพัฒนา องค�ประกอบของหลักสูตร รูปแบบ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร โครงสร�างและมาตรฐานหลักสูตรในระดับต�าง ๆ หลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การนาหลักสูตรไปใช� การประเมินหลักสูตร การนาผลการประเมินไปใช�พัฒนาหลักสูตร 

Principles, concepts and theories of curriculum development, factors influencing the sustainable 

development of curriculum, focus on student-centered development, curriculum components, curriculum 

development models and procedure, course structure and curriculum standards in various level, standard-based 

curriculum, school-based curriculum, school-based curriculum development curriculum evaluation and applying 

results to further curriculum development. 

 

CUR2504 การพัฒนาการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Development  

แนวคิด ทฤษฎีการเรยนรู�และการจัดการเรยนการสอน และการประยุกต�สู�การจัด การเรยนการสอนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเนนคนเป�นศูนย�กลางการพัฒนา การพัฒนาการเรยนการสอนที่มุ�งเนนผลลัพธ� การออกแบบการ
เรยนการสอนอิงมาตรฐาน การจัดทําแผนการจัดการเรยนรู� ปฏิบัติการออกแบบการเรยนการสอนที่เนนผู�เรยนเป�น
สําคัญ และจัดทําแผนการจัด การเรยนรู� รวมถึงการวัดประเมินผลที่สอดคล�องกับการจัดการเรยนการสอน 

Concepts of learning theory and instructional management applied to teaching and learning for 

sustainable development, with a focus on student-centered development, outcomes-based learning development, 

preparation of learning management plans, standard-based instructional design, practicing the importance of 

designing teaching and learning which is focused on the learner, creating a learning management plan, ensuring 

that assessment and evaluation is consistent with teaching and learning. 

 

CUR4503 การวจัยหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Research in Curriculum and Instruction  

แนวคิดการวจัยทางหลักสูตรและการเรยนการสอน การประยุกต�หลักการและแนวคิดของงานวจัยเชงปรมาณ
และเชงคุณภาพในการวจัยทางหลักสูตรและการเรยนการสอน ปฏิบัติการออกแบบการวจัยเพื ่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ปฏิบัติการออกแบบการวจัยเพื่อศึกษาป�จจัยที่ส�งผลต�อการจัดการเรยนการสอน 

Concepts of curriculum and instruction research, application of principles and concepts of quantitative 

and qualitative research in curriculum and instructional research, designing research for school-based curriculum 

development, designing research to study factors affecting instruction. 
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หมวดวชาเฉพาะด�าน (วชาเลือก) 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

CUR2505 การเรยนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธพิสัย 3(2-2-5) 
 Instruction for Cognitive Domain Development  

แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการทางพุทธพิสัย ทฤษฎีการจัดการเรยนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธพิสัย การพัฒนา
กระบวนการคิดวเคราะห� การคิดอย�างมีวจารณญาณ ออกแบบการจัด การเรยนการสอนเพื ่อพัฒนาพุทธพิสัย 
ปฏิบัติการจัดการเรยนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธพิสัย 

Basic concepts and cognitive domain development, instructional theories for cognitive domain development, 

development of analytical thinking, critical thinking, instructional design cognitive domain development, practicum in 

instruction for cognitive domain development. 

 

CUR2506 การเรยนการสอนเพื่อพัฒนาจตพิสัย 3(2-2-5) 
 Instruction for Affective Domain Development  

แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการทางจตพิสัย ทฤษฎีการจัดการเรยนการสอนเพื่อพัฒนาจตพิสัย จตตป�ญญา
ศึกษา ออกแบบการจัดการเรยนการสอนเพื่อพัฒนาจตพิสัย ปฏิบัติการจัดการเรยนการสอนเพื่อพัฒนาจตพิสัย 

Basic concepts and development of affective domain, instructional theories for affective domain development, 

contemplative education, instructional design affective domain development, practicum in instruction for affective 

domain development. 

 

CUR2507 การเรยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย 3(2-2-5) 
 Instruction for Psychomotor Domain Development  

แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการทางทักษะพิสัย ทฤษฎีการจัดการเรยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย ออกแบบ
การการจัดการเรยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย ปฏิบัติการจัดการเรยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย 

Basic concepts and development of psychomotor domain, instructional theories for psychomotor domain 

development, instructional design psychomotor domain development, practicum in instruction for psychomotor 

domain development. 

 

CUR2508 การเรยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรยนรู� 3(2-2-5) 
 Instruction for Learning Skills Development  

แนวคิด ทฤษฎีของการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรยนรู�สู �อนาคต ผลการเรยนรู�และระบบสนบสนุนที่พึง
ประสงค� ทักษะชวตและการอาชพ ทักษะการเรยนรู�และนวัตกรรม ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ปฏิบัติการบูร
ณาการทักษะการเรยนรู�ในการจัดการเรยนการสอน 

Theoretical educational concepts to develop learning skills for the future, desirable learning outcomes and 

support systems, life and career skills, learning and innovation skills, practice of integrating media and information 

technology skills in teaching and learning. 

 

CUR2509 การเรยนการสอนเพื่อการเรยนรู�โดยการบรการสังคม 3(2-2-5) 
 Instruction for Service Learning  

แนวคิด ทฤษฎีของการเรยนรู�โดยการบรการสังคม การถ�ายโอนประสบการณจากห�องเรยนสู�สถานการณจรง 
การเรยนรู�ในสถานการณจรง การออกแบบการเรยนการสอนเพื่อนาความรู�ไปใช�ในการบรการชุมชน ออกแบบการเรยน
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การสอนเพื่อแก�ป�ญหาชุมชนภายหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินตามสภาพจรงที่สอดคล�องกับบรบท
การเรยนรู� 

Conceptualizing theories of learning through social services, transferring experience from classroom to 

real life, experiential learning, designing instruction to bring knowledge into community services, designing 

instruction to solve community problems under the philosophy of the sufficiency economy, real-life assessment 

that is consistent within the context of learning. 

 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR2510 การเรยนการสอนเพื่อการเรยนรู�แบบโครงงานฐานวจัย 3(2-2-5) 

 Instruction for Research-Based Learning  

แนวคิด ทฤษฎีของการเรยนการสอนแบบโครงงานฐานวจัย องค�ประกอบการเรยนการสอนแบบโครงงานฐาน
วจัย การเตรยมความพร�อมของผู�เรยนด�วยจตป�ญญาศึกษา การคิดเชงเหตุและผล การคิดเชงระบบ การใช�กระบวนการ
ชุมชนการเรยนรู �ทางวชาชพเพื ่อพัฒนาการเรยนการสอนแบบโครงงานฐานวจัย ออกแบบการเรยนการสอนแบบ
โครงงานฐานวจัย และการประเมินผลการเรยนรู�จากการเรยนการสอนแบบโครงงานฐานวจัย 

Conceptualizing theories of Research-Based Learning, components of Research-Based Learning, students’ 

preparation by contemplative education, cause-effect thinking, system thinking, using professional learning community 

for Research-Based Learning development, designing instruction for Research-Based Learning and learning assessment 

 

CUR2601 สัมมนาการพฒันาหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Seminar in Curriculum and Instruction  

แนวคิด ทฤษฎีและป�จจัยที่มีผลต�อการพัฒนาหลักสูตรและการเรยนการสอน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ปฏิบัติการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรยนการสอน        
ที่สอดคล�องและตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงในบรบทต�าง ๆ ประเด็นป�ญหาการใช�หลักสูตรและการเรยนการสอน 

Concepts, theories, and factors affecting the development of curriculum and instruction in both formal 

non-formal and informal education, seminars to brainstorm ideas on how to develop curriculum and instruction in 

a consistent and responsive manner, problem issues related to curriculum and instruction. 

 

CUR3501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Curriculum and Instruction Development  

แนวคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยนการสอน ระบบอินเตอร�เน็ต ในการจัดการเรยนการสอน 
การวจัยในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยนการสอน วเคราะห�แหล�งข�อมูลความรู�และสารสนเทศอิเล็กทรอนกส�
ที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรยนการสอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช�ในการจัดการเรยนการสอน 

Concepts of information technology in teaching and learning; internet in teaching and learning; researching the 

use of information technology in teaching and learning, analyze sources of information and electronic information 

related to curriculum development and teaching, using information technology in teaching and learning. 

 

CUR3502 การเรยนการสอนเพื่อการเรยนรู�ผ�านส่ืออิเล็กทรอนกส� 3(2-2-5) 
 Instruction for E-Learning  

แนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรยนการสอนผ�านสื่ออิเล็กทรอนกส� การพัฒนาบทเรยนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 
การเรยนรู�บนอุปกรณเคลื่อนที่ การจัดการเรยนการสอนผ�านเว็บ การนาระบบบรหารจัดการการเรยนรู�มาใช�ในการจัด 
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การเรยนการสอนและการบรหารหลักสูตร การประยุกต� ใช�ซอฟท�แวร�เพื่อพัฒนาคอร�สแวร� พัฒนาคอร�สแวร�และการ
ประเมินและการประเมินผลการเรยนรู� 

Theoretical concepts in teaching and learning through electronic media, the development of computer-

assisted instruction mobile learning; web-based instruction, implementing learning management systems in teaching 

and curriculum management, software application development, development of courseware and assessment and 

evaluation of learning. 

 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR4504 สถิติ เพื่อการวจัยและการใช�โปรแกรมประยุกต�ทางสถิติ 3(2-2-5) 

 Statistics for Research and Using Statistical Program  

ความหมายและหลักการทางสถิติเพื่อการวจัย ประเภทของข�อมูล วธรวบรวมข�อมูล การเลือกใช�สถิติที่เหมาะสม
กับการวจัย การทดสอบสมมติฐาน ปฏิบัติการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวเคราะห�ข�อมูลทางสถิติเพื่อการวจัย 

Definition and statistical principles of research, types of information and collection methods, selection of 

appropriate statistics for research, hypothesis testing, programs used to analyze statistical data in research. 

 

CUR4505 การพัฒนานวัตกรรมในการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Development of Instructional Innovation  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในการเรยนการสอน การวจัยในชั้นเรยนเพื่อพัฒนาการเรยน
การสอนและแก�ป�ญหาของผู�เรยน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก�ป�ญหาในการจัดการเรยนการสอนและแก�ป�ญหาของผู�เรยน 

Concepts and theories regarding innovation in instruction, classroom research to develop instruction and 

solving learners’ problems, development of innovations in problem-solving in instruction. 

 

CUR4506 การประเมินหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instruction Assessments  

แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลหลักสูตรและการเรยนการสอน การออกแบบ การประเมินหลักสูตรและ       
การเรยนการสอน ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการเรยนการสอน และนาผลการประเมินมาใช�ประโยชนในการพัฒนา
หลักสูตรและพัฒนาการเรยนการสอน 

Concepts and theories regarding course evaluation and instruction, curriculum and instructional design, 

course evaluation and teaching; using evaluation results in curriculum and instructional development. 

 
หมวดวชาการค�นคว�าอิสระ/วทยานพนธ� 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR6601 การค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 

 Independent Study  

การศึกษาค�นคว�าป�ญหาด�านหลักสูตรและการเรยนการสอน การทบทวนเอกสารที่สอดคล�องกับสภาพป�ญหา 
พัฒนานวัตกรรมด�านหลักสูตรและการเรยนการสอนเพื่อแก�ป�ญหาที่นาเสนอ ทดลองใช�นวัตกรรมเพื่อแก�ป�ญหาและ
รายงานผลการใช�นวัตกรรม 

Study of problems in curriculum and instruction, review documentation that corresponds to the phenomena or 

stated problems, synthesize the knowledge to develop innovative curriculum and instruction to solve the problems 

presented, Use and report on problem-solving innovations. 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR6602 วทยานพนธ� 12 หนวยกิต 

 Thesis  

การวจัยด�านหลักสูตรและการเรยนการสอน ด�วยวธวทยาการวจัยเพื่อการเก็บรวบรวมข�อมูลวจัย โดยใช�
เคร่องมือที่ออกแบบและพัฒนา โดยเนนการประยุกต�ความรู� หลักการ ทฤษฎี จากรายวชาที่เรยน รวมทั้งความคิด
สร�างสรรค� เพื่อให�เกิดองค�ความรู�ใหม� วเคราะห� สังเคราะห�ข�อมูล โดยใช�กระบวนการทางสถิติ เขยนรายงานการวจัย ให�
สมบูรณตามคําแนะนาของอาจารย�ที่ปรกษาและคณะกรรมการควบคุมวทยานพนธ� 

Curriculum and instructional research Research methodology regarding data collection, using specially 

designed and developed tools, emphasis on applying theoretical knowledge from the course and creativity to 

create new knowledge, synthesize information using statistical processes, write research reports following the 

advice of the advisor and the thesis supervisor 

 

CUR6603 วทยานพนธ� 1 9 หนวยกิต 
 Thesis 1  

การศึกษาวเคราะห�ปรากฏการณ สภาพป�ญหาด�านหลักสูตรและการเรยนการสอน เพื่อให�ได�มาซึ่งประเด็นการ
วจัยที่สอดคล�องกับปรากฏการณและสภาพป�ญหา โดยเขยนเป�นรายงานการวเคราะห�ป�ญหาที่นาไปสู�การทําวจัยเพื่อ
สร�างองค�ความรู�ด�านหลักสูตรและการเรยนการสอน ภายใต�คําแนะนาของอาจารย�ที่ปรกษา 

Analysis of phenomena regarding problems in curriculum and instruction in order to identify the research 

topic corresponding to both the phenomenon and stated problem, writing a report that analyzes the problems that 

led to the research in order to build curriculum and curriculum, under the guidance of an advisor 

 

CUR6604 วทยานพนธ� 2 9 หนวยกิต 
 Thesis 2  

 รายวชาที่ต�องเรยนมาก�อน : วทยานพนธ� 1  
ศึกษาและพัฒนาเค�าโครงงานวจัยด�านหลักสูตรและการเรยนการสอนที่ผ�านการวเคราะห� ด�วยการทบทวน

วรรณกรรม การสังเคราะห�วรรณกรรม ออกแบบการวจัยที่สอดคล�องกับประเด็นการวจัย จัดทําเค�าโครงวทยานพนธ� 
และเขยนบทความทางวชาการจากการทบทวนวรรณกรรมและการสังเคราะห�วรรณกรรม เพื่อตีพิมพ� ในวารสารทาง
วชาการ หรอ ร�วมนาเสนอในการประชุมวชาการระดับชาติหรอนานาชาติที่มีการจัดทํารายงานสืบเนองจากประชุม 
ภายใต�คําแนะนาของอาจารย�ที่ปรกษา 

Study, develop and analyze curriculum through literary review and synthesis, designing research that is 

consistent with research objectives and issues, write academic articles from using appropriate literature for 

publication in academic journals, or for presentation at national or international academic conferences, under the 

guidance of an advisor. 

 

CUR6605 วทยานพนธ� 3 9 หนวยกิต 
 Thesis 3  

 รายวชาที่ต�องเรยนมาก�อน : วทยานพนธ� 2  
ศึกษาและเก็บรวบรวมข�อมูลตามแผนการวจัย การวเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูล การวจัย สรุปผลและอภิปราย

ผลการวจัยตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง และเรยบเรยงเขยน เป�นรายงานการวจัย ภายใต�คําแนะนาของอาจารย�ที่
ปรกษา 
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The study and collection of research data, analysis and synthesis of research data, discuss results, 

summarize findings and compile into a research report, under the guidance of an advisor. 

 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
CUR6606 วทยานพนธ� 4 9 หนวยกิต 

 Thesis 4  

 รายวชาที่ต�องเรยนมาก�อน : วทยานพนธ� 3  
เขยนสรุปองค�ความรู�ด�านหลักสูตรและการเรยนการสอนที่เกิดจากการวจัยในรูปแบบของบทความวจัย เพื่อ

ตีพิมพ� ในวารสารทางวชาการ หรอ ร�วมนาเสนอบทความวจัยการประชุม ในระดับชาติหรอนานาชาติที่มีการจัดทํา
รายงานสืบเนองจากประชุม ภายใต�คําแนะนาของอาจารย� ที่ปรกษา  

Written summary of curriculum and instructional materials derived from research in the form of academic 

articles and research articles for publication in academic journals, or presentation of research papers at national or 

international conferences. Report prepared according to meetings, under the guidance of an advisor. 
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การจัดแผนการศึกษา 
สาขาวชาหลักสูตรและการเรยนการสอน 

    

แผน ก แบบ ก 1 หนวยกติรวมไม�นอยกว�า 36 หนวยกิต 

 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

เสรมทักษะ ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5)* 

เสรมทักษะ COM1001 คอมพิวเตอร�สําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

วทยานพนธ� CUR6603 วทยานพนธ� 1 9 หนวยกิต 

รวม 9 

 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 2 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

วทยานพนธ� CUR6604 วทยานพนธ� 2 9 หนวยกิต 

รวม 9 

 
ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

วทยานพนธ� CUR6605 วทยานพนธ� 3 9 หนวยกิต 

รวม 9 

 
ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 2 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

วทยานพนธ� CUR6606 วทยานพนธ� 4 9 หนวยกิต 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 36 

หมายเหตุ :  1) * หมายถึง รายวชาที่ ไม�นบหนวยกิต  
                2) อาจกําหนดให�เรยนรายวชาเพิมเติมหรอทํากิจกรรมทางวชาการอ่ืนเพิมข้นได� ภายใต�คําแนะนาของ

อาจารย�ที่ปรกษา และจะต�องมีผลสัมฤทธ์ตามที่มหาวทยาลัยกําหนด 
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แผน ก แบบ ก 2 หนวยกติรวมไม�นอยกว�า 36 หนวยกิต 
 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

 ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5)* 

 COM1001 คอมพิวเตอร�สําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ� CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรยนการสอน 3(3-0-6) 

บังคับ CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

รวม 6 

 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 2 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

บังคับ CUR2504 การพัฒนาการเรยนการสอน 3(2-2-5) 

สัมพันธ� CUR4502 ระเบียบวธวจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

บังคับ CUR4503 การวจัยหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวชาเลือก  3(x-x-x) 

รวม 12 

 
ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวชาเลือก 3(x-x-x) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวชาเลือก 3(x-x-x) 

เลือก CUR6602 วทยานพนธ� 6 

รวม 12 

 
ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 2 

 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

วทยานพนธ� CUR6602 วทยานพนธ� 6 

รวม 6 

รวมหนวยกิตสะสม 36 

หมายเหตุ :  1) * หมายถึง รายวชาที่ ไม�นบหนวยกิต  
                2) อาจกําหนดให�เรยนรายวชาเพิมเติมหรอทํากิจกรรมทางวชาการอ่ืนเพิมข้นได� ภายใต�คําแนะนาของ

อาจารย�ที่ปรกษา และจะต�องมีผลสัมฤทธ์ตามที่มหาวทยาลัยกําหนด 
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แผน ข หนวยกิตรวมไม�นอยกว�า 36 หนวยกิต 
 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

 ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5)* 

 COM1001 คอมพิวเตอร�สําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ� CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรยนการสอน 3(3-0-6) 

บังคับ CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

รวม 6 

 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 2 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

บังคับ CUR2504 การพัฒนาการเรยนการสอน 3(2-2-5) 

สัมพันธ� CUR4502 ระเบียบวธวจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

บังคับ CUR4503 การวจัยหลักสูตรและการเรยนการสอน 3(2-2-5) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวชาเลือก  3(x-x-x) 

รวม 12 

 
ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 1 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวชาเลือก  3(x-x-x) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวชาเลือก 3(x-x-x) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวชาเลือก 3(x-x-x) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวชาเลือก 3(x-x-x) 

รวม 12 

 
ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 2 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา จํานวนหนวยกิต 

วทยานพนธ� CUR6601 การค�นคว�าอิสระ 6  

รวม 6 

รวมหนวยกิตสะสม 36 

หมายเหตุ :  1) * หมายถึง รายวชาที่ ไม�นบหนวยกิต  
                2) อาจกําหนดให�เรยนรายวชาเพิมเติมหรอทํากิจกรรมทางวชาการอ่ืนเพิมข้นได� ภายใต�คําแนะนาของ

อาจารย�ที่ปรกษา และจะต�องมีผลสัมฤทธ์ตามที่มหาวทยาลัยกําหนด 
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หลักสูตรนติศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชานติศาสตร� 

หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2561 
 

 ช่อหลักสตูร  
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชานติศาสตร� 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Law Program in Laws 

 
 ช่อปรญญาและสาขาวชา  
 ภาษาไทย   ช่อเต็ม  : นติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวชานติศาสตร�) 
      ช่อย�อ   : น.ม. 
 ภาษาอังกฤษ  ช่อเต็ม  : Master of Law (Program in Laws) 
      ช่อย�อ   : LL.M. 

 
 ปรชัญาและวตัถุประสงค�ของหลักสูตร  
 ปรัชญา 
 มหาบัณฑิตนติศาสตร� มีความสามารถในการคิดวเคราะห� สังเคราะห� การใช�และการตีความกฎหมาย
ให�เข�าถึงแก�นแห�งความยุติธรรม นาองค�ความรู�ทางกฎหมายในระดับสูงไปแก�ป�ญหาในสังคมบนพื้นฐานของ
คุณธรรม จรยธรรม และหลักนติธรรม 
 วัตถุประสงค�ของหลักสูตร เพ่ือให�ผู�เข�ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังน 
  1. ด�านความรู� เพ่ือให�มหาบัณฑิตผู�มีความรู�ทางกฎหมายในระดับสูง โดยยึดหลักนติรัฐ นติธรรม 
และสามารถนาหลักการท่ีศึกษามาประยุกต� ใช�ในการแก�ป�ญหาสังคมและประเทศชาติได� 
  2. ด�านทักษะ เพ่ือให�มหาบัณฑิตมีความสามารถในการสร�างองค�ความรู�ทางกฎหมาย โดยการ
วจัย วเคราะห�และสังเคราะห�อย�างเป�นระบบ เกิดทักษะในการใช�กฎหมายสําหรับการแก�ป�ญหาในชุมชนท�องถิน
และประเทศชาติ 
  3. ด�านเจตคติ เพ่ือให�มหาบัณฑิตเข�าถึงปรัชญาของกฎหมายและความยุติธรรมยึดหลักวชาชพ
กฎหมาย มีคุณธรรม จรยธรรม มีความรับผิดชอบต�อสังคม และประเทศชาติบนฐานความรู� คู�คุณธรรม 
 
 ระบบการจัดการศึกษา  
 การจัดการศึกษาเป�นระบบทวภาค โดยหนงป�การศึกษาแบ�งเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม�นอยกว�า 15 สัปดาห� และให�มีภาคฤดูร�อนโดยกําหนดระยะเวลาไม�นอยกว�า 8 สัปดาห� และจัดเวลาเรยน
ในแต�ละสัปดาห� ไม�นอยกว�า 2 เท�าของเวลาเรยนปกติ ซ่ึงเป�นไปตามข�อบังคับมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
ว�าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธการ เร่อง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 มีภาคฤดูร �อน ทั ้งน  ต�องเป�นไปตามความเห็นชอบของอาจารย�ผ ู �ร ับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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 โครงสร�างหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกติ จํานวนไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต แบ�งเป�น 2 แผน 
 โครงสร�างหลกัสตูร 
 หลักสูตรนติศาสตรมหาบัณฑิต จํานวนหนวยกิต ไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต แบ�งเป�น 2 แผน คือแผน 
ก แบบ ก 2 (ทําวทยานพนธ�) และแผน ข (การค�นคว�าอิสระ) 

แผน ก แบบ ก 2 (ทําวทยานพนธ�) 
หมวดวชาพ้ืนฐาน 12 หนวยกิต 
หมวดวชาบังคับ 12 หนวยกิต 
หมวดวชาเลือก 6 หนวยกิต 
หมวดวชาวทยานพนธ�  12 หนวยกิต 
หมวดวชาเสรมไม�นบหนวยกิต  2 รายวชา 

แผน ข (การค�นคว�าอสิระ) 
หมวดวชาพ้ืนฐาน 12 หนวยกิต 
หมวดวชาบังคับ 18 หนวยกิต 
หมวดวชาเลือก 6 หนวยกิต 
หมวดวชาการค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 
หมวดวชาเสรมไม�นบหนวยกิต  2 รายวชา 

 
 รายวชาในหมวดต�าง ๆ  
 แผน ก แบบ ก 2 จํานวนไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต 
  1) หมวดวชาพืน้ฐาน  เรยนไม�นอยกว�า 12 หนวยกิต  

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1401 ระเบียบวธวจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Legal Research Methodology  

LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 Theories and Principles of Criminal Law   

LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
 Theories and Principle of Public Law  

LAW1404 นติปรัชญาและสังคมวทยาทางกฎหมายข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law  

 
  2) หมวดวชาบังคับ นกศึกษาสามารถเลือกเรยนในกลุ�มวชาใดวชาหนง โดยเรยนไม�นอยกว�า  
12 หนวยกิต ดังน 
   2.1) กลุ�มวชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม   
 

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1501 สิทธมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3(3-0-6) 

 Human Right and Criminal Justice  
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รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1502 กฎหมายอาญาเปรยบเทียบ   3(3-0-6) 

 Comparative Criminal Law    

LAW1503 การบรหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3(3-0-6) 
 Administration of Criminal Justice                             

LAW1504 อาชญาวทยาและทัณฑวทยาข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Criminology and Penology   

 
   2.2) กลุ�มวชากฎหมายมหาชน   
 

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1601 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Constitutional Law and Political Institutions  

LAW1602 กฎหมายปกครองเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative  Administrative  Law  

LAW1603 กฎหมายการปกครองท�องถิน 3(3-0-6) 
 Local Administration Law  

LAW1604 กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวธพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Court Establishment Laws and Procedure Administrative Case  

 
  3) หมวดวชาเลือก  เลือกเรยนไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1701 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Economic Crime   

LAW1702 กฎหมายแรงงานกับป�ญหาแรงงาน   3(3-0-6) 
 Labour Law and Labour Problems  

LAW1703 กฎหมายวธพิจารณาความแพ�งเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Civil Procedures Law  

LAW1704 กฎหมายฟ��นฟูกิจการและล�มละลาย   3(3-0-6) 
 Bankruptcy and Business Reorganization   

LAW1705 กฎหมายพาณชย�ข้ันสูง    3(3-0-6) 
 Advanced Commercial Law  

LAW1706 ป�ญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อม     3(3-0-6) 
 Special Problems in Natural Resources and Environmental Law  

LAW1707 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร� ไทย 3(3-0-6) 
 Law and Thai Economics  

LAW1708 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN  
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รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1709 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Law on information Technology  

LAW1710 กฎหมายสัญญาและละเมิดข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Contract and Tort Law  

LAW1711 กฎหมายการจัดการความขัดแย�งและวธระงับข�อพิพาททางอาญา 3(3-0-6) 
 Law on Conflict Management and Criminal Alternative Dispute Resolution  

LAW1712 การยุติธรรมเชงเยียวยากับการไกล�เกลี่ยฟ��นความสัมพันธ� ในคดีอาญา 3(3-0-6) 
 Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation  

LAW1713 กฎหมายอาญาระหว�างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Criminal Law  

LAW1714 กฎหมายว�าด�วยการบังคับโทษ 3(3-0-6) 
 Penalty law  

LAW1715 ภาษาอังกฤษสําหรับนกกฎหมาย 3(3-0-6) 
 English for Lawyer  

LAW1716 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6) 
 Parliament Law  

LAW1717 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบรหารราชการแผ�นดิน 3(3-0-6) 
 Administration of State Affairs Law  

LAW1718 กฎหมายว�าด�วยพรรคการเมือง 3(3-0-6) 
 Law on Political  Parties  

LAW1719 กฎหมายเลือกต้ัง 3(3-0-6) 
 Election Law  

LAW1720 กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตร 3(3-0-6) 
 Law and State  Policy on Women  

LAW1721 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย�สินของแผ�นดิน 3(3-0-6) 
 Law on Public Domain  

LAW1722 กฎหมายข�อมูลข�าวสารของราชการและสิทธส�วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Law on Public Information Access and Rights of Privacy  

LAW1723 ศาลรัฐธรรมนูญและวธพจิารณาคดีรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 Constitutional  Court and Constitutional  Procedure  

LAW1724 กฎหมายการบรหารงานบุคคลภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Law on Public  Personnel  Management    

LAW1725 กฎหมายเกี่ยวกับการเงนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Corporate Finance Law    

LAW1726 กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยสิงแวดล�อม 3(3-0-6) 
 International Environmental Law  

LAW1727 กฎหมายว�าด�วยอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6) 
 Arbitration Law  
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รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1728 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Family and Succession Law    

LAW1729 กฎหมายคุ�มครองผู�บรโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law    

LAW1730 ป�ญหาข้ันสูงในกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 Advanced Problems in Criminal Law    

LAW1731 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6) 
 Theories and Principle of Private Law  

 
  4) หมวดวชาวทยานพนธ� 
 

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1901 วทยานพนธ� 12 หนวยกิต 

 Thesis  

 
  5) หมวดวชาเสรมไม�นบหนวยกติ  
 

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Students  

 
 แผน ข  จํานวนหนวยกิตไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต 
  1)  หมวดวชาพืน้ฐาน  เรยนไม�นอยกว�า 12 หนวยกิต  
 

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1401 ระเบียบวธวจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Legal Research Methodology  

LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 Theories and Principles of Criminal Law  

LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
 Theories and Principle of Public Law  

LAW1404 นติปรัชญาและสังคมวทยาทางกฎหมายข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law  
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         2) หมวดวชาบังคับ นกศึกษาสามารถเลือกเรยนในกลุ�มวชาใดวชาหนง โดยเรยนไม�นอยกว�า  
18 หนวยกิต ดังน 
   2.1) กลุ�มวชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม   
 

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1501 สิทธมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3(3-0-6) 

 Human Right and Criminal Justice  

LAW1502 กฎหมายอาญาเปรยบเทียบ   3(3-0-6) 
 Comparative Criminal Law  

LAW1503 การบรหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3(3-0-6) 
 Administration of Criminal Justice                             

LAW1504 อาชญาวทยาและทัณฑวทยาข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Criminology and Penology   

LAW1505 กฎหมายลักษณะพยานข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Evidence Advanced Law  

LAW1506 กฎหมายวธพิจารณาความอาญาเปรยบเทียบ   3(3-0-6) 
 Comparative Criminal Procedures Law  

 
   2.2) กลุ�มวชากฎหมายมหาชน   
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1601 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Constitutional Law and Political Institutions  

LAW1602 กฎหมายปกครองเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative  Administrative  Law  

LAW1603 กฎหมายการปกครองท�องถิน 3(3-0-6) 
 Local Administration Law  

LAW1604 กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวธพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
 The arrangement of Administrative Court and Advanced Administrative Procedure Law  

LAW1605 ป�ญหาข้ันสูงในกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
 Advanced Problems in Public Law    

LAW1606 สัมมนาทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
              Seminar in Law  

 
  3)  หมวดวชาเลือก  เลือกเรยนไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1701 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Economic Crime   
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รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1702 กฎหมายแรงงานกับป�ญหาแรงงาน   3(3-0-6) 

 Labour Law and Labour Problems  

LAW1703 กฎหมายวธพิจารณาความแพ�งเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Civil Procedures Law  

LAW1704 กฎหมายฟ��นฟูกิจการและล�มละลาย   3(3-0-6) 
 Bankruptcy and Business Reorganization   

LAW1705 กฎหมายพาณชย�ข้ันสูง    3(3-0-6) 
 Advanced Commercial Law  

LAW1706 ป�ญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อม     3(3-0-6) 
 Special Problems in Natural Resources and Environmental Law  

LAW1707 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร� ไทย 3(3-0-6) 
 Law and Thai Economics  

LAW1708 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN  

LAW1709 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Law on information Technology  

LAW1710 กฎหมายสัญญาและละเมิดข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Contract and Tort Law  

LAW1711 กฎหมายการจัดการความขัดแย�งและวธระงับข�อพิพาททางอาญา 3(3-0-6) 
 Law on Conflict Management and Criminal Alternative Dispute Resolution  

LAW1712 การยุติธรรมเชงเยียวยากับการไกล�เกลี่ยฟ��นความสัมพันธ� ในคดีอาญา 3(3-0-6) 
 Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation  

LAW1713 กฎหมายอาญาระหว�างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Criminal Law  

LAW1714 กฎหมายว�าด�วยการบังคับโทษ 3(3-0-6) 
 Penalty law  

LAW1715 ภาษาอังกฤษสําหรับนกกฎหมาย 3(3-0-6) 
 English for Lawyer  

LAW1716 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6) 
 Parliament Law  

LAW1717 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบรหารราชการแผ�นดิน 3(3-0-6) 
 Administration of State Affairs Law  

LAW1718 กฎหมายว�าด�วยพรรคการเมือง 3(3-0-6) 
 Law on Political  Parties  

LAW1719 กฎหมายเลือกต้ัง 3(3-0-6) 
 Election Law  

LAW1720 กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตร 3(3-0-6) 
 Law and State  Policy on Women  
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รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1721 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย�สินของแผ�นดิน 3(3-0-6) 

 Law on Public Domain  

LAW1722 กฎหมายข�อมูลข�าวสารของราชการและสิทธส�วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Law on Public Information Access and Rights of Privacy 

LAW1723 ศาลรัฐธรรมนูญและวธพจิารณาคดีรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 Constitutional  Court and Constitutional  Procedure  

LAW1724 กฎหมายการบรหารงานบุคคลภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Law on Public  Personnel  Management    

LAW1725 กฎหมายเกี่ยวกับการเงนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Corporate Finance Law    

LAW1726 กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยสิงแวดล�อม 3(3-0-6) 
 International Environmental Law  

LAW1727 กฎหมายว�าด�วยอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6) 
 Arbitration Law  

LAW1728 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Family and Succession Law    

LAW1729 กฎหมายคุ�มครองผู�บรโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law    

LAW1730 ป�ญหาข้ันสูงในกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 Advanced Problems in Criminal Law    

LAW1731 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6) 
 Theories and Principle of Private Law  

 
   4)  หมวดวชาการค�นคว�าอสิระ 

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
LAW1801 การค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 

 Independent  Study  

 
   5) หมวดวชาเสรมไม�นบหนวยกติ  

รหัส ช่อวชา      หนวยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Students  
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คําอธบายรายวชา 
 

ก. หมวดวชาพื้นฐาน 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

LAW1401 ระเบียบวธวจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Legal Research Methodology  

หลักและวธการวจัยทางนติศาสตร� โดยมุ�งให�รู�ถึงข้ันตอนและกระบวนการวธการวจัย อันประกอบด�วยการเขยน
โครงการวจัยเชงคุณภาพ การวจัยเชงปรมาณ วธการคิดวเคราะห� และการเสนอข�อมูลเชงคุณภาพและเชงปรมาณ       
จนสามารถทําวทยานพนธ�และสารนพนธ� ได�ต�อไป 

Principles and methods of legal research with the aims of understanding the research procedures and 

processes consisting of writing qualitative and quantitative researches, analysis and providing qualitative and 

quantitative information to ensure the thesis and independent study completion 

 
LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

 Theories and Principles of Criminal Law  
ทฤษฎีและแนวความคิดในการกําหนดความผิดทางอาญา ลักษณะของกฎหมายอาญา การตีความกฎหมาย

อาญา ประเภทของความผิดอาญา โครงสร�างความรับผิดในทางอาญา ทฤษฎีและแนวความคิดในการลงโทษ ประเภท
ของโทษทางอาญา 

Theories and concepts of determining criminal offenses, nature of criminal law, interpretation of Criminal 

Law, types of Criminal Offenses, structure of criminal liability, theories and concepts of punishment, types of 

criminal penalties. 

 
LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

 Theories and Principles of Public Law  
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีกฎหมายมหาชน ประวัติพัฒนาการ บ�อเกิดที่มา ลักษณะ และประเภทกฎหมาย

มหาชน โดยเฉพาะอย�างยิงกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง ตลอดจนแนวความคิดและหลักกฎหมาย
มหาชนในสกุลกฎหมายต�าง ๆ ของโลก ประวัติพัฒนาการ และกฎหมายมหาชนในประเทศ โดยเปรยบเทียบกับ
ต�างประเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสถาบันการเมือง การปกครอง ทฤษฎีสัญญาประชาคมและอํานาจอธปไตย การ
แบ�งแยกอํานาจและถ�วงดุลอํานาจ ทฤษฎีการใช�อํานาจรัฐ ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนยม หลักนติรัฐและหลักนติธรรม เป�นต�น 

The philosophies, concepts and public law theories, history of development, origin, nature and types of 

public law in particular the constitutional law and administrative law as well as the concepts and principles of 

public law in in the world’s legal families, history of development and comparing domestic public laws with 

international laws, theories relevant to the nation and political institutions, administration, social contract theories 

and sovereignty, separation of powers and balance, theories of national power, Constitutionalism, Principles of 

the Rechtsstaat and rule of law. 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1404 นติปรัชญาและสังคมวทยาทางกฎหมายข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law  
ประวัติพัฒนาแนวความคิดของสํานกความคิดทางนติปรัชญาสํานกต�าง ๆ และทฤษฎีสังคมวทยาชั้นสูงที่วาง

หลักเกณฑ�ทางกฎหมายยุคต�าง ๆ ในโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ต้ังแต�อดีตจนถึงยุคป�จจุบัน ได�แก� สํานกกฎหมาย
ธรรมชาติ สํานกกฎหมายบ�านเมือง สํานกกฎหมายประวัติศาสตร� สํานกกฎหมายวทยา และสํานกสัจจนยม รวมทั้ง
สํานกปรัชญาทางกฎหมายและสังคมวทยาที่เกิดข้นในแต�ละยุคสมัย อาทิ สํานกนติศาสตร�แนววพากษ� สํานกมาร�กซิสต� 
สํานกนติศาสตร� เชงสังคมวทยาทางกฎหมาย เป�นต�น 

History, development, concepts of Legal Philosophy schools and advanced sociological theories which 

have established the legal norms in various periods in the Western and Eastern world from the past to the present 

namely School of Natural Law, School of Legal Positivism, School of Historical Jurisprudence, School of 

Jurisprudence and School of Realist including the legal philosophy and sociological schools existing in each 

period such as Critical Legal Philosophies, Marxism, School of Sociological Jurisprudence, etc 
 
ข. หมวดวชาบังคับ  
    กลุ�มวชากฎหมายอาญา  

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1501 สิทธมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 

 Human Rights and Criminal Justice  
ปรัชญา แนวคิด และหลักเกณฑ� ในการคุ�มครองสิทธมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ� แนวทางขององค�การสหประชาชาติที่เกี่ยวกับเร่องนในการศึกษาจะเนนถึงความสําคัญ
ของสิทธมนุษยชนและความจําเป�นที่รัฐต�องให�ความคุ�มครองสิทธขั้นพื้นฐานของผู�ต�องหา จําเลย ผู�ต�องขัง ผู�เสียหาย 
และพยานในคดีอาญา โดยจะให�ความสําคัญ เป�นพิเศษกับการคุ�มครองสิทธเด็กและสตร และวเคราะห�เปรยบเทียบ
กฎหมาย ระเบียบ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ว�าสอดคล�องกับ
มาตรฐาน สากลเพียงไรหรอไม� 

The philosophies, concepts and rules of the human right protection in the process of criminal justice in 

particular the United Nations Standard, Norms and Guidelines relevant to this subject. The study focuses on the 

importance of human rights and the need which the nation shall provide the protection of the fundamental rights 

of accused, prisoner, victim and witness in criminal cases in particular the protection of children and women's 

rights; analysis and comparison of laws, regulations and guidelines relevant to the Criminal Justice of Thailand to 

determine whether it conforms to the international standards. 

 
LAW1502 กฎหมายอาญาเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Criminal Law  
เปรยบเทียบกฎหมายอาญา โดยเปรยบเทียบระหว�างประเทศที่ ใช�ระบบซิวลลอว� กับประเทศที่ ใช�ระบบคอม

มอนลอว� ในป�ญหาด�านต�าง ๆ เช�น ในเร่องโครงสร�างความรับผิดทางอาญา ตลอดจนศึกษานติวธการตีความกฎหมาย
ในแต�ละแบบ โดยเปรยบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย 

Comparative study on the Criminal Law by comparing between Civil Law countries and Common Law 

countries in issues such as the structure of criminal liability as well as the legal procedure of interpretation of each 

nature of law by comparing with Thailand law 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

LAW1503 การบรหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 
 Administration of Criminal Justice  

โครงสร�างและระบบการบรหารงานยุติธรรมทางอาญา การกําหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมาย
เกี ่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร�วมมือระหว�างข�ายงาน ในกระบวนการยุติธรรม การ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล การบรหารงานยุติธรรมและการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
บรหารงานยุติธรรมทางอาญา 

The structure and administration system of criminal justice, establishment of legal policies and measures 

relevant to criminal justice, coordination and cooperation between the judicial networks, working, monitoring and 

follow-up and evaluating, the administration of justice and public participation in the administration of criminal justice. 

 

LAW1504 อาชญาวทยา และทัณฑวทยาข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Criminology and Penology  

วเคราะห�และประเมินป�ญหาที่สําคัญทางอาชญาวทยาและทัณฑวทยา สาเหตุแห�งอาชญากรรมและแนวทาง 
แก�ไขป�ญหาดังกล�าว การทบทวนคดีอาชญากรรมและแนวทางแก�ไขป�ญหาดังกล�าว การทบทวนคดีอาชญาวทยาที่สําคัญ 
การลงโทษและวธปฏิบัติผู�กระทําความผิด รวมทั้งมาตรการที่มีประสิทธภาพ ข�อเสนอแนะและการปฏิรูปการลงโทษ 

Analysis and assessment of critical issues of criminology and penology, the causes of crime and 

solutions, review of crimes and solutions for such problems, review of major criminology, punishment and 

treatment towards offenders including effective measures, suggestions and punishments reform. 

 
LAW1505 กฎหมายลักษณะพยานข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Evidence Law  
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในระบบคอมมอนลอว� และระบบซิวลลอว� การศึกษาถึงหลักเกณฑ�กฎหมาย

ดังกล�าวทั้งในทางคดีแพ�งและในทางคดีอาญาอย�างละเอียด โดยการวเคราะห�เปรยบเทียบกับกฎหมายไทย ตลอดจน
ศึกษาจตวทยาในการสืบพยานและการช่ังนาหนกพยาน 

The evidence Law in the Common Law System and the Civil Law System, the legal regulations thereof 

both the criminal and civil laws completely by comparing with Thailand law as well as studying the psychology of 

witnessing and reasonableness of the evidence. 

 
LAW1506 กฎหมายวธพิจารณาความอาญาเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Criminal Procedures Law  
หลัก ทฤษฎี ความแตกต�างและความคล�ายคลึงของกฎหมายวธพิจารณาความอาญา ของประเทศที่ ใช�ระบบ

คอมมอนลอว� และประเทศที่ใช�ระบบซิวลลอว� โดยเนนถึงกระบวนการสอบสวน การนาคดีข้นสู�ศาล การพิจารณาและรับ
ฟ�งพยานหลักฐานในศาล ตลอดจนการพิพากษาคดีอาญา 

The theories, differences, and similarities of the criminal procedure law of Common Law countries and 

Civil Law countries by focusing on the investigation process, bringing the case to court, consideration and 

hearing of evidence in court as well as judging crimes. 
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กลุ�มวชากฎหมายมหาชน  
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

LAW1601 กฎหมาย รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Constitutional Law and Political Institutions  

ประวัติความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ องค�กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธและเสรภาพของบุคคล ทฤษฎีที่
สําคัญๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช�น ทฤษฎีการแบ�งแยกอํานาจ รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต�างๆ ในระบบ
รัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปของการเลือกตั้งพรรคการเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง โดยการเปรยบเทียบในลักษณะ
วเคราะห�และสังเคราะห�กับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในต�างประเทศ 

History, meaning and types of the Constitution, Constitutional organizations, personal rights and 

freedoms, major constitutional theories such as the separation of sovereign powers theory, the philosophy of 

concepts in the constitutional system, general principles of elections and political parties and related laws. By 

analogy analysis and synthesis with the Constitution and political institutions in foreign countries. 

 
LAW1602 กฎหมายปกครองเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Administrative Law  
ความหมายของกฎหมายเปรยบเทียบ กฎหมายปกครองเปรยบเทียบและศึกษาถึง หลักกฎหมายปกครองที่

สําคัญระหว�างประเทศที่ใช�ระบบกฎหมายซิวลลอว� กับระบบกฎหมาย คอมมอนลอว� เพื่อเป�นแนววเคราะห�กฎหมาย
ปกครองไทย 

The meaning of comparative laws, comparative administrative laws and the principles of major 

international administrative laws in Civil Law countries and Common Law countries for analyzing Thailand Law 

 
LAW1603 กฎหมายการปกครองท�องถิน 3(3-0-6) 

 Local Administration Law  
กฎหมายป�จจุบัน อํานาจหนาที่ขององค�กรเหล�านในฐานะที่เป�นนติบุคคล โดยเฉพาะอย�างยิงอํานาจในการออก

กฎหมาย การกํากับดูแลเหนอองค�กรเช�นว�านทั้งในแง�การกํากับดูแล เหนอบุคคลและการกํากับดูแลเหนอการกระทํา 
รวมตลอดถึงระเบียบและวธการคลังขององค�กร ส�วนท�องถินและการควบคุมจากส�วนกลาง 

Concepts of local administrative organization, legal local administration organizations, authority of these 

organizations as a juristic person in particular the power of legislation, supervision of such organizations both in 

terms of personal and action controls as well as the local fiscal regulations and procedures and centralized control 

 
LAW1604 กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวธพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Court Establishment Laws and Procedure of Administrative Case  

การจัดต้ังศาลปกครองและกระบวนการพิจาณาคดีปกครอง ที่มีลักษณะพิเศษในระบบไต�สวน การนงพิจารณา 
และการจัดองค�คณะผู�พิพากษา ผู�พิจารณาคดี ระบบวธพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนสาระสําคัญของระบบวธพิจารณา
คดีปกครอง 

The administrative court establishment laws and procedure of administrative case with special nature in 

the inquisitorial system, hearing and establishment of judges, judge, administrative procedure system as well as 

the essence of procedure of administrative case 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1605 ป�ญหาข้ันสูงในกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

 Advanced Problems in Public Law  

ป�ญหาต�าง ๆ ว�าด�วยการควบคุมการกระทําของฝ�ายปกครอง การควบคุมการใช�ดุลพินจของฝ�ายปกครองโดย
องค�กรตุลาการ ป�ญหาการควบคุมบทบัญญัติของกฎหมายมิ ให�ขัดกับรัฐธรรมนูญ แนวความคิดและการให�การ
คุ�มครองสิทธเสรภาพของมหาชน และป�ญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทั้งนอาจารย�ผู�สอนจะกําหนดหัวข�อ
เฉพาะในการศึกษา 

The problems of the administration’s acts and discretion controlled by judiciary, the problems of regulating 

the provisions of law to conform the Constitution, the concept and the protection of freedom of public and specific 

problem relevant to public law. lecturers define specific subjects in the study 

 

LAW1606 สัมมนาทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Seminar in Law  

ป�ญหาในสถานการณสังคมป�จจุบันและทันสมัยในกฎหมายมหาชนรวมไปถึงกฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เพื่อนามาถกเถียง แลกเปลี่ยนความรู� และวเคราะห� หาทางออกบนพื้นฐานหลักวชาการนติศาสตร� 

The problems in current social situation in public law as well as Criminal Law and Criminal Justice to 

generate the discussion, knowledge exchange and finding the solution on the basis of jurisprudence principles 

 
ค. หมวดวชาเลือก 
     แผน ก 2 และ แผน ข เรยนไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1701 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Economic Crime  
ทฤษฎี หลักการ ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มาตรการของรัฐในการดําเนนการกับอาชญากรรม

ประเภทน รวมทั้งศึกษาป�ญหาเกี่ยวกับความร�วมมือระหว�างประเทศ เพื่อป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล�าว 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช�ป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนต�อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช�น กฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงน เป�นต�น 

The theories, principles and meaning of economic crime, national measures of prevention of the crime 

and research on the international cooperation problems to prevent such crime and the practices relevant to the 

laws applied in the prevention of crimes affecting the economic stability such as laws on public fraud, laws on 

financial institutions, etc 

 
LAW1702 กฎหมายแรงงาน กับป�ญหาแรงงาน 3(3-0-6) 

 Labour Law and Labour Problems  
ป�ญหาต�าง ๆ ด�านกฎหมายในป�จจุบันและอนาคต เช�น กฎหมายคุ�มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ� 

กฎหมายประกันสังคม กฎหมายคนต�างด�าว รวมทั้งการเสนอแนะในการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม กฎหมายจัดตั้ง
ศาลแรงงาน และวธพิจารณาคดีแรงงาน รวมทั้ง การวเคราะห�กฎหมายดังกล�าว พร�อมข�อเสนอ ข�อดี ข�อเสีย ข�อที่ควร
ปรับปรุงตลอดจนการนาเสนอหลักเกณฑ�และบทบาทขององค�การแรงงานระหว�างประเทศที่เกี่ยวกับอนุสัญญาต�าง ๆ 
ที่มีผลต�อการปรับโครงสร�างกฎหมายแรงงานไทย 
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Current and future legal problems such as Labor Protection Laws, Labor Relations Law, Social Security 

Law, Alien Law and suggestion on social welfare legislation, the establishment of Labour Court and labour 

procedure law as well as analysis of the laws on the pros and cons, improvement required issues and presenting 

criteria and roles of International Labour Organization (ILO) about the conventions affecting the Thailand labor law 

restructuring 

 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

LAW1703 กฎหมายวธพิจารณาความแพ�งเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Civil Procedures Law  

เปรยบเทียบกฎหมายวธพิจารณาความแพ�งของไทยกับประเทศที่ ใช�ระบบคอมมอนลอว�กับระบบซิวลลอร� ใน
กระบวนการพิจารณาคดี อันได�แก� กระบวนการพิจารณาคดีแบบกล�าวหาและกระบวนการพิจารณาแบบไต�สวน 

Comparative study on Thailand Civil Procedure compared to Common Law countries and Civil Law 

countries in the judicial procedures i.e. Accusatorial System and Inquisitorial System procedures 

 

LAW1704 กฎหมายฟ��นฟูกิจการและล�มละลาย 3(3-0-6) 
 Bankruptcy and Business Reorganization  

ววัฒนาการ ทฤษฎี และหลักการฟ��นฟูกิจการและหลักการล�มละลาย ความจําเป�นที่ต�องมีการฟ��นฟูกิจการ 
ความสัมพันธ�กับเศรษฐกิจโดยรวม ขั้นตอน วธการฟ��นฟูกิจการ ศึกษาคดีล�มละลาย ป�ญหากฎหมายและวธปฏิบัติที่
สําคัญเกี่ยวกับคดีล�มละลาย บทบาทของผู�ล�มละลาย เจ�าหนผู�เป�นโจทก� เจ�าพนกงานผู�พิทักษ�ทรัพย� ป�ญหาเกี่ยวเนอง
ระหว�างการพิทักษ�ทรัพย�ช่ัวคราวและการพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด ป�ญหาและผลกระทบต�อการปลดจากการเป�นผู�ล�มละลาย 

The evolutions, theories and principles of reorganization and bankruptcy, requirements of reorganization 

and overall economic relations, reorganization procedures and processes, bankruptcy cases, legal problems and 

major bankruptcy-related practices, role of bankrupt, litigant creditors, official receivers, relevant problems of 

temporary receivership and absolute receivership and problems and impacts on the discharge from bankruptcy 

 

LAW1705 กฎหมายพาณชย�ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Commercial Law  

การนาเอาแนวความคิดอันเป�นรากฐานทางทฤษฎีของกฎหมายพาณชย� ตลอดจน แนวคําพิพากษาของศาล 
ความเห็นของนกนติศาสตร� มาวเคราะห�หลักกฎหมายแพ�งและพาณชย� ของไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะ
หุ�นส�วนบรษัท ประกันภัย ตัวแทนและนายหนา 

Analysis of Thailand Civil and Commercial Law, in particular, laws relevant to partnership and company, 

insurance, agent and broker on the basis of the theoretical foundations of commercial law as well as court’s 

judgment and lawyer’s opinion 

 

LAW1706 ป�ญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อม 3(3-0-6) 
 Special Problems in Natural Resources and Environmental Law   

วเคราะห�ประเด็นป�ญหาที่นาสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อม ค�นคว�าหัวข�อที่สนใจและ
จัดทํารายงาน พร�อมทั้งเสนอรายงานดังกล�าวต�อชั้นเรยน เพื่อให�เกิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว�างนกศึกษา
และผู�สอน และนกศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกล�าวเป�นหัวข�อในวชาการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองหรอการเขยน
วทยานพนธ� 
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Analysis of interesting problems of Natural Resources and Environmental Law. Research into interesting 

subjects as well as presenting the research in class to initiate the discussion between students and lecturers and 

to ensure students can develop the research as their subject in the independent study or thesis. 

 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1707 กฎหมายกับเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 

 Law and Thai Economy  

วเคราะห�แนวคิดและทฤษฎีความสอดคล�องระหว�างกฎหมายและเศรษฐศาสตร� ผลของกฎหมายที่มีต�อหนวย
เศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ วเคราะห�กฎหมายในเชงเศรษฐศาสตร� ในเร่องสําคัญ เช�น ทรัพย�สิน สัญญา การละเมิด 
การแข�งขันทางการค�า และบทบาทของกฎหมายต�อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

Analysis of concepts and consistency theories between law and economics and the effects of the law on 

economic units and systems. Analysis of major economic laws such as property, contract, infringement, trade 

competition and the role of law in Thailand’s economic development 

 

LAW1708 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Laws and Legal Systems in ASEAN  

ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ�มประเทศเอเชยตะวันออกเฉยงใต� โดยการจัดตั้งสมาคม
อาเซียน สภาพนติบุคคลระหว�างประเทศของอาเซียน โดยพิจารณาจากตัวของ ตราสารทางกฏหมายและความตกลง
ต�าง ๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียน โครงสร�างและองค�กรย�อยของอาเซียน ความสัมพันธ�ระหว�างกฎหมาย
อาเซียนกับกฎหมายระหว�างประเทศ สิทธและหนาที่ของรัฐภาคีภายใต�พันธะของอาเซียน ความร�วมมือด�านต�าง ๆ ของ
อาเซียนในระหว�างรัฐสมาชกด�วยกันเอง และระหว�างอาเซียนกับประเทศหรอกลุ�มประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียน โดย
เนนกิจกรรมต�าง ๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน ตลอดจนศึกษาระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชกอาเซียน 

The historical background of Southeast Asian countries integration by research into the ASEAN 

establishment; ASEAN international legal personality by considering ASEAN legal instruments and agreements in 

particular the ASEAN Charter; ASEAN structure and sub-organization. Relationship between ASEAN laws and 

international laws. Rights and duties of the Nations Parties under obligations of ASEAN ; ASEAN cooperation 

among member nations and between ASEAN and other countries or organization outside the region by focusing 

on Thailand activities in the ASEAN framework as well as study on domestic law systems of ASEAN member 

nations 

 

LAW1709 กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Law on information Technology  

ความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของกฎหมาย ในการส�งเสรมและกํากับ
ดูแลเทคโนโลยีดังกล�าว และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับคอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ต กฎหมายพาณชย�อิเล็กทรอนกส� การ
คุ�มครองสิทธในความเป�นส�วนตัว เสรภาพในการแสดงออกกับป�ญหาการคัดกรองอินเทอร�เน็ต และอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร� 

The economic and social importance of information technology, the role of law in promoting and 

governing the technology and laws relevant to computers and the internet, electronic commerce law, privacy right 

protection, freedom of expression with the problem of internet censorship problems and computer crime 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1710 กฎหมายสัญญาและละเมิดข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Contract and Tort Law  

แนวคิด ทฤษฎี และประวัติศาสตร�ของหลักการพื้นฐานในกฎหมายแพ�งและพาณชย� ลักษณะสัญญาและละเมิด 
โดยวเคราะห�จากทฤษฎีและแนวคําพิพากษา ตลอดจนป�ญหาที่เกิดข้นในทางปฏิบัติ เปรยบเทียบกับต�างประเทศ 

Concepts, theories and history of fundamental principles behind in civil and commercial laws, contractual 

and tort nature by analyzing theories and judgments as well as problems in practical problems comparable to 

foreign countries 

 

LAW1711 กฎหมายการจัดการความขัดแย�งและวธระงับข�อพิพาททางอาญา 3(3-0-6) 
 Law on Conflict Management and Criminal Alternative Dispute Resolution  

 เปรยบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย�ง และวธการระงับข�อพิพาท
ทางเลือกในประเทศไทยและต�างประเทศ รูปแบบการจัดการความขัดแย�ง การหลีกเลี่ยง การเจรจาต�อรอง การไกล�
เกลี่ยอนุญาโตตุลาการ การฟ�องร�อง การเผชญหนาและ การประท�วงอย�างสันติ การใช�กําลังกฎเกณฑ�และข�อบังคับ
เกี่ยวกับวธการระงับข�อพิพาททางเลือก เช�น การเจรจาต�อรองทางอาญา การไกล�เกลี่ยของพิพาท อนุญาโตตุลาการ 
และการพิจารณาศาล 
 The conflict management-related criminal law philosophies and theories and Alternative Dispute 

Resolution in Thailand and foreign countries, conflict management models, avoidance, negotiation mediation and 

arbitration, litigation, peaceful confrontation and protest, enforcement and implementation rules and regulations 

relevant to the alternative dispute resolution methods including criminal negotiation, mediation, arbitration and 

court hearing. 

 

LAW1712 การยุติธรรมเชงเยียวยากับการไกล�เกล่ียฟ��นความสัมพันธ�ในคดีอาญา 3(3-0-6) 
 Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation  

เปรยบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการยุติธรรมเชงเยี่ยวยากับการไกล�เกลี่ยฟ��นสัมพันธ� ใน
คดีอาญาในประเทศไทย และต�างประเทศ รูปแบบและกระบวนการยุติธรรมเชงเยี่ยวยากับการไกล�เกลี่ยฟ��นสัมพันธ� ใน
คดีอาญา กฎเกณฑ�และกฎข�อบังคับเกี่ยวกับวธการบรหารงานยุติธรรมเชงเยียวยา การไกล�เกลี่ยฟ��นสัมพันธ� ใน
คดีอาญา และวธการแสวงหาความยุติธรรมร�วมสมัย 

The philosophies and law theories relevant to the restorative justice and criminal restorative mediation in 

Thailand and foreign countries, the restorative justice and criminal restorative mediation models and procedures, 

rules and regulations relevant to the administration of restorative justice, criminal restorative mediation, and 

pursuit of justice methods 

 

LAW1713 กฎหมายอาญาระหว�างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Criminal Law  

ประวัติและววัฒนาการของกฎหมายอาญาระหว�างประเทศ พื้นฐานเร่องราวและรูปแบบอันเป�นกฎเกณฑ�ของ
กฎหมายอาญาระหว�างประเทศ การให�คํานยามความผิดต�าง ๆ เช�น ศึกษาคดีอาญาระหว�างประเทศ การให�คํานยาม
ความผิดต�าง ๆ ศึกษาคดีอาญาระหว�างประเทศ การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การค�ายาเสพติด การลักพาตัว 
การค�าทาส การส�งผู�ร�ายข�ามแดนและโจรสลัด สนธสัญญาที่เกี่ยวข�องและความร�วมมือระหว�างประเทศในการลงโทษ
ผู�กระทําความผิด 
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The history and evolution of International Criminal Law, background and models as regulations of international 

criminal law, definitions of offenses, study on international criminal cases including invasion, war crime, drug 

trafficking, abduction, slave trade, extradition and piracy, relevant treaties and international cooperation in punishment 

 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1714 กฎหมายว�าด�วยการบังคับโทษ 3(3-0-6) 

 Penalty Law   

กฎหมายว�าด�วยการบังคับโทษของไทยและของต�างประเทศ เช�น อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ�น ศึกษาเปรยบเทียบกับ
กฎมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย�างยิงเปรยบเทียบกับ “กฎมาตรฐานข้ันต่ําในการปฏิบัติต�อผู�ต�องขัง” 

The Penalty Law of Thailand and countries including England, Germany, Japan. Comparison with the 

United Nations Standard “Minimum Rules for the Treatment of Prisoners” in particular 

 

LAW1715 ภาษาอังกฤษสําหรับนกกฎหมาย 3(3-0-6) 
 English for Lawyer  

ศัพท�และสํานวนกฎหมายเพื่อประโยชนในการเขยน การแปล การอ�าน และการจับใจความในเชงนติศาสตร� 
เพื่อประโยชนในการศึกษาและการทําวจัยทางกฎหมาย 

legal vocabularies and expressions for the benefit of legal writing, translation, reading, and understanding 

and study and research in law 

 

LAW1716 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6) 
 Parliaments Law  

ววัฒนาการและความเป�นมาของสถาบันรัฐสภา ความสําเร็จของรัฐสภาต�อการปกครองระบบประชาธปไตย 
รูปแบบต�าง ๆ ของรัฐสภาในประเทศประชาธปไตยตะวันตก หลักการในเร่องความเป�นอิสระในการดําเนนงานของ
รัฐสภาในประเทศต�าง ๆ ข�อบังคับการประชุมของรัฐสภา ลักษณะในทางกฎหมายของข�อบังคับการประชุมของสภา การ
ประชุมสภา การจัดทํารายงาน การประชุมสภา อํานาจหนาที่ของประธานรัฐสภาและเลขาธการรัฐสภาในส�วนที่เกี่ยวกับ
การบรหารงานของรัฐสภา คณะประชุมและการจัดระเบียบวาระการประชุม กระบวนการนติบัญญัติ เปรยบเทียบกับใน
ประเทศต�าง ๆ รวมตลอดถึงกระบวนการควบคุมตรวจสอบฝ�ายบรหารโดยรัฐสภา 

The evolution and history of parliamentary institutions, the parliament’s success in administration, 

democracy, forms of parliament in Western democracy countries, rules of independence in the parliament’s 

performance, regulations of parliamentary session, legal nature of the session regulations, assembly, report 

preparation, the authorities and duties of the President of the National Assembly and the Secretary-General of the 

Parliament in the part relevant to the administration of parliament, assembly members and organization of 

agenda, legislative process, comparisons with different countries as well as the executive review process 

administered by the parliament 

 
LAW1717 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบรหารราชการแผ�นดิน 3(3-0-6) 

 Administration of State Affairs Law  

หลักการสําคัญเกี ่ยวกับการบรหารราชการแผ�นดิน กฎหมายและกฎข�อบังคับต�างๆ เกี่ยวกับการบรหาร
ราชการแผ�นดิน กฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรอนและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข�อง 
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The major principles of public administration, laws and regulations on the public administration on Laws 

governing civil service and other relevant laws 

 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1718 กฎหมายว�าด�วยพรรคการเมือง 3(3-0-6) 

 Law on Political Parties  

หลักการพื้นฐานของพรรคการเมือง ความสําคัญและหนาที่ของพรรคการเมือง การจัดองค�กรของพรรค
การเมือง ระบบพรรคการเมือง แนวนโยบายและวธดําเนนงานของพรรคการเมือง กฎหมายและกฎหมายข�อบังคับต�าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง 

The basic principles of political parties, the importance and function of political parties, establishment of 

political parties, political party system, policies and political parties procedures and political parties-related laws 

and regulations 

 

LAW1719 กฎหมายเลือกต้ัง 3(3-0-6) 
 Election Law  

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธปไตย แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ระบบการเลือกตั้ง กฎหมายว�า
ด�วยการเลือกต้ังและกฎข�อบังคับต�าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

The concept of democracy, election, election system and election-related laws and regulations 

 

LAW1720 กฎหมายและนโยบายของรัฐเก่ียวกับสตร 3(3-0-6) 
 Law and State Policy on Women  

ววัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายของสตร การเปลี่ยนแปลงด�านนโยบายและกลไกของรัฐ
ต�อสตร โดยเนนพัฒนาการของสังคมสมัยใหม�ต้ังแต�การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2575 จนถึงป�จจุบัน วเคราะห�
ป�จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในแต�ละยุคสมัย ซึ่งนาไปสู�การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐ การปฏิรูป
กฎหมายและการจัดองค�กรของรัฐเพื่อให�สตรได�รับความเสมอภาคมากข้น ทั้งน โดยศึกษาเปรยบเทียบกับพัฒนาการ
ของนานาประเทศและกับมาตรฐาน สากล ซึ่งบัญญัติไว�ในตราสารระหว�างประเทศขององค�การสหประชาชาติ เช�น 
อนุสัญญาว�าด�วย การขจัดการเลือกปฏิบัติต�อสตรทุกรูปแบบ 

The evolution of legal status change on women, changes of policies and national mechanisms towards 

women and focus on the modern society development since the change of administration in B.E. 2475 (1932) until 

now; Analysis of economic, social, political and cultural factors in each era which leads to the change of national 

policy change, law reform and national organization establishment to ensure the equality for women increasingly 

by comparing with international development and standards legislated in international bills including UN 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 

 

LAW1721 กฎหมายเก่ียวกับทรัพย�สินของแผ�นดิน 3(3-0-6) 
 Law on Public Domain  

ความเป�นมาของทรัพย�สินของแผ�นดินประเภทต�าง ๆ ของทรัพย�สินของแผ�นดินเกณฑ�ทางด�านสถานะทาง
กฎหมาย การควบคุมดูแล การถอนสภาพ รวมทั้งที่ราชพัสดุ ทรัพย�สินฝ�ายพระมหากษัตรย�และศาสนาสมบัติ 

The background of types of public domain, legal status, supervision, withdrawal as well as Ratchaphatsadu 

Land, Crown Properties and Religious Properties 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1722 กฎหมายข�อมูลข�าวสารของราชการและสิทธส�วนบุคคล 3(3-0-6) 

 Law on Public Information Access and Rights of Privacy  

แนวคิดของการให�สิทธแก�ประชาชนที่จะเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของทางราชการ วธการ ที่ ให�ประชาชนเข�าถึง
ข�อมูลข�าวสาร ลักษณะของข�อมูลข�าวสารประเภทต�าง ๆ วธการทางบรหารในการแก�ไขป�ญหากรณที่สิทธเข�าถึงข�อมูล
ข�าวสารได�รับการกระทบกระเทือน การคุ�มครองข�อมูลข�าวสาร ที่เป�นเร่องของสิทธส�วนบุคคล 

The concept of granting people the right to access to public information, procedure of access to public 

information, types of information, procedure of management of solving problems in case affected access to public 

information and right of privacy protection 

 

LAW1723 ศาลรัฐธรรมนูญและวธพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 Constitutional Court and Constitutional Procedure  

ประวัติศาสตร�ความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย�างยิงการควบคุมตรวจสอบมิให�กฎหมายขัดต�อ
รัฐธรรมนูญ ศึกษาภารกิจ โครงสร�างและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งการได�มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

The conceptual history of constitutional court in particular ensuring the conformation of constitution; 

Study on the missions, structure and authorities of the constitution court as well as appointment of acquisition of 

judges of constitutional court 

 

LAW1724 กฎหมายการบรหารงานบุคคลภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Law on Public Personnel Management  

ข�าราชการฝ�ายตุลาการ กฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการฝ�ายรัฐสภา กฎหมายว�าด�วยพนกงานอัยการ 
กฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครู และกฎหมายว�าด�วยพนกงานในหนวยงานของรัฐที่เป�นอิสระ 

The principles of public personnel management, law on civil officials, laws on judicial officials, laws on 

parliamentary officials, laws on public prosecutors, laws on government teachers and laws on employees in 

independent agencies of the nation 

 

LAW1725 กฎหมายเก่ียวกับการเงนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Corporate Finance Law  

การทํางานของตลาดการเงน ซึ่งประกอบด�วยตลาดเงนและตลาดทุน ว�ามีการทํางานอย�างไร โดยเฉพาะใน
ฐานะที่เป�นแหล�งระดมเงนทุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีบทกฎหมายใดเกี่ยวข�องบ�าง ศึกษาเร่องสถาบันการเงน
และองค�การกํากับดูแลสถาบันการเงน สถาบันการเงนฝาก กองทุนฟ��นฟูสถาบันการเงน ศึกษาเร ่องตราสารทาง
การเงน ทั้งในเร่องตราสารแห�งทุนและตราสารแห�งหน ศึกษาเร่องตลาดทุน ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง โดยศึกษา
ตลาดหลักทรัพย�และศูนย�กลางการซื้อขายหลักทรัพย� การกํากับดูแลศึกษาในเร่องการรวมและการเข�าซื้อกิจการ รวม
การกํากับดูแลในตลาดทุนและบทกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 

The financial market’s function consisting of money market and capital market in particular as a source of 

fund both short and long term and relevant laws; Study on the financial institutions and financial institutions 

supervisory organizations, deposit agencies and financial institution development funds; Study on financial 

instruments both equity funds and bonds; Study on the capital market both in the primary and secondary markets 

by studying the stock exchange and stock trading centers; and Study on the supervision on mergers and 

acquisitions as well as capital market supervision and relevant laws 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1726 กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยสิงแวดล�อม 3(3-0-6) 

 International Environmental Law  

กฎหมายและป�ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิงแวดล�อม การประสานงานความร�วมมือเพื่อควบคุมสิงแวดล�อม
ระหว�างประเทศ มาตรฐานระหว�างประเทศของคุณภาพสิงแวดล�อม อนุสัญญา ข�อตกลงหรอหลักการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของรัฐ หรอบรษัทธุรกิจการค�าต�าง ๆ ในเร ่องมลภาวะทางทะเล แม�นา อากาศ บรรยากาศของโลก สาร
กัมมันตภาพรังสีหรอสารพิษต�าง ๆ รวมทั้งการปกป�องสัตว�ป�าหรอสรรพสิง อันจัดเป�นมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติของโลก (World Cultural and Natural Heritage) ให�รอดพ�นจากการถูกทําร�าย 

laws and legal problems relevant to environment, cooperation on international environmental control, 

international standards of environmental quality, conventions, agreements or principles on the responsibilities of 

nation or companies on marine, rivers, climate, world’s atmosphere pollutions, radioactive substances or toxins 

as well as protecting wildlife or everything regarded as the World Cultural and Natural Heritage to ensure their 

existence 

 

LAW1727 กฎหมายว�าด�วยอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6) 
 Arbitration Law  

แนวคิด กฎหมาย และวธปฏิบัติเกี่ยวกบัอนุญาโตตุลาการในประเทศ อนุญาโตตุลาการต�างประเทศ และอนุญาโต 
ตุลาการทางการค�าระหว�างประเทศ วเคราะห�บทบาทขององค�กรอนุสัญญาและกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่
สําคัญ ศึกษาข�อสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลือกอนุญาโต ตุลาการ การใช�กฎหมายกระบวนการพิจารณาและการบังคับ
ตามคําช้ขาด การเลือกใช�วธระงับ ข�อพิพาทนอกศาลในรูปแบบอ่ืน รวมถึงการเจรจาต�อรองและการไกล�เกลี่ย 

The concepts, laws, and practices relevant to domestic, abroad and international commercial arbitrations 

; Analysis of the role of organizations, conventions and laws relevant to major arbitration; Study on arbitration 

agreements, arbitration selection, law usage for trial procedure and applicable verdict, alternative dispute 

resolution selection including negotiation and mediation 

 

LAW1728 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Family and Succession Law  

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณชย�บรรพ 5 และบรรพ 6 ว�าด�วยครอบครัวและมรดก เปรยบเทียบกับกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก ในระบบคอมมอนลอว� ระบบซีวลลอว� และประเภทภาคพื้นเอเชย 

The Civil and Commercial Code, Book V and Book VI on Family and Succession and comparing with 

family and succession laws in the common law, civil law System and Asian region systems 

 

LAW1729 กฎหมายคุ�มครองผู�บรโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law  

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ�มครองผู�บรโภค หลักการควบคุมมาตรฐาน
โดยองค�กรเอกชนและมหาชน นโยบายและการบรหารงานการคุ�มครองผู�บรโภคของรัฐ การกําหนดความรับผิดชอบใน
การฝ�าฝ�นกฎหมายดังกล�าวเพื่อคุ�มครองผู�บรโภค 

laws relevant to the legal consumer protection standard, standard control principles of public and private 

organizations, policies and administrations of the nation’s consumer protection, defining the responsibilities of 

violation of law to ensure the consumer protection 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1730 ป�ญหาข้ันสูงในกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

 Advanced Problems in Criminal Law  

ป�ญหาเฉพาะเร่องที่สําคัญในกฎหมายอาญาภาคทั่วไปและภาคความผิด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่มีโทษในทาง
อาญา 

Major specific problems in criminal law, general and offenses sections including other law with criminal 

offenses 

 

LAW1731 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6) 
 Theories and Principle of Private Law  

รากฐานทางความคิดทฤษฎีและววัฒนาการทางกฎหมายและวชานติศาสตร�อันเป�นที่มาของระบบกฎหมาย
เอกชน ตลอดจนแนวความคิดและหลักกฎหมายเอกชนในสกุลต�างๆ ของโลกต้ังแต�อดีตถึงป�จจุบัน เช�น ทฤษฎีเกี่ยวกับ
สภาพบุคคล เจตนา ความรับผิด ความเสมอภาค ความสุจรต และหลักการพื้นฐานของนติสัมพันธ�แบบต�างๆ เป�นต�น 

The fundamental theories and evolution of law and legal studies as the origin of Private law systems as 

well as the concepts and principles of private law in the world’s legal families from the past to the present such as 

legal personality-related theories, intention, liability, equality, integrity and the basic principles of legal relations, etc 

 
ง. หมวดวชาวทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ 

แผน ก แบบ ก 2 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

LAW1901 วทยานพนธ� 12 หนวยกิต 
 Thesis  

นกศึกษาเลือกหัวข�อที่ตนสนใจในสาขาวชาที่ศึกษา ศึกษาการเขยน หลักการและเหตุผล การเขยนวัตถุประสงค� 
ป�ญหาการวจัย ข�อสมมติฐาน การเช่อมโยงระหว�างองค�ประกอบต�าง ๆ ในการทําวจัย การวเคราะห� ตลอดจนสรุป
ผลการวจัยและข�อเสนอแนะ ทั้งนหัวข�อเร่องจะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรกษาก�อนทําวทยานพนธ� 

Thesis is the compulsory study in plan A. Students will choose and interesting subject. The course will 

study the writing of principle and reason, the writing of objective, research problem, the hypothesis, the 

connection between functions in doing research, the analysis as well as the summary of research result and the 

recommendation. The title of thesis shall be prior approved by the advisor. 

 
แผน ข 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
LAW1801 การค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 

 Independent Study  

ค�นคว�าด�วยตนเอง โดยนกศึกษาเลือกหัวข�อที่ตนสนใจเป�นกรณศึกษา โดยมีการเช่อมโยงระหว�างองค�ประกอบ
ต�าง ๆ ตามระเบียบวธวจัย ทั้งน หัวข�อเร่องที่จะศึกษาดังกล�าวจะต�องได�รับ ความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรกษาก�อนที่จะ
ดําเนนการค�นคว�า 

Self-study. Students select the subjects of interest in the case study by engaging in research 

management on topics related to research. The title to be studied shall be prior approved by the advisor. 
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จ. หมวดวชาเสรมไม�นบหนวยกิต 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

ฝ�กทักษะการฟ�ง พูด อ�านและเขยนภาษาอังกฤษ เพื ่อการสื่อสารและนาเสนอที ่เป�นทางการและวชาการ 
เทคนคการอ�าน การเขยนสรุปความและบทคัดย�อภาษาอังกฤษ 

Practice listening, speaking, reading, and writing for communication and presentation in formal and 

academic contexts; reading techniques, summary and abstracts writing. 

 

COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Students  

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยนรู� และการสืบค�นข�อมูลทางวชาการบนเครอข�ายอินเตอร�เน็ต และ
ฐานข�อมูลวชาการต�าง ๆ โดยใช�เทคนคในการสืบค�นขั้นสูง การวเคราะห�สารสนเทศที่เป�นป�จจุบัน และอ�างอิงจาก
แหล�งข�อมูลที่นาเช่อถือได�อย�างถูกต�อง ฝ�กปฏิบัติการใช�งานโปรแกรมการจัดการเรยนการสอนแบบออนไลน การใช�
งานบรการจัดเก็บข�อมูลออนไลน และโปรแกรมการจัดการฐานข�อมูลบรรณานุกรม การออกแบบการใช�สถิติและฝ�กการ
วเคราะห�ข�อมูลสําหรับการวจัย 

The use of information technology for learning and the technical search on the internet and academic 

databases using advanced search techniques. The ability in analyzing up to date information accurately and 

practicing in using online learning management software, using online data storage service, and reference 

management software. designing and using statistics, and practicing data analysis? 
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การจัดแผนการศึกษา สาขาวชานติศาสตร� 
แผน ก แบบ ก 2  เรยนไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต 

ช้ันป�ที ่1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เสรม ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
 COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

พื้นฐาน LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

รวม 6 
หมายเหต ุ:  * เรยนไม�นบหนวยกิต 

ชั้นป�ที ่1  ภาคการศึกษาที ่ 2 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

พื้นฐาน LAW1401 
LAW1404 

ระเบียบวธวจัยทางกฎหมาย 
นติปรัชญาและสังคมวทยาทางกฎหมายข้ันสูง 

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

บังคับ กลุ�มวชากฎหมายอาญาฯ กลุ�มวชากฎหมายมหาชน  
 LAW1501 สิทธมนุษยชนกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  
LAW1601  
 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมืองข้ันสูง  

3(3-0-6) 

 LAW1502 กฎหมายอาญาเปรยบเทียบ  LAW1602  กฎหมายปกครอง
เปรยบเทียบ  

3(3-0-6) 

รวม 12 

ชั้นป�ที ่1  ภาคฤดูร�อน 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

บังคับ กลุ�มวชากฎหมายอาญาฯ กลุ�มวชากฎหมายมหาชน  

 LAW1503 การบรหารงานกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา  

LAW1603 กฎหมายปกครองท�องถิน  3(3-0-6) 

 LAW1504 อาชญาวทยาและ 
ทัณฑวทยาข้ันสูง 

LAW1604 กฎหมายจัดต้ังศาลปกครอง
และวธพิจารณาคดีปกครอง 

3(3-0-6) 

รวม 6 

ชั้นป�ที ่2  ภาคการศึกษาที ่ 1 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เลือก LAWXXXX 
LAWXXXX 

XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

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

วทยานพนธ� LAW1901 วทยานพนธ� 3 
รวม 9 

ชั้นป�ที ่2  ภาคการศึกษาที ่ 2 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

วทยานพนธ� LAW1901 วทยานพนธ� 9 
รวม 9 

หนวยกิตสะสม 42 
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แผน ข  เรยนไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต 
ชั้นป�ที ่1  ภาคการศึกษาที ่ 1 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เสรม ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
 COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

พื้นฐาน LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

รวม 6 
หมายเหต ุ:  * เรยนไม�นบหนวยกิต 

ชั้นป�ที ่1  ภาคการศึกษาที ่ 2 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

พื้นฐาน LAW1401 
LAW1404 

ระเบียบวธวจัยทางกฎหมาย 
นติปรัชญาและสังคมวทยาทางกฎหมายข้ันสูง 

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

บังคับ กลุ�มวชากฎหมายอาญาฯ กลุ�มวชากฎหมายมหาชน  
 LAW1501 สิทธมนุษยชนกับกระบวนการ

ยุติธรรม ทางอาญา  
LAW1601  
 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมืองข้ันสูง  

3(3-0-6) 

 LAW1502 กฎหมายอาญาเปรยบเทียบ  LAW1602 กฎหมายปกครองเปรยบเทียบ 3(3-0-6) 
รวม 12 

ชั้นป�ที ่1 ภาคฤดูร�อน 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

บังคับ กลุ�มวชากฎหมายอาญาฯ กลุ�มวชากฎหมายมหาชน  
 LAW1503 การบรหารงานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  
LAW1603 กฎหมายปกครองท�องถิน  3(3-0-6) 

 LAW1504 อาชญาวทยาและ 
ทัณฑวทยาข้ันสูง 

LAW1604 กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและ  
วธพิจารณาคดีปกครอง 

3(3-0-6) 

รวม 6 
ชั้นป�ที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เลือก LAWXXXX 
LAWXXXX 

XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

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

บังคับ กลุ�มวชากฎหมายอาญาฯ กลุ�มวชากฎหมายมหาชน  
 LAW1505 กฎหมายลักษณะพยานข้ันสูง   LAW1605 ป�ญหาข้ันสูงในกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
 LAW1506 กฎหมายวธพิจารณาความ

อาญาเปรยบเทียบ   
LAW1606 สัมมนาทางกฎหมาย 3(3-0-6) 

รวม 12 
ชั้นป�ที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 
ค�นคว�าอิสระ LAW1801 การค�นคว�าอิสระ 6 

รวม 6 
หนวยกิตสะสม 42 
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หลักสูตรบรหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวชาบรหารธุรกิจ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

 ช่อหลกัสตูร  
ภาษาไทย   : หลักสูตรบรหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program 

 

 ช่อปรญญาและสาขาวชา  
ภาษาไทย   ช่อเต็ม : บรหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     ช่อย�อ  : บธ.ม. 
ภาษาอังกฤษ ช่อเต็ม  : Master of Business Administration 
     ช่อย�อ  : M.B.A. 

 

 ปรัชญาและวตัถุประสงค�ของหลกัสตูร  
ปรัชญา 
สร�างผู�นาทางธุรกิจโดยมีจรยธรรม องค�ความรู� ด�วยนวัตกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค� 
หลักสูตรบรหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค�เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตด�านบรหารธุรก ิจที ่มี

คุณลักษณะดังต�อไปน 
 1. มีคุณธรรมจรยธรรมในการดําเนนธุรกิจอย�างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต�อสังคม 
 2. มีความรู�ความสามารถทางด�านบรหารธุรกิจ โดยเป�นธุรกิจที่ยั ่งยืน และมีวสัยทัศน ในการ

พัฒนาองค�กรธุรกิจได�อย�างมีประสิทธภาพ 
 3. สามารถประยุกต�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีไปใช�ในการดําเนนธุรกิจได�อย�างเหมาะสม 
 

 ระบบการจัดการศึกษา  
ระบบทวภาค โดย 1 ภาคการศึกษาเรยนไม�นอยกว�า 15 สัปดาห� อาจจัดให�มีภาคฤดูร�อนตามความจํา

เป�นและได�รับความเห็นชอบจากผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 โครงสร�างหลักสูตร  
 1) หมวดวชาเฉพาะ จํานวนไม�นอยกว�า 42 หนวยกิต แบ�งเป�น 2 แผน 
  แผน ก (2)  
   วชาบังคับ   24 หนวยกิต 
   วชาเลือก   6 หนวยกิต* 
   วทยานพนธ�   12 หนวยกิต 
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  แผน ข 
   วชาบังคับ   24 หนวยกิต 
   วชาเลือก   12 หนวยกิต* 
   การค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 
* สําหรับวชาเลือก ให�นกศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข ต�องเลือกเรยนวชา MBA401 สัมมนา

ทางการจัดการ จํานวน 3 หนวยกิต และเลือกวชาเลือกอื่นตามจํานวนหนวยกิตที่บังคับไว�ตามคําแนะนาของ
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

รายวชาในหมวดต�างๆ  
 แผน ก (2) วชาบังคับ บังคับเรยนไม�นอยกว�า 24 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค�การ 3(3-0-6) 
MBA202 การจัดการการตลาดเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 
MBA203 การจัดการการเงนข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
MBA205 การบัญชบรหารข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA206 การจัดการโซ�อุปทาน 3(3-0-6) 
MBA207 การจัดการเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 
MBA208 ระเบียบวธวจัยทางธุรกิจข้ันสูง 3(3-0-6) 

 
 วชาเลือกเลือกเรยนไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA301 การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ  3(3-0-6) 
MBA302 การเจรจาต�อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง  3(3-0-6) 
MBA304 การบรหารโครงการ 3(3-0-6) 
MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
MBA307 การบรหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 3(3-0-6) 
MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจรยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA309 การเป�นผู�ประกอบการ 3(3-0-6) 
MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6) 
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วทยานพนธ� 12 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA402 วทยานพนธ�** 12 

**นกศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวชาวทยานพนธ� ได� ก็ต�อเม่ือนกศึกษาต�องสอบผ�านวชาบังคับ ไม�นอยกว�าร�อยละ 75 

 
แผน ข  
วชาบังคับ บังคับเรยนไม�นอยกว�า 24 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค�การ 3(3-0-6) 
MBA202 การจัดการการตลาดเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 
MBA203 การจัดการการเงนข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
MBA205 การบัญชบรหารข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA206 การจัดการโซ�อุปทาน 3(3-0-6) 
MBA207 การจัดการเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 
MBA208 ระเบียบวธวจัยทางธุรกิจข้ันสูง 3(3-0-6) 

 
วชาเลือก เลือกเรยนไม�นอยกว�า 12 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA301 การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 3(3-0-6) 
MBA302 การเจรจาต�อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง 3(3-0-6) 
MBA304 การบรหารโครงการ 3(3-0-6) 
MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
MBA307 การบรหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 3(3-0-6) 
MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจรยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA309 การเป�นผู�ประกอบการ 3(3-0-6) 
MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6) 

 
การค�นความอิสระ 6 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA403 การค�นคว�าอิสระ*** 6 

***นกศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวชาการค�นคว�าอิสระได� ก็ต�อเม่ือนกศึกษาต�องสอบผ�านวชาบังคับไม�นอยกว�าร�อยละ 75 
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รายวชาเสรม 
นกศึกษาจะต�องผ�านการทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาอังกฤษ โดยคะแนนที่ ได�จะต�องอยู� ใน

เกณฑ�ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน กําหนดไว� ในระเบียบในกรณที่ผลการ
ทดสอบต่ํากว�าเกณฑ�ท่ีกําหนดไว� นกศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรยนในรายวชาต�อไปน โดยไม�นบหนวยกิต 

 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

ENG101 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 
ข�อกําหนดเฉพาะ 
เง่อนไขสําหรับผู�ท่ีไม�ได�จบปรญญาตรสาขาบรหารธุรกิจและการจัดการให�เรยนใน 2 รายวชาต�อไปน

เพิมเติม ได�แก� 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร� 3(3-0-6) 
MBA102 การบัญชการเงน 3(3-0-6) 
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คําอธบายรายวชา 

 
กลุ�มวชาบังคับ  

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค�การ 3(3-0-6) 

 Management and Organizational Behavior  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ รวมถึงรูปแบบและบทบาทของภาวะผู�นา พฤติกรรมมนุษย� พฤติกรรม
ของคนในองค�การ การจูงใจการสื่อสารในองค�การ การบรหารความขัดแย�ง วัฒนธรรมขององค�การ งานวจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการจัดการและพฤติกรรมองค�การ 

 
MBA202 การจัดการการตลาดเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 

 Strategic Marketing Management  

แนวคิดด�านการตลาดเชงกลยุทธ� กระบวนการการบรหารการตลาด การจัดทําแผนการตลาด ประกอบด�วย 
การวเคราะห�สภาวะแวดล�อมทางการตลาด การวจัยตลาด การกําหนดตลาดเป�าหมาย การกําหนดตําแหนงทางการ
ตลาด การวเคราะห�พฤติกรรมผู�บรโภค การกําหนดวัตถุประสงค�และกลยุทธ�ทางการตลาด การนาแผนไปปฏิบัติโดยมี
ความรับผิดชอบต�อสังคม การติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด รวมทั้งการวเคราะห�ป�ญหาทางการตลาดซึ่ง
เช่อมโยงและสอดคล�องกับเศรษฐกิจท�องถิน รวมทั้งประยุกต�นวัตกรรมกับการจัดการการตลาด 

 
MBA203 การจัดการการเงนข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Financial Management  

วัตถุประสงค�และความสําคัญของการจัดการการเงน จรรยาบรรณทางการเงน การวเคราะห�และการพยากรณ
ทางการเงน การจัดหาเงนทุนหมุนเวยน การวเคราะห�ความเสี ่ยงและผลตอบแทน มูลค�าของเงนตามระยะเวลา 
โครงสร�างและต�นทุนเงนทุน การจัดหาเงนทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณและการตัดสินใจลงทุน และเร่อง
พิเศษที่เกี่ยวข�องกับการจัดการการเงนในป�จจุบัน รวมทั้งประยุกต�นวัตกรรมกับการจัดการการเงน 

 
MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Management  

วัตถุประสงค�และความสําคัญของการจัดการการผลิต ระบบการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต การออก 
แบบงาน การเลือกทําเลที่ต้ังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ� การวเคราะห�วธการทํางาน การกําหนดมาตรฐานการผลิต 
การควบคุมการผลิต การควบคุมสินค�าคงคลัง และการจัดการระบบคุณภาพ รวมถึงหลักการและวธการในการจัดการ
และตัดสินใจแก�ป�ญหาการผลิต รวมทั้งประยุกต�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการการผลิต 

 
MBA205 การบัญชบรหารข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Management Accounting  

ลักษณะและวัตถุประสงค�ของการบัญชบรหาร พฤติกรรมต�นทุนและความสัมพันธ�ระหว�างต�นทุน ปรมาณ และ
กําไร ต�นทุนรวมและต�นทุนแปรได� ต�นทุนมาตรฐานและการวเคราะห�ผลต�างของต�นทุนการผลิต การใช�สารสนเทศทาง 
การบัญชเพื่อการการตัดสินใจ การตัดสินใจเพื่อจ�ายลงทุน การบัญชตามความรับผิดชอบ การงบประมาณ การรายงาน
และการวเคราะห�ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประยุกต�กรณศึกษาและสถานการณทางเศรษฐกิจที่เกิดข้นจรง 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA206 การจัดการโซ�อุปทาน 3(3-0-6) 

 Supply Chain Management  

กระบวนการจัดการโซ�อุปทาน กลยุทธ�การจัดการโซ�อุปทาน การจัดหาวัตถุดิบหรอชนส�วน การกระจายสินค�า
และการจัดจําหนาย การบูรณาการในโซ�อุปทาน การจัดการโซ�อุปทานเพื่อสิงแวดล�อม การวัดสมรรถนะในโซ�อุปทาน 
และประเด็นร�วมสมัยในการจัดการโซ�อุปทาน รวมทั้งประยุกต�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการ
โซ�อุปทาน 

 
MBA207 การจัดการเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 

 Strategic Management  

สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค�กร เพื่อกําหนดวสัยทัศน พันธกิจ เป�าหมาย และกลยุทธ�องค�กร การ
บรหารเชงกลยุทธ�และความได�เปรยบในการแข�งขัน โดยมุ�งเนนถึงวธการกําหนดนโยบาย และกลยุทธ� ในการดําเนนงาน
กับการนาไปปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลให�บรรลุเป�าหมายตามที่กําหนดไว� โดยใช�กรณศึกษาจาก
สถานประกอบการและกําหนดหัวข�อและป�ญหาที่นาสนใจหรอประเด็นป�ญหาทางธุรกิจเชงกลยุทธ� ในป�จจุบัน รวมทั้ง
ประยุกต�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการเชงกลยุทธ� 

 
MBA208 ระเบียบวธวจัยทางธุรกิจข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Business Research Methodology  

ปรัชญาและแนวคิดของระเบียบวธวจัยทางธุรกิจทั้งการวจัยเชงปรมาณและวจัยเชงคุณภาพ อันประกอบด�วย 
จรรยาบรรณในการทําวจัย วธการวจัย การออกแบบวจัย การออกแบบและพัฒนาเคร่องมือวจัย วธการเลือกตัวอย�าง 
แหล�งที่มาของข�อมูลและวธเก็บข�อมูล การวเคราะห�ข�อมูลผ�านเทคนคทางสถิติที่ ใช�ในการวจัยเชงปรมาณและวจัยเชง
คุณภาพ และการจัดทํารายงานวจัย 
 
กลุ�มวชาเลือก  

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA301 การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Business Management  

กระบวนการจัดการสําหรับธุรกิจระหว�างประเทศ การบูรณาการหนาที่ทางการบรหารสําหรับธุรกิจระหว�าง
ประเทศในรูปแบบต�างๆ และในแต�ละสถานการณ สภาพแวดล�อมโลกที่ผันแปร เทคนคเคร่องมือวธการสมัยใหม� ในการ
จัดการธุรกิจระหว�างประเทศ รวมทั้งวเคราะห�แนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งสามารถปรับตัว
ให�ดํารงชวตภายใต�การเปลี่ยนแปลงได�อย�างเหมาะสม รวมทั้งประยุกต�นวัตกรรมกับการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 

 
MBA302 การเจรจาต�อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Negotiation  

ความสําคัญของการสื่อสารในลักษณะต�าง ๆ และเทคนคการเจรจาต�อรองที่มีต�อความสําเร็จของผู�บรหาร 
ส�งเสรมความเข�าใจและทักษะในการสื่อความหมายที่มีประสิทธภาพ ป�จจัยที่มีอิทธพลต�อการเจรจาทางธุรกิจ ท ั้ง
ทางด�านบุคคล ระหว�างบุคคล และองค�การทั้งในประเทศและ ในกลุ�มประชาคมอาเซียน สําหรับการจัดการ การวเคราะห�
รูปแบบ และช�องทางการเจรจาทางธุรกิจในลักษณะส�วนตัวและกลุ�ม การเจรจาทั้งทางตรงและทางอ�อม ตลอดจนการฝ�ก
การสั่งการ โดยวธการต�าง ๆ เพื่อให�สัมฤทธ์ผลตามวัตถุประสงค� รวมทั้งประยุกต�นวัตกรรมกับการเจรจาต�อรองทาง
ธุรกิจ 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA303 การจัดการการเปล่ียนแปลงและความเส่ียง 3(3-0-6) 

 Change and Risk Management  

แนวความคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาองค�การ ทฤษฎีองค�การและทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลงองค�การ รวมถึง
กระบวนการพัฒนาองค�การ การตรวจวนจฉยป�ญหาขององค�การ เทคนคการพัฒนาองค�การระดับระหว�างบุคคล ระดับ
กลุ�ม และระดับองค�การ เคร่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค�การ การประเมินผล และผู�นาการเปลี่ยนแปลงกับการ
พัฒนาองค�การ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง โดยประยุกต�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 

 
MBA304 การบรหารโครงการ 3(3-0-6) 

 Project Management  

การกําหนดแผนหลักและตารางงาน การประมาณรายได� การจัดการความเสี่ยง การจ�ายลงทุนและผลตอบแทน
ที่ต�องการจากโครงการ การใช�เคร่องมือในการจัดการเป�นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต�องการทรัพยากร
สําหรับดําเนนงานเพื่อให�ได�ผลลัพธ�ตามแผนที่กําหนดไว�ทั้งในเชงคุณภาพ เชงปรมาณ และเวลา โดยใช�ต�นทุนตํ่าสุด 
ผ�านกระบวนการเรยนรู�แบบกรณศึกษาและการจัดทําโครงงานปฏิบัติจรง 

 
MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Taxation  

แนวคิดในการจัดเก็บภาษี องค�ประกอบของภาษี ฐานภาษีเงนได�นติบุคคล หลักการ ในการคํานวณภาษีเงนได�
นติบุคคล แนวคิดและหลักการของภาษีมูลค�าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป� และป�ญหาภาษีที่เกี่ยวข�องในการ
ดําเนนธุรกิจ 

 
MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Innovation and Technology Management  

แนวคิดหลักและพื้นฐานกระบวนการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพยากรณด�านเทคโนโลยี การได�มาซึ่ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลยุทธ�การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย�างเป�นระบบ เทคนคและเคร ่องมือในการ
ถ�ายทอดกลยุทธ�นวัตกรรมสู �กลยุทธ�ทางธุรกิจอย�างมีประสิทธผล บทบาทของผู �นาต�อการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การรเรมความคิดสร�างสรรค� และการบรหารทีมงาน การผลักดันกรอบความคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให�
ประสบความสําเร็จเชงพาณชย� นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความได�เปรยบในการแข�งขัน 

 
MBA307 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 3(3-0-6) 

 Human Resource Management and Development  

บทบาทและหนาที่ของผู�บรหารในด�านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� แนวคิดและความสําคัญของการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� บทบาทและหนาที่ของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    กลยุทธ�เพื่อนามาใช�
ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ได�อย�างเหมาะสม รวมทั้งศึกษางานวจัยที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งประยุกต�ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจรยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Laws Good Governance and Ethics  

กฎหมายธุรกิจที ่เกี ่ยวข�องกับการดําเนนธุรกิจ รวมทั ้งการพัฒนาองค�กรให�เกิดความยั่งยืนผ�านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการมีธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงการควบคุมจรยธรรมในธุรกิจทั้งในประเทศและต�างประเทศเพื่อ
วเคราะห�ถึงผลกระทบที่มีต�อสังคม หนวยงานที่เกี่ยวข�อง และผู�มีส�วนได�เสียในการใช�ข�อมูลของธุรกิจ การวเคราะห�และ
บ�งช้ป�ญหาการดําเนนธุรกิจเชงจรยธรรมและสิงแวดล�อมในหนวยงาน 

 
MBA309 การเป�นผู�ประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship  

ลักษณะและคุณสมบัติของผู�ประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและหลักการปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง 
โดยเรมจากธุรกิจขนาดย�อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ� แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ การจัดการการผลิต การบรหารเงนทุน 
การบรหารการตลาด การจัดรูปแบบองค�กรและจัดทําแผนธุรกิจ การสอดแทรกจรยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
รวมทั้งประยุกต�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการเป�นผู�ประกอบการ 

 
MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

 Community Enterprises Management  

แนวคิดและหลักการสําคัญของธุรกิจชุมชนอย�างพอเพียง ทิศทางการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจชุมชนเชงพื้นที่ 
การพัฒนาธุรกิจชุมชนและวสาหกิจชุมชนแบบองค�รวมที่ยั่งยืนบนทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง วถีปฏิบัติด�านเศรษฐกิจ
ชุมชนและวสาหกิจชุมชน การวเคราะห�เพื่อเช่อมโยงกิจกรรมของธุรกิจชุมชน แนวทางการจัดตั้งธุรกิจชุมชน การจัดทํา
แผนและดําเนนงานของธุรกิจชุมชน การบูรณาการภูมิป�ญญาชุมชนและท�องถินสู�การเป�นธุรกิจชุนชนที่พอเพียงผ�าน
วธการเรยนรู�โดยใช�โครงการและป�ญหาเป�นฐาน รวมทั้งประยุกต�นวัตกรรมในการจัดการธุรกิจชุนชน 

 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ* 3(3-0-6) 

 Seminar in Management  

เรยนรู�ประเด็นที่นาสนใจทางการจัดการจากการศึกษาในชั้นเรยนและจากการดูงานทั้งในประเทศและ/หรอ
ต�างประเทศอย�างนอย 1 ครั้ง และให�นกศึกษาจัดทําโครงงานพิเศษโดยประยุกต�และผสมผสานองค�ความรู�ที่ ได�จาก
การศึกษาวชาบังคับและวชาเลือกเป�นฐานเพื่อเป�นการเตรยม ความพร�อมก�อนดําเนนการจัดทําวทยานพนธ�หรอการ
ค�นคว�าอิสระ ดังนน นกศึกษาที่จะลงทะเบียนเรยนในรายวชานได�ต�องสอบผ�านวชาบังคับไม�นอยกว�าร�อยละ 75 

* ค�าใช�จ�ายในการดูงานเป�นความรับผิดชอบของนกศึกษาทั้งจํานวน 
 
วทยานพนธ�และการค�นคว�าอิสระ 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MBA402 วทยานพนธ� 12 หนวยกิต 

 Thesis  

นกศึกษาต�องเลือกหัวข�อที่ตนเองสนใจศึกษาเพื่อจัดทําวทยานพนธ�โดยเขยนเค�าโครงวทยานพนธ�เพื่อเสนอขอ
อนุมัติหัวข�อคณะกรรมการสอบหัวข�อวทยานพนธ� รวมทั้งดําเนนการจัดทําวทยานพนธ�ตามกระบวนการและระเบียบวธ
วจัยทุกข้ันตอน ประกอบด�วย การทบทวนวรรณกรรมการจัดทําเคร่องมือและการเก็บรวบรวมข�อมูล การวเคราะห�โดยใช�
เทคนคทางสถิติ การเขยนผลการวเคราะห�ข�อมูล อภิปรายผล รวมทั้งการจัดทํารูปเล�มตามรูปแบบและมาตรฐานตามที่
มหาวทยาลัยกําหนดและจัดทําบทความวชาการเพื่อเผยแพร� 
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MBA403 การค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกติ 
 Independent Study  

นกศึกษาต�องเลือกหัวข�อที่ตนเองสนใจศึกษาและจัดทําโครงงานโดยผ�านความเห็นชอบของอาจารย�ที่ปรกษา
และคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งลักษณะของโครงงานรวมไปถึง การให�คําปรกษาและวางระบบงาน หรอ
ระบบบัญชให�กับธุรกิจทุกระดับ หรอการจัดทําวจัยทางธุรกิจ ซึ่งนกศึกษาสามารถเลือกศึกษาค�นคว�าอย�างอิสระได� ส�วน
การจัดทําโครงงานให�ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบวธวจัยที่ถูกต�องและจัดทํารูปเล�มให�เป�นไปตามข�อกําหนดของ
บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
 
วชาเสรม 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ENG101  ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

ฝ�กทักษะพื้นฐานในการฟ�ง การพูด การเขยน การอ�าน และการเขยนภาษาอังกฤษ เนนการอ�านและสรุป
ใจความสําคัญของบทคัดย�อและเอกสารทางวชาการ การฝ�กเขยนบทคัดย�อภาษาอังกฤษโดยสื่อสิงพิมพ�  และสื ่อ
อิเล็กทรอนกส� 

 
MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร� 3(3-0-6) 

 Economic Integration  

การวเคราะห�และการประมาณอุปสงค�และอุปทาน พฤติกรรมผู �บร โภคและผู �ผลิต การวเคราะห�ต�นทุน 
โครงสร�างตลาดและการกําหนดราคา และการวเคราะห�ความเสี่ยงและความ ไม�แนนอน นโยบายการเงนและการคลัง 
การค�าระหว�างประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐบาล ต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย�างยั่งยืนโดยประยุกต�
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
MBA102 การบัญชการเงน 3(3-0-6) 

 Financial Accounting  

แนวคิดและหลักการบัญช ประโยชนของสารสนเทศทางการบัญชและรายงานทาง การเงน การจัดทําและการ
นาเสนอรายงานการเงนสําหรับธุรกิจให�บรการและธุรกิจซื้อขายสินค�าโดยเฉพาะอย�างยิง งบกระแสเงนสด การบัญชและ
การควบคุมเงนสด การบัญชสําหรับลูกหน ต๋ัวเงนรับ สินค�าคงเหลือ เงนลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพย� ไม�มี
ตัวตน หนสิน และ ส�วนของเจ�าของ และหลักการคํานวณภาษีเงนได�นติบุคคลของธุรกิจ 
การจัดแผนการศึกษา 
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แผน ก (2) 
 

ป� 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวชา ช่อรายวชา หนวยกิต 
ENG101 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร�* 3(3-0-6) 
MBA102 การบัญชการเงน* 3(3-0-6) 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค�การ 3(3-0-6) 

รวม 3 หนวยกิต 
หมายเหต ุ: *เรยนไม�นบหนวยกิต 

ป� 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวชา ช่อรายวชา หนวยกิต 
MBA202 การจัดการการตลาดเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 
MBA203 การจัดการการเงนข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA205 การบัญชบรหารข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA206 การจัดการโซ�อุปทาน 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกติ 

 
ป� 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวชา ช่อรายวชา หนวยกิต 

MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
MBA207 การจัดการเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 
MBA208 ระเบียบวธวจัยทางธุรกิจข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBAXXX วชาเลือก (1) 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

 
ป� 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวชา ช่อรายวชา หนวยกิต 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ (วชาเลือก <2>) 3(3-0-6) 
MBA402 วทยานพนธ� 12 หนวยกิต 

รวม 15 หนวยกิต 
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แผน ข 
 
ป� 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวชา ช่อรายวชา หนวยกิต 
ENG101 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร�* 3(3-0-6) 
MBA102 การบัญชการเงน* 3(3-0-6) 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค�การ 3(3-0-6) 

รวม 3 หนวยกิต 

หมายเหต ุ: *เรยนไม�นบหนวยกิต 
 

ป� 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวชา ช่อรายวชา หนวยกิต 
MBA202 การจัดการการตลาดเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 
MBA203 การจัดการการเงนข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA205 การบัญชบรหารข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA206 การจัดการโซ�อุปทาน 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

 
ป� 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวชา ช่อรายวชา หนวยกิต 

MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
MBA207 การจัดการเชงกลยุทธ� 3(3-0-6) 
MBA208 ระเบยีบวธวจยัทางธรุกจิขัน้สงู 3(3-0-6) 
MBAXXX วชาเลือก (1) 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

 
ป� 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวชา ช่อรายวชา หนวยกิต 
MBAXXX วชาเลือก (3) 3(3-0-6) 
MBAXXX วชาเลือก (4) 3(3-0-6) 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ (วชาเลือก <2>) 3(3-0-6) 
MBA403 การค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 

รวม 15 หนวยกิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชาการจัดการชุมชนท�องถิน 

หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2562 
 

 ช่อหลักสตูร 
  ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาการจัดการชุมชนท�องถิน 
  ภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in Local Community Management 

 

 ช่อปรญญาและสาขาวชา 
  ภาษาไทย  ช่อเต็ม  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการชุมชนท�องถิน)  
   ช่อย�อ   : ศศ.ม. (การจัดการชุมชนท�องถิน)  
  ภาษาอังกฤษ ช่อเต็ม  : Master of Art Programs in Local Community Management)  
   ช่อย�อ  : M.A. (Local Community Management)  

 

 ปรชัญาและวตัถุประสงค�ของหลักสูตร 
ปรัชญา จัดการชุมชนท�องถินให�เป�นสังคมธรรมาภิบาล บนฐานของวถีความพอเพียง 
วัตถุประสงค� มีวัตถุประสงค�เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังน 
 1. เป�นผู�มีความรู� ความเข�าใจ มีวสัยทัศน ระบบคิดและกระบวนทัศน สามารถวเคราะห� สังเคราะห� 

บูรณาการองค�ความรู� สร�างความเข�มแข็งชุมชนท�องถินบนวถีความพอเพียง 
 2. มีเจตคติท่ีถูกต�องต�อการพัฒนาชุมชนท�องถินสามารถ ประยุกต� ใช�องค�ความรู� สร�างยุทธศาสตร�

และยุทธวธการจัดการชุมชนท�องถินให�เป�นประชาสังคมที่เป�นรากฐานบรรลุความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนใน
ระดับประเทศได� 

 3. มีทักษะวชาชพท่ีมีคุณธรรม จรยธรรม จตสํานกสาธารณะและธรรมาภิบาล รับใช�ชุมชนท�องถิน
อย�างองค�รวมและบูรณาการ 
 

 ระบบการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาเป�นระบบทวภาค โดยหนงป�การศึกษาแบ�งเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไม�นอยกว�า 15 สัปดาห� และอาจจัดให�มีภาคฤดูร�อนโดยกําหนดระยะเวลาไม�นอยกว�า 8 สัปดาห�และจัดเวลา
เรยนในแต�ละสัปดาห� ไม�นอยกว�า 2 เท�าของเวลาเรยนปกติ มีภาคฤดูร�อน ทั้งนข้นอยู�กับมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภาค เป�นไปตามข�อบังคับมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ว�าด�วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 

 โครงสร�างหลักสูตร 
จัดหลักสูตร เป�น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต�ละ

แผนการเรยน ไม�นอยกว�า 39 หนวยกิต โดยมีโครงสร�างหลักสูตร ดังน 



134 Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 219 

 

  แผน ก  แบบ ก 2 
1. หมวดวชาสัมพันธ�  ไม�นอยกว�า  9 หนวยกิต 
2. หมวดเฉพาะด�าน ไม�นอยกว�า 18 หนวยกิต 

1)  วชาบังคับ    12 หนวยกิต 
2)  วชาเลือก ไม�นอยกว�า  6 หนวยกิต 

3. วทยานพนธ�    12 หนวยกิต 
4. วชาเสรม ไม�นบหนวยกิต และเป�นไปตามเง่อนไขของหลักสูตร 

  แผน ข  
1. หมวดวชาสัมพันธ�  ไม�นอยกว�า   9 หนวยกิต 
2. หมวดเฉพาะด�าน ไม�นอยกว�า 24 หนวยกิต 

1) วชาบังคับ    12 หนวยกิต 
2) วชาเลือก ไม�นอยกว�า 12 หนวยกิต 

3. การค�นคว�าอิสระ      6 หนวยกิต 
4. วชาเสรมทักษะ ไม�นบหนวยกิต และเป�นไปตามเง่อนไขของหลักสูตร 

 
องค�ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (หนวยกิต) แผน ข (หนวยกิต) 

1. หมวดวชาเสรมทักษะ ไม�นบหนวยกิต ไม�นบหนวยกิต 
2. หมวดวชาสัมพันธ� 9 9 
3. หมวดวชาเฉพาะด�าน 
 3.1 วชาบังคับ 
 3.2 วชาเลือกไม�นอยกว�า 

18 
12 
6 

24 
12 
12 

4. วทยานพนธ� 12 - 
5. การค�นคว�าอิสระ - 6 

รวม ไม�นอยกว�า 39 39 

หมายเหตุ : นกศึกษาเรยนรายวชาเพิมเติมโดยไม�นบหนวยกิต ตามความเห็นของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 
รายวชาในหลักสูตร ประกอบด�วย  
 1)  หมวดวชาเสรมทักษะ   
  วชาเสรม ไม�นบหนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Students  
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  2) หมวดวชาสัมพันธ�    9 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0101 ระเบียบวธวจัยทางสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

 Social Sciences Research Methodology for Development  

MCM0102 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 
 Concepts and Theories of Local Community Management  

MCM0103 การวเคราะห�เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 3(3-0-6) 
 Analysis of Economies, Society and Politics  

  
 3) หมวดวชาเฉพาะด�าน    
  3.1) วชาบังคับ   12 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0201 การวจัยการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

 Local Community Management Research  

MCM0202 เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร�พระราชา 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and The King’s Philosophy  

MCM0203 ทฤษฎีองค�การเพื่อการจัดการทางสังคม 3(3-0-6) 
 Organization Theories for Social Management  

MCM0204 สัมมนาวางแผนการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Local Community Management Planning   

 
  3.2) วชาเลือก  
   แผน ก แบบ ก 2  6  หนวยกิต 
   แผน ข     12  หนวยกิต 
  โดยเลือกจากรายวชาต�อไปน  
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0301 กระบวนทัศนเพื่อบูรณาการทางสังคม 3(3-0-6) 

 Social Integration Paradigm  

MCM0302 ความอยู�ดีมีสุขและความสุขมวลรวมประชาชาติ 3(3-0-6) 
 Well-being and Gross National Happiness  

MCM0303 การพึ่งตนเองของชุมชนท�องถิน 3(3-0-6) 
 Self-Reliance of Local Communities  

MCM0304 การบรหารจัดการสังคมตามกลุ�มช�วงอายุ 3(3-0-6) 
 Aging Society Management  

MCM0305 ยุทธศาสตร�และกระบวนการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 
 Strategy and Local Community Management Process  
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0306 ประชาสังคมและธรรมาภิบาลท�องถิน 3(3-0-6) 

 Civil Society and Local Good Governance  

MCM0307 ทุนทางสังคมและพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Social Capital and Multicultural Development  

MCM0308 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อม 3(3-0-6) 
 Natural Resource and Environment Management  

MCM0309 ภูมิป�ญญาท�องถินและการพัฒนาแบบยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Local Wisdom and Sustainable Development  

 
 4) วทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ  
  4.1) แผน ก แบบ ก 2 วทยานพนธ� 12 หนวยกิต 
  4.2) แผน ข การค�นคว�าอิสระ    6 หนวยกิต 
 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0401 วทยานพนธ� 12  

 Thesis  

MCM0501 การค�นคว�าอิสระ 6 
 Independent Study  

 
  



บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร�ธาน 137 

 

คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 

 

คําอธบายรายวชา 
 
หมวดวชาเสรมทักษะ 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

ฝ�กทักษะการฟ�ง พูด อ�านและเขยนภาษาอังกฤษ เพื่อการนาเสนอและการสื่อสารที่เป�นทางการและวชาการ 
เทคนคการอ�าน การเขยนสรุปความและบทคัดย�อภาษาอังกฤษ 

Practice listening, speaking, reading, and writing necessary for communication and presentation in formal 

and academic contexts, reading techniques, summarizing, and abstracts writing 

 

COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Students  

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยนรู� และการสืบค�นข�อมูลทางวชาการบนเครอข�ายอินเตอร�เน็ต และ
ฐานข�อมูลวชาการต�างๆ โดยใช�เทคนคในการสืบค�นขั ้นสูง การวเคราะห�สารสนเทศที่เป�นป�จจุบัน และอ�างอิงจาก
แหล�งข�อมูลที่นาเช่อถือได�อย�างถูกต�อง ฝ�กปฏิบัติการใช�งานโปรแกรมการจัดการเรยนการสอนแบบออนไลน การใช�งาน
บรการจัดเก็บข�อมูลออนไลน และโปรแกรมการจัดการฐานข�อมูลบรรณานุกรม การออกแบบการใช�สถิติและฝ�กการ
วเคราะห�ข�อมูลสําหรับการวจัย 

The use of information technology for learning and the technical search on the internet and academic 

databases using advanced search techniques The ability in analyzing up to date information accurately and 

practicing in using online learning management software, using online data storage service, and reference 

management software, designing and using statistics, and practicing data analysis 

 
หมวดวชาสัมพันธ� 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0101 ระเบียบวธวจัยทางสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

 Social Sciences Research Methodology for Development  

ระเบียบวธวจัยทางสังคมศาสตร�ทั้งเชงปรมาณ เชงคุณภาพ การค�นหาป�ญหาการวจัย กระบวนการวจัย      
การออกแบบ การตรวจเอกสารและการสร�างกรอบแนวคิด เคร่องมือการวจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล การวเคราะห�ข�อมูล 
การประมวลผล การเขยนรายงานผลวจัยให�ชุมชน 

Study social research methodology in both qualitative and quantitative method, enable students to searching 

for research problems, research process, research planning, included study concerned documents, design research 

framework, research tools, data collecting, data analysis, data processing, writing research report community returns 

 

MCM0102 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 
 Concepts and Theories of Local Community Management  

ปรัชญาแนวคิดตะวันตก ตะวันออกที่เกี่ยวข�องกับเป�าหมายการเปลี่ยนแปลงองค�ความรู�เชงบูรณาการศาสตร�ที่
จะเป�นฐานของระบบความคิด วเคราะห�และสังเคราะห� นาไปสู�การจัดการยุทธศาสตร�การจัดการชุมชนท�องถินที่สามารถ
ประยุกต� ใช�ให�เหมาะสมกับภูมิสังคมชุมชนท�องถินไทยได� 
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Western and Eastern philosophies related to knowledge integrated goal changing in order to create 

paradigm analysis and processing for community strategic management that are suitable for Southern community 

 

MCM0103 การวเคราะห�เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 3(3-0-6) 
 Analysis of Economies, Society and Politics  

บรบทและสถานการณโลก ภูมิภาค และประเทศไทยทางด�านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล�อม ความเช่อมโยงและผลกระทบต�อภูมิภาค โลกาภิวัตนและท�องถินภิวัฒน 
ศึกษาวเคราะห�และสังเคราะห�สรุปเป�นประเด็นพัฒนาหรอฐานคิดยุทธศาสตร�การพัฒนาการจัดการชุมชนท�องถิน 

Global, regional, and local context in economics, socials, cultures, politics, natural resources, and 

environments in order to connect and understand their effects to local, global, and localisation in order to study 

analysis, synthesis, and create development issues or strategic based for local community management 

 
หมวดวชาเฉพาะด�าน (วชาบังคับ) 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0201 การวจัยการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

 Local Community Management Research  

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวจัยเพื่อจัดการชุมชนท�องถิน ประเภทและเคร่องมือวจัยเฉพาะเพื่อการจัดการ
ชุมชนท�องถิน การวจัยรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมกับการจัดการชุมชนท�องถิน ศึกษาและปฏิบัติการจนสามารถ
เขยนเค�าโครงการวจัย และนาผลไปพัฒนาชุมชนได� 

Study both theories and practices in local management research, choose suitable model and research 

tools for local management or other appropriate research models and so on that are suitable for local management 

in order to write a research proposal and to develop the local community 

 

MCM0202 เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร�พระราชา 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and The King’s Philosophy   

แนวคิด เศรษฐศาสตร�กระแสหลักและกระแสรอง การพัฒนาแนวทันสมัย ศึกษาเปรยบเทียบเศรษฐศาสตร�
กระแสหลักกับกระแสรอง เศรษฐศาสตร�เชงพุทธ ปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง
และยั่งยืน หลักการแนวคิดหลักการทรงงานและการปฏิบัติของศาสตร�พระราชาและโครงการในพระราชดําร 

Study concept, main and secondary stream economy, modern management, comparative study between 

main stream and secondary stream economy, Buddhist economy, sufficiency economy and sustainable self reliance 

development, main idea, working idea, working process, and the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 

 

MCM0203 ทฤษฎีองค�การเพื่อการจัดการทางสังคม 3(3-0-6) 
 Organization Theories for Social Management  

ป�ญหาและความต�องการของบุคคลในองค�กร วเคราะห�นโยบายรูปแบบ ลักษณะขององค�กรและองค�กรชุมชน 
พฤติกรรมองค�กรทั้งองค�กรภาครัฐ องค�กรภาคเอกชน และองค�กรประชาชน ทฤษฎีต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับองค�กรเพื่อการ
บรหารการจัดการสังคมและชุมชนท�องถิน 

Study problems, and need of organization staffs, analyze policy, kind, characteristic, behaviors in 

government organization, private enterprise, and citizen organization as well as theories in relation to these 

organizations in order to organize local community management 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0204 สัมมนาวางแผนการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

 Seminar on Local Community Management Planning  

ศึกษาชุมชนท�องถิน วเคราะห�ป�ญหา กําหนดยุทธศาสตร� วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร�การจัดการชุมชน
ท�องถินที่สอดคล�องกับการจัดทําวทยานพนธ� และนาผลมาสัมมนา 

Study local community, analyze problems, design strategy, plan local community strategy that are 

suitable for students’ thesis, and can use its result for a seminar 

 

หมวดวชาเฉพาะด�าน (วชาเลือก) 
รหัส ช่อวชา หนวยกิต 

MCM0301 กระบวนทัศนเพื่อบูรณาการทางสังคม 3(3-0-6) 
 Social Integration Paradigm  

ความหมายของกระบวนทัศนที่เป�นการบูรณาการการจัดการทางสังคมชุมชนท�องถินสังเคราะห�ฐานคิดหรอ
ระบบคิดของการสร�างกระบวนทัศนเป�นหลักการแนวคิดของการบูรณาการ ทางสังคมและชุมชนท�องถิน 

Definition of paradigm that are integrated with local community development, synthesis thinking base or 

thinking system of paradigm that the main idea for social and local community are intergrated 

 

MCM0302 ความอยู�ดีมีสุขและความสุขมวลรวมประชาชาติ 3(3-0-6) 
 Well-being and Gross National Happiness  

ความหมายของการอยู�ดีมีสุขและความสุขมวลรวมประชาชาติตัวช้วัดความอยู�ดีมีสุขและการบรรลุความสุขใน
หลักธรรมทางศาสนา การพัฒนาที่มุ�งไปสู�ความสุขมวลรวมประชาชาติที่เกิดความสมดุล 4 ด�าน คือ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การเมืองการปกครองและทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อม 

Definition of well-being and gross national happiness and well- being indicator, and an attainment of 

happiness in religious preaching, development that leads to balance gross national happiness in four aspests, 

namely economy, society and culture, politic and governance and natural resources and environment 

 

MCM0303 การพึ่งตนเองของชุมชนท�องถิน 3(3-0-6) 
 Self-Reliance of Local Communities  

แนวคิดและทฤษฎีการพึ่งตนเอง การพึ่งตนเองทางด�านเทคโนโลยีเศรษฐกิจ ทรัพยากร ความคิดและสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐศาสตร�กระแสรอง เศรษฐศาสตร�เชงพุทธ การสร�างชุมชน เข�มแข็ง การบรหารจัดการเพื่อชุมชนท�องถินยั่งยืน 

Self reliance concept and theory, economic, and natural resources technology self reliance, thinking and 

cultural social, economic in secondary stream, Buddhist economic, community strengthening, and local community 

sustainable management 

 

MCM0304 การบรหารจัดการสังคมตามกลุ�มช�วงอายุ 3(3-0-6) 
 Aging Society Management  

สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากรตามกลุ�มช�วงอายุ สภาวะด�านประชากรของของโลกและประเทศไทย 
ป�ญหาและภาระของสังคมและรัฐบาลสวัสดิการสังคมและชุมชนท�องถิน การบรหารและการดูแลสังคมตามกลุ�มช�วงอายุ 

Social changing condition and population defined by age, global and national population condition, 

problems and responsibilities of society and government, social and local community government welfare, as well 

as management and care that is suitable for each population age 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0305 ยุทธศาสตร�และกระบวนการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

 Strategy and Local Community Management Process  

ศึกษาความหมายของยุทธศาสตร�และยุทธวธหลักการและกระบวนการการสร�างหรอพัฒนายุทธศาสตร�การจัด 
การชุมชนท�องถินของสํานกคิดต�างๆ ขั้นตอนวธการของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา ฝ�กปฏิบัติจนสามารถเขยนแผน
ยุทธศาสตร� ได�โดยประยุกต�หลักการของทฤษฎีที่มีความเหมาะสมกับสภาพความเป�นจรงในสังคมไทย 

Study definition of strategies, and their tactics,  principles, and creation process or development local 

management strategies of available schools of thinking in their strategies development process in order to writing 

a strategy plan by applying suitable theories for Thai society 

 

MCM0306 ประชาสังคมและธรรมาภิบาลท�องถิน 3(3-0-6) 
 Civil Society and Local Good Governance  

แนวคิดประชาสังคม พัฒนาการของสังคมพลเมืองในประเทศไทย สิทธพลเมืองและสิทธทางการเมือง 
วเคราะห�สู�การปฏิบัติของประชาสังคมและธรรมาภิบาลการบรหารงานของรัฐบาลท�องถิน 

Concept of civil society, development of civic society in Thailand, human right, and political right, analyze 

and practice civil society, and good governance in local administration of local government 

 

MCM0307 ทุนทางสังคมและพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Social Capital and Multicultural Development  

โครงสร�างและววัฒนาการของระบบสังคมแบบด้ังเดิมของประเทศไทยที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรม ทุนทางสังคม
ของไทยและชุมชนท�องถินของไทย การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางสังคมที่มีผลการพัฒนาจากก�อนการเปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร�ท�องถิน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมเป�นบทบาทของวัฒนธรรมที่สามารถใช�เป�น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนท�องถินแบบยั่งยืน 

Model and evolution of original social system of Thailand that are based on multi-culturalism, social 

capital in Thai society, and local community in Thailand, social structure changes that affect cultures, local history, 

and multi-culturalism changed into sustainable local community development inspired by culture 

 

MCM0308 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อม 3(3-0-6) 
 Natural Resource and Environmental Management  

แนวคิด ทฤษฎี วธการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อมทั้งในระดับชุมชนท�องถิน แนวทางในการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อมที่เนนการใช�ภูมิป�ญญาท�องถิน สิทธมนุษยชน การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนความสมดุลของระบบนเวศ สังเคราะห�องค�ความรู�และความร�วมมือขององค�กรต�างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Concept, theory, and management of local natural resources, and environment, planning guidelines in 

natural resources, and environment management based on local wisdom, human right, public participation, 

ecological balance, knowledge synthesis, and connection between government, and private sectors in 

management of natural resources and environment to be sustainable development 
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รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0309 ภูมิป�ญญาท�องถินและการพัฒนาแบบย่ังยืน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom and Sustainable Development  

ความหมายและความสําคัญ ลักษณะและรูปแบบของภูมิป�ญญาท�องถิน การค�นหาและหลักการประยุกต�ภูมิ
ป�ญญาท�องถินกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลกระทบของการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต� ใช�พัฒนาในพื้นที่ต�อวถีชวต การใช�ภูมิป�ญญาท�องถินที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชนท�องถินยั่งยืน 

Definition, and important of local wisdom nature and characteristics, adaptation of local wisdom with 

suitable technologies, sustainable development philosophy and concept, lifestyle effect of applied technology in 

development, applied suitable technology in local community development 

 
หมวดวชาการค�นคว�าอิสระ/วทยานพนธ� 

รหัส ช่อวชา หนวยกิต 
MCM0401 วทยานพนธ�  12 หนวยกิต 

 Thesis  

นกศึกษาเลือกหัวข�อที่ตนสนใจในสาขาวชาที่เกี่ยวข�อง ศึกษาและเลือกหัวข�อการวจัยการเขยนหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค� ป�ญหาการวจัย ข�อสมมติฐาน การเช่อมโยงระหว�างองค�ประกอบต�างๆ ในการทําวจัย การวเคราะห� 
ตลอดจนสรุปผลการวจัยและข�อเสนอแนะ 

Thesis is the compulsory study Students will choose an interesting subject. The course will study the 

writing of principle and reason, the writing of objective, research problem, the hypothesis, the connection between 

functions in doing research, the analysis as well as the summary of research result and the recommendation 

 

MCM0501 การค�นคว�าอิสระ  6 หนวยกิต 
 Independent Study  

การศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองในเร่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร�การจัดการชุมชนท�องถินในองค�กรต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง 
หรอมีความสนใจเป�นพิเศษ โดยการศึกษาวเคราะห�อย�างละเอียดลึกซึ้ง และมีขั ้นตอนในการศึกษาถูกต�องตามหลัก
วชาการ พร�อมทั้งนาเสนอผลการศึกษาอย�างมีระบบระเบียบทางวชาการ โดยมุ�งความรู�ความเข�าใจในการประยุกต�
หลักการพัฒนาไปใช�ในองค�กร ทางด�านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิงแวดล�อม และสังคมทั้งในระดับท�องถิน 
องค�กร และประเทศโดยรวม 

A thorough self research on local community management strategies in related organizations or those the 

students are particularly interested in by applying an academically accurate studying process, The students will 

systematically give a presentation of the result in an academic manner with the aim to utilize the knowledge and 

principles learnt in an organization and society in terms of economy, society, culture and environment in both local 

and national level 
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การจัดแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 หนวยกิตรวม ไม�นอยกว�า 39 หนวยกิต 

 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เสรมทักษะ ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา*  3(2-2-5) 
เสรมทักษะ COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

สัมพันธ� MCM0101 ระเบียบวธวจัยทางสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
สัมพันธ� MCM0102 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

รวม 12 หนวยกิต 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวชาที่ ไม�นบหนวยกิต  

ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 2 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

สัมพันธ� MCM0103 การวเคราะห�เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 3(3-0-6) 
บังคับ MCM0201 การวจัยการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

บังคับ MCM0203 ทฤษฎีองค�การเพื่อการจัดการทางสังคม 3(3-0-6) 
บังคับ MCM0202 เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร�พระราชา 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 
 

ชั้นป�ที่ 1 ภาคฤดูร�อน 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

บังคับ MCM0204 สัมมนาวางแผนการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

วทยานพนธ� MCM0401 วทยานพนธ� 3 หนวยกิต 
รวม 6 หนวยกิต 

 
ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 
เลือก MCM×××× เลือกในหมวดวชาเลือก 3(3-0-6) 

บังคับ MCM0305 ยุทธศาสตร�และกระบวนการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 
วทยานพนธ� MCM0401 วทยานพนธ� 3 หนวยกิต 

รวม 9 หนวยกติ 
 

ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 2 
 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 
วทยานพนธ� MCM0401 วทยานพนธ� 6 หนวยกิต 

รวม 6 หนวยกิต 
รวมหนวยกิตสะสม 39 หนวยกิต 
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แผน ข หนวยกิตรวม ไม�นอยกว�า 39 หนวยกิต 
 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เสรมทักษะ ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา*  3(2-2-5) 
เสรมทักษะ COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

สัมพันธ� MCM0101 ระเบียบวธวจัยทางสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
สัมพันธ� MCM0102 แนวคิดและทฤษฎีกับการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

รวม 12 หนวยกิต 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวชาที่ ไม�นบหนวยกิต  

ชั้นป�ที่ 1 ภาคเรยนที่ 2 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

สัมพันธ� MCM0103 การวเคราะห�เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 3(3-0-6) 
บังคับ MCM0201 การวจัยการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

บังคับ MCM0202 เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร�พระราชา 3(3-0-6) 
บังคับ MCM0203 ทฤษฎีองค�การเพื่อการจัดการทางสังคม 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 
 
ชั้นป�ที่ 1 ภาคฤดูร�อน 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เลือก MCM0305 ยุทธศาสตร�และกระบวนการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 
บังคับ MCM0204 สัมมนาวางแผนการจัดการชุมชนท�องถิน 3(2-2-5) 

รวม 6 หนวยกิต 
 
ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 1 

หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

เลือก MCM×××× เลือกในหมวดวชาเลือก 3(3-0-6) 
เลือก MCM×××× เลือกในหมวดวชาเลือก 3(3-0-6) 

เลือก MCM×××× เลือกในหมวดวชาเลือก 3(3-0-6) 
รวม 9 หนวยกิต 

 
ชั้นป�ที่ 2 ภาคเรยนที่ 2 

 
หมวดวชา รหัสวชา ช่อวชา หนวยกิต 

วทยานพนธ� MCM0501 การค�นคว�าอิสระ 6 หนวยกิต 
รวม 6 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตสะสม 39 หนวยกิต 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” 
ดังตอไปน้ี 

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2558” 
2.  ให ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีเปดใหมและหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
3.  ใหยกเลกิ 

 3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

4.  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวมท้ังเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และ
กําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

5.  ระบบการจัดการศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัด
การศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนไดเชนกันอาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบ

จตุรภาค กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ันไวใน
หลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับการแบงภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาค

การศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทํา
โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวย
กิตระบบทวิภาค 

 อน่ึง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปนระบบ
มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
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6.  การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาศึกษาท่ัวไปมีเจตนารมณเพ่ือเสริมสรางความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ โดยใหศึกษารายวิชาตาง ๆ จนเกิดความซาบซ้ึงและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชาน้ันได

ดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเน้ือหาวิชาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเน่ืองหรือ
รายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาท่ัวไป 

7.  การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคมรวมท้ังมุงเนนการเปดสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบกุเบิกแสวงหาความรูใหม  
 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)

ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนตน ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งในการเปดสอนและ
ตองคํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชาน้ันเปนสําคญั รวมท้ังคํานึงถึงความซํ้าซอนในการเปดสอนสาขาวิชาท่ีมี

การเปดสอนอยูแลวในสถาบันอ่ืน 
8.  การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการอยูแลวใหมี

ความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมท้ังไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม ดังน้ัน จึงจัดไวในกลุมหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ัน ๆ เทาน้ัน เพ่ือใหบัณฑิตจบไปเปน
นักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี ตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมกับสถาน
ประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝกงานในสถานประกอบการ และ
เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ตอเน่ือง) ใหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีจะเขา

ศึกษาเทาน้ัน 
 ในดานอาจารยผูสอนจํานวนหน่ึงตองเปนผูมีประสบการณในทางปฏบิัติมาแลวและหากเปนผูสอนจาก

สถานประกอบการตองมีความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
9.  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
 9.1 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนท้ังอาจารยประจําและ

อาจารยพิเศษ ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นอกจากน้ัน ในระดับ
บัณฑิตศึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑท่ี
กําหนดเชนกัน 

  ท้ังน้ี อาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 
2558 ประกาศใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 
  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีเผยแพรรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยทุกประเภทขางตนของแตละ

หลักสูตรในแตละภาคการศึกษา โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา 

เพ่ือใหสาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาว เพ่ือประโยชนในการ
ผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 
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 9.2 คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชาท่ี
ประกาศไปแลว หากสาขาวิชาใดยังไมมีประกาศมาตรฐานสาขาวิชาหรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไมไดกําหนดเร่ือง

น้ีไว ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of 
Education) 

 9.3 คุณสมบัติดานตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยผูสอน ตลอดจนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธของหลักสูตรกลุมวิชาการ 
และหลักสูตรกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเปนตําแหนงทางวิชาการท่ีได จากการประเมินผลงานท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะของกลุมหลักสูตรน้ัน ๆ 
  กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา

อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได แตท้ังน้ีหากจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก 

หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ชิ้น 

ภายใน 2 ป หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ป หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ป 
 9.4 สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนปฏิบัติการ คําวา “ประสบการณดานปฏิบัติการ” หมายถึง 

การทํางานรวมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชนกับสถานประกอบการ 

หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพรมาแลว 

 9.5 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมใชอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับปริญญากิตติมศักดิ์หรือมี

ตําแหนงทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูสอบไดตองเปนผูท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากตามท่ีกําหนดในแตละระดับปริญญาโดยใหพิจารณาจากผลงานของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของสัมพันธกับเน้ือหาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 9.6 สําหรับคุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระและผูสอบการคนควาอิสระในระดับปริญญา
โท ใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูสอบวิทยานิพนธ 

10. การบริหารหลักสูตรกรณีมีขอตกลงรวมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไมใช
สถาบันอุดมศึกษา 

 10.1 การตกลงรวมผลิต หมายถึง  การทํา ขอตกลงรวมมือกันอยางเปนทางการระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับองคกรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการระดับนโยบายขององคกรภายนอกน้ัน ๆ  

  องคกรภายนอกตองเปนสถาบันอุดมศึกษาในหรือตางประเทศท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน หรือเปนหนวยราชการระดับกรมหรือเทียบเทาหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทาน้ัน 

  หากเปนบริษัทเอกชนท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี โดยตองแสดงศักยภาพและความพรอมในการรวมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลาว 

 10.2 ภายใตขอตกลงดังกลาว บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือน้ันสามารถทําหนาท่ีเปน

อาจารยประจําและอาจารยประจําหลักสูตรได  
  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีหลกัสูตรระดับปริญญาตรีกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
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  บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือน้ันสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไดแตตองไมเกิน 2 คน บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือเพ่ือทําหนาท่ีอาจารยประจํา อาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒแิละคุณสมบัตติามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับน้ัน ๆ  และตองเปนผูท่ี
มีความเขาใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรน้ัน ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
11. ภาระงานคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหนับรวม

จํานวนนักศึกษาเกาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาดวย ท้ังน้ี อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระตองจัดสรร
เวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเหมาะสม 

12. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซํ้าซอนกับงานของผูอ่ืนหรือการ

จางทํารายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ โดยใชระบบท่ีทันสมัย เชน ผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 หากพบวามีการคัดลอก การซํ้าซอนกับงานของผูอ่ืน หรือมีการจางทํารายงานการคนควาอิสระหรือ

วิทยานิพนธ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธชิ้นน้ัน 
13. การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) 

โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาน้ัน ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยาง
นอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงาน

ภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงานและรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
14. แนวทางการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 1) 
 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 1) ซ่ึงเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธอยางเดียว ให

สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเร่ืองดังตอไปน้ี 
 14.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ   

ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล และเปนผลงานท่ีชี้ชัดไดวาสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเปดสอนได 
 14.2 สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีหลักสูตรท่ีดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได และมี

ทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 14.3 สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมท่ีจะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัยของ
ผูเรียน 

 14.4 สถาบันท่ีจะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 

 14.5 สถาบันท่ีจะเปดสอนควรพรอมท่ีจะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได 
15. การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 15.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโทผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ท้ังน้ี ในการศึกษาตอ

หลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 
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 15.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาเอกผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาเขาศึกษา 
 15.3 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา 6 ป หรือเทียบเทาปริญญาโท 

สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท
มากอน 

16. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 

 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ
ปริญญาและชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับท่ีระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับท่ีเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเกิดปญหาเม่ือนําไปสมัครงานหรือศึกษาตอ 

17. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2558 แตสภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑมาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติท่ี
เหนือกวาเกณฑมาตรฐานฉบับน้ีได ท้ังน้ี เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีสะทอนเอกลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน 

 ในกรณีมีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ท่ี
กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเขาติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา 

18. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี
กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2558 

 
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

โดยท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไดประกาศใชมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว จึง

มีความจําเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับพลวัต

ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตามจุดเนน

ของแตละสาขาวิชา 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ดังตอไปน้ี 

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

2.  ใหใชประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโทและ

ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

3.  ใหยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548” ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  

4.  ในประกาศกระทรวงน้ี 

 “อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

 สําหรับอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใชตองมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง 

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

 “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังน้ี สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร

หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตร 

 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา

หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจะเปนอาจารย
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ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน 2 คน 

 “อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

5. ปรัชญา และวัตถุประสงค 

 5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธ

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

เพ่ือใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

ท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตาง ๆ โดย

กระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการสรางสรรค

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเน่ือง มี

คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังน้ีในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

สรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการ

คนควาวิจัยเพ่ือสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนางานสังคม และประเทศ 

6.  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศกึษาภาคฤดูรอน ใหกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษา

ในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง ดังน้ี 

 ระบบไตรภาค 

  1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม

นอยกวา 12 สัปดาห 

  โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค 

 ระบบจตุรภาค 

  1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม

นอยกวา 10 สัปดาห 

  โดย 1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ 2 หนวยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค 

 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ันรวมท้ัง

รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

7.  การคิดหนวยกิต 

 7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
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 7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 7.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี

คาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 7.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 7.5 การคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 7.6 วิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 

หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.  โครงสรางหลักสูตร 

 8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 8.2 ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษา

เปน 2 แผน คือ 

  แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังน้ี 

   แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต สถาบัน 

อุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แต

จะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางาน

รายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการ

คนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

 8.3 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ชั้นสูง คือ 

  แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต 

แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี 

   แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

   แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

  ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

   แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
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   แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

  ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

9.  การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือ

วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษาท่ีมีความรู 

ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได ท้ังน้ี นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ

แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 อน่ึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

10. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย 

 10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  10.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

  10.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  10.1.3 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ 

ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตท้ังน้ีตองมีคุณวุฒิ

ขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป ท้ังน้ี

อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 



156 Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 219 

 

 10.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

  10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตร

ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

  10.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช สวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  10.2.3 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอกแตท้ังน้ีตองมี

คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 4 ป 

ท้ังน้ีอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 

 10.3 ปริญญาโท 

  10.3.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  10.3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดาํรงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 
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   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  10.3.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

   1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  10.3.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ

ผลงานทางวิชาการดังน้ี 

   1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   2) กรณีผูทรงคณุวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ

กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และ

แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  10.3.5 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ
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ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ 

ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 10.4 ปริญญาเอก 

  10.4.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  10.4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  10.4.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

   1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขัน้ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลกั 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ันและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 
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  10.4.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 5 คน ท้ังน้ีประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

   1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ันและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 

  10.4.5 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารยผูสอนได 

   ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

11. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 11.1 อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตาม

เกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 5 คน ตอภาค

การศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงระดับผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปและมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 10 คนตอ

ภาคการศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง

ศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดแูลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาแตท้ังน้ีตอง
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ไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา 15 คนใหขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

 11.2 อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญา

โทไดไมเกิน 15 คน 

  หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ี

ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน แตท้ังน้ีรวมแลวตองไมเกิน 15 คนตอภาค

การศึกษา 

 11.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ันดวย 

12. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 12.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

 12.3 ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 12.4 ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก 

หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาค

การศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังน้ี 

 13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา 

 13.2 ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 

 13.3 ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 

8 ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวน

หนวยกิตท่ีใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดขางตนใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตผุลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวย

กิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังน้ีตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

14. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบณัฑิตชัน้สูง ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 14.2 ปริญญาโท 

  14.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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  14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได

ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน

การสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ี

ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

  14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชาน้ันพรอมท้ังเสนอรายงานการคนควา

อิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศกึษาน้ันแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดให

ผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 

 14.3 ปริญญาเอก 

  14.3.1 แบบ 1 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ

ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษา

น้ันแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ        

การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย          

2 เร่ือง 

  14.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

15. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 

 15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” อักษร

ยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 
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 15.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate 

Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 

 15.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน

สาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ัน ในกรณีท่ี

ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

16. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมี

องคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย 6 ดาน คือ 

 (1) การกํากับมาตรฐาน 

 (2) บัณฑิต 

 (3) นักศึกษา 

 (4) คณาจารย 

 (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

17. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอย ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป 

18. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2558 

 

พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วาดวยการบริหารบัณฑิตวทิยาลัย  

พ.ศ.2550 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2550 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2550 จึงเห็นสมควรใหออก

ขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2550” 

ขอ 2  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  ในขอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ขอ 4  ใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยมติของสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ี

จัดการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา ตลอดท้ังการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เพ่ือประโยชนในการรับรองฐานะของบัณฑิตวิทยาลัย ใหถืวาบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานเทียบเทา

คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 ในกรณีท่ีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใดของมหาวิทยาลัยมีขอความระบุถึงคณะ สํานัก 

สถาบัน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหถือวาขอความดังกวาระบุถึงบัณฑิตวิทยาลัยตาม

ขอบังคับน้ีดวย 

ขอ 5 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะหน่ึงประกอบดวย อธิการบดีเปน

ประธาน รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายจํานวนหน่ึงคนเปนรองประธาน คณบดีทุกคน ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาท่ีเปดสอนเปนกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและเลขานุการ 

และหัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 6 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (1) กําหนดนโยบายและพันธกิจเก่ียวกับพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย 

 (2) พิจารณาเสนอออกระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินงานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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 (3) ใหความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (4) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือ        

การคนควาอิสระ ของแตละสาขาท่ีเปดสอน 

 (5) ควบคุมและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 

 (6) ใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานและกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาตามท่ีคณะท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 

 (7) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (8) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานเพ่ือพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

 (9) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ 7 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุ

ประสงคคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ขอ 8 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการสรรหาและแตงตั้งใหมได          

แตท้ังน้ี ไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ขอ 9 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงเม่ือ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) ไมผานการประเมิน 

 (4) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสามในสี ่

ขอ 10 ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําแนะนําของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงดวย 

 ใหนําความในขอ 9 มาใชบังคับการพนจากตําแหนงของรองคณบดี โดยอนุโลม 

ขอ 11 ใหอธิการรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2550 

ผดุงชาต ิ สุวรรณวงศ 

( นายผดงุชาติ  สุวรรณวงศ ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  

วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544  

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2546 

 

  โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาใน

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ เพ่ือใหสอดคลองกับ พ.รบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

20(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ จึงวางระเบียบไวดังน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544 แกไขเพ่ิมเติม ตามระเบียบคณะกรรมการสภาถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผล

การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบน้ี สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตัง้แตปการศึกษา 2545 เปนตนไป 

  บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

  “นักศึกษา หมายความวา ผูท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกตขิองสถาบันราชภัฏและใหหมายความ

รวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 

  “การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคย

ศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

  “การยกเวนการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และ

ใหหมายความรวมถึงการนําเน้ือหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลว และ/หรือ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ การทํางานซ่ึงมีเน้ือหาสาระ

ความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในส่ีของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรสถาบนัราชภัฏ และอยูในระดับเดียวกนั

มาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

   “สถาบันอุดมศึกษา หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีคณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง 

 ขอ 4 รายวิชาท่ีจะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบได หรือเคยศึกษาฝกอบรมมี

ประสบการณมาแลวไมเกิน 10 ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่

มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ 

 ขอ 5  ผูมีสิทธ์ิไดรับโอนผลการเรียน ไดแก ผูท่ีมีคุณสมบัตขิอใดขอหน่ึง ดงัตอไปน้ี 

  1) ผูท่ีศึกษาในสถาบันราชภัฏมาแลว ซ่ึงยังไมสําเร็จการศึกษาและไมมีสภาพการเปนนักศึกษาแลว 

กลับเขามาศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี 

  2)  ผูท่ีขอยายสถานศึกษาจากสถาบันราชภัฏอ่ืน 
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  3)  ผูท่ีเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เปนนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรสถาบัน         

ราชภัฏ หรือผูท่ีศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ 

  4)  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ขอ 6  เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน 

  1)  ผูขอโอนตองมีสภาพการเปนนักศึกษาภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง 

  2) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภัฏ 

วาดวยการประเมินผลการศึกษาของสถาบันราชภัฏ 

   3)  การโอนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตท่ีขอโอน 

 ขอ 7  ผูมีสิทธ์ิไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

  1)  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือผูท่ีเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ 

  2)  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาในสถาบันราชภัฏ 

  3)  ผูท่ีผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ 

  4) ผูท่ีศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจาก

ประสบการณการทํางาน 

   ผูมีสิทธิยกเวนการเรียนตาม (3) และ (4) ตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา สําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรูพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสําหรับ

การขอยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ 8  เงื่อนไขการยกเวนการเรียน 

  1) ตองเปนรายวิชาท่ีไดรับคะแนนไมต่ํากวา C สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี และ B สําหรับหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา 

  2) การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหสถาบันราชภัฏกําหนดวิธีการประเมินเพ่ือยกเวนการเรียน โดยความ

เห็นชอบของสภาประจําสถาบัน 

  3)  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี

ในอีกโปรแกรมวิชาหน่ึง ไดยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด โดยไมนําเงื่อนไขขอ 4 และขอ 

8(1) มาพิจารณา 

  4)  จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวน รวมแลวตองไมเกิน 2 ใน 3 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และไมเกินหน่ึงในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของหนวยกิตขั้นต่ํา ซ่ึงกําหนดไวในโปรแกรมวิชาท่ีกําลัง

ศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเม่ือไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูในสถาบันราชภัฏ ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 

  5)  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวน ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ใน

ชองระดับคะแนน สําหรับผูท่ีไดรับการยกเวนผลการเรียนตามขอ 8(3) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป รวม

ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

 ขอ 9  ผูท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามท่ีสภาประจําสถาบัน

กําหนด และสภาประจําสถาบันอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ตองไมต่ํากวา

หลักเกณฑในระเบียบน้ี 
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 ขอ 10 การนับจํานวนภาคเรียนของผูท่ีไดรับการโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑ

ดังน้ี 

  1)  นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 22 หนวยกิต เปน 1 ภาคเรียน 

  2)  ผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไม

เกิน 12 หนวยกิต เปน 1 ภาคเรียน 

  3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ 5(1) ใหนับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและมีผลการ

เรียน นักศึกษาตามขอ 5(2), (3) และ (4) ใหนับจํานวนภาคเรียนตอเน่ืองกัน 

 ขอ 11 การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของสภาประจํา

สถาบัน วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 ขอ 12 ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีสถาบันราชภัฏแตละแหงแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการ

โอนผลการเรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 ขอ 13 ผูไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธ์ิท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูท่ีไดรับการยกเวนการ

เรียน ไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

 

 ขอ 14 ใหเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2546 

 

ปองพล อดิเรกสาร 

 

(นายปองพล อดิเรกสาร) 

ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภฏั 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วาดวย การรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

 

เพ่ือใหการดําเนินการในการสนับสนุน สงเสริมและยกย องนักศึกษา โดยการยกเว นการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษา หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการศึกษาปกต ิ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2557 

จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ี เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557” 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัด

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ 6 คาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาของแตละหลักสูตรใหจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาของแตละหลักสูตรตามวรรคแรกจะ

เรียกเก็บคร้ังเดียวหรือแบงเปนงวดโดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการลงทะเบียน

วิชาเพ่ือการศึกษา หรือการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาตามวรรคแรก เพ่ือ

สนับสนุน สงเสริม หรือยกยองนักศึกษาใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 
(นายวิชยั ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 คือ เพ่ือสนับสนุนสงเสริม หรือยกยองนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยหรือสนับสนุนสงเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเปนคนเกง 

คนดี และหรือมีความสามารถไดมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือเปนแรงจูงใจใหผูท่ีมีความรู 

ความสามารถไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกระเบียบน้ี 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2558 

  

ดวยเห็นสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐานการศึกษาอาศัยอา

นาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

สุราษฎรธานี ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 จึง เห็นสมควรใหออกระเบียบไว 

ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา 

พ.ศ.2558” 

ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป 

ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคาสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายกสภา” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายทะเบียน” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีหรือสถาบันสมทบท่ีไดรับ

แตงตั้งใหเปน ผูควบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา 

 “สถาบันสมทบ” หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเขาสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สุราษฎรธานี ตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 5 หลักฐานการศึกษาตามระเบียบ มีดังน้ี 

 (1) ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตร 

 (2) วุฒิบัตร 

 (3) ใบรับรองผลการศึกษา 

 (4) ใบรับรองคุณวุฒิ 

 (5) ใบรายงานผลการศึกษา 

 (6) ใบแทนหลักฐานการศึกษา 

 (7) ใบรับรองอ่ืนๆ 

ขอ 6 แบบพิมพหลักฐานการศึกษาตามขอ 5(1)-(5) ใหใชชนิดและขนาดของกระดาษ แบบอักษรและแบบ

พิมพกาหนดตามบัญชีทายระเบียบน้ี 

 การเปลี่ยนแปลงแกไขหลักฐานการศึกษาตามวรรคหน่ึงใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
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 แบบพิมพใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ 5(6) ของมหาวิทยาลัยและของสถาบันสมทบให

มหาวิทยาลัยกาหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ 7 ใหนายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ทาหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม การเก็บรักษาและการ

เบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษา โดยมีบัญชีจายเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบไดและให

เปนไปตามระเบียบน้ี 

 กรณีสถาบันสมทบใหหัวหนาสถาบันสมทบน้ันๆ ดาเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการควบคุม การ

เก็บรักษา การเบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษาโดยมีบัญชีเบิกจายเปนหลักฐาน เพ่ือการ

ตรวจสอบไดและใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ขอ 8 วันท่ีสาเร็จการศึกษาใหถือเอาวันท่ีสภาวิชาการหรือคณะกรรมการท่ีสภาวิชาการมอบหมายอนุมัติผล

การศึกษาหรือวันสิ้นสุดการฝกอบรม 

ขอ 9 การออกประกาศนียบตัร อนุปริญญาบตัร ประกาศนียบตัรบัณฑิต ประกาศนียบตัรบัณฑติชั้นสงู และ

ปริญญาบัตร 

 (1)  มหา วิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร อนุป ริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร ใหเฉพาะผูท่ีมีความประพฤติดีและสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว  

 (2)  ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายและนายกสภาลงนามแลวให

ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

  กรณีสถาบันสมทบ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรทุกฉบับ ใหหัวหนาสถาบันสมทบลงนาม แลวใหประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ 

และเม่ืออธิการบดีและนายกสภาลงนามแลว ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

 (3) ใหมหาวิทยาลัย ทาทะเบียนผูรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรไวเปนหลักฐาน 

  กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทาทะเบียนผูได รับอนุมัติใหประกาศนียบัตร 

อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตร ไวเปนหลักฐานและสําเนาให

มหาวิทยาลัย 1 ชุด  

  สําหรับคําอธิบายในการกรอกรายการ การกําหนดเลขทะเบียนและการทําทะเบียนหลักฐาน

การศึกษาดังกลาวใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ 10 การออกวุฒิบัตร 

 (1) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษ ใหมหาวิทยาลัยออก

วุฒิบัตรแกผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีผานการประเมินตามขอกาหนดของหลักสูตรน้ันๆ ได 

 (2) ขอความในวุฒิบัตรตองมีรายละเอียดเร่ืองท่ีศึกษาหรือฝกอบรม ระยะเวลาท่ีศึกษาหรือ

ฝกอบรมเปนจํานวนชั่วโมง และหรือวันเดือนปท่ีจัดการศึกษาหรือฝกอบรม 

 (3) ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรม ลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยใน

วุฒิบัตรท่ีออกให 
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 (4) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนการออกวุฒิบัตรไวเปนหลักฐาน 

ขอ 11 การออกใบรับรองผลการศึกษา 

 (1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูสาเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกาลังรอการอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา ใบรับรองน้ีมีอายุการใชงานไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ีออกให 

 (2) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหไวเปนหลักฐานกรณีสถาบันสมทบ 

ใหสถาบันสมทบจัดทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน และสําเนาใหมหาวิทยาลัย 1 ชุด 

 (3) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามประทับรูปถายเจาของใบรับรอง ผล

การศึกษาและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดี

มอบหมายลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย  

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบ ลงนาม

ทับรูปถายเจาของใบรับรองผลการศึกษา หัวหนาสถาบันสมทบลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ

น้ัน 

ขอ 12 การออกใบรับรองคุณวุฒ ิ

 (1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองคุณวุฒิใหแกผูสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร  

 (2) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ ท่ีมหาวิทยาลัยออกใหไวเปนหลักฐานกรณี

สถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒท่ีิออกให เก็บไวเปนหลักฐานและสําเนาใหมหาวิทยาลัย 

1 ชุด 

 (3) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรองคุณวุฒิและ

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบลงนามทับรูป

ถายเจาของใบรับรองคณุวุฒ ิหัวหนาสถาบันสมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบน้ันและอธิการบดี

หรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมกับ

ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

ขอ 13 การออกใบรายงานผลการศึกษา 

 (1) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกําลังศึกษาอยูหรือผูสําเร็จการศึกษาแลว

และยื่นคํารองขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ สถาบันสมทบจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกาลังศึกษาอยูหรือผู

ท่ีสําเร็จการศึกษาแลว และยื่นคํารองขอตามแบบท่ีสถาบันสมทบกําหนด 

 (2) ใบรายงานผลการศึกษาใหออกเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได 

 (3) ใบรายงานผลการศึกษาสาหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู ใหรายงานผลการศึกษาถึงภาคเรียนท่ีทราบ

ผลการศึกษาแลว 
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 (4) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบันสมทบ

หรือรองหัวหนาสถาบันสมทบท่ีหัวหนาสถาบันสมทบมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ 

ขอ 14 การออกใบแทนหลักฐานการศึกษา 

 (1) ในกรณีท่ีประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรสูญหาย หรือชํารุดจนใชการไมได ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนใหตามท่ี

เห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคํารองขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบพิจารณาออกใบแทนหลักฐานการศึกษาดังกลาวตามวรรค

แรกไดตามท่ีเห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคารองขอ ตามแบบท่ีสถาบันสมทบน้ันๆ กําหนด 

 (2) ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชารุดจนไมสามารถจะออกหลักฐานการศึกษาตาม

ระเบียบน้ีได ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืนซ่ึงอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดให

มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยหมายเหตุไว

ดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

  กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถจะออก

หลักฐานการศึกษาได ถาผูขอหรือสถาบันสมทบมีหลักฐานอ่ืนแสดงเปนหลักฐานการศึกษา ซ่ึงหัวหนาสถาบันสมทบ

พิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือได ใหหัวหนาสถาบันสมทบน้ันๆ ออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลง

รายละเอียดผลการศึกษา โดยใหสถาบันสมทบหมายเหตุไวดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

 (3) ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบัน

สมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ สําหรับใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ 5(1) และ (4) ให

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยดวย 

ขอ 15 ใบรับรองอ่ืนๆ ไดแก ใบรับรองวิชาเรียน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรองเวลาเรียนและอ่ืนๆ ใหสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดแบบพิมพเพ่ิมเติม และใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ

ผูอานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ 16 ใหมหาวิทยาลัยออกประกาศกําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยและสถาบันสมทบตามขอ 5(3) (4) (5) (6) และ (7) และคาปรับการมารับหลักฐานตามขอ 5(1) (2) 

เกินกวา 90 วัน นับจากวันท่ีประกาศกําหนดใหรับ  

 ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคแรก ไมใชบังคับในการออกหลักฐานการศึกษาตาม ขอ 

5(1) (2) (4) (5) สําหรับการออกคร้ังแรกใหแกผูสําเร็จการศึกษาหรือผานการประเมินการศึกษาหรือฝกอบรมตาม

หลักสูตรพิเศษแลวแตกรณี 
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ขอ 17 การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝกหัดครูและหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี และสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ใหใชระเบียบน้ีโดยอนุโลมในทุกกรณี 

ขอ 18 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพ่ือประโยชนใน

การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบน้ี กรณีมีปญหาจากการใชระเบียบน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยของ

อธิการบดีเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 

 
(นายวิชยั ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง วธิีประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีวิธีการประเมิน เพ่ือยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของผูศึกษาจาก

การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือประสบการณการทํางาน อาศัยความตามระเบียบ

คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวย การโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2546 ขอ 

8 (2) สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานีจึงกําหนดวิธีการประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 1.  ผูประสงคจะขอยกเวนผลการเรียน ตองยื่นคํารองขอยกเวนผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

หรือตามขอกําหนดหลักสูตร ตอบัณฑิตวิทยาลัย พรอมหลักฐานแสดงความรู (ถามี) 

  2.  ใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงตั้งกรรมการประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียนตามขอ 3 รายวิชาละ        

ไมนอยกวา 3 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดดําเนินการประเมินและผลการประเมินจะตองมี

ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 60 ใหนําเสนอเพ่ือยกเวนผลการเรียนและเสนอผลการประเมินตอบัณฑิตวิทยาลัย 

  3.  การประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียนคณะกรรมการสามารถกระทําไดโดยการประเมินคุณภาพ 

ความรู ทักษะ และประสบการณท่ีไดจากการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ดวยวิธีการทดสอบขอเขียนหรือสัมภาษณ หรือ

ใหปฏิบัติจริง หรือพิจารณาจากหลักฐานประกอบ ดังน้ี 

  3.1 ผลการศึกษา หรือการฝกอบรม 

  3.2 การสาธิตการแสดงผลงาน หรือประสบการณ 

  3.3 การทดสอบมาตรฐานวิชาการ หรือวิชาชีพ 

  3.4 การทดสอบความรู หรือการปฏิบัติการ 

  3.5 การเสนอชิ้นงาน 

  3.6 การเสนอแฟมสะสมงาน หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ 

  3.7 หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีอางอิงได 

 4.  ผูขอยกเวนผลการเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมการยกเวนผลการเรียน ตามระเบียบสภาประจํา

สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2541 
 

จึงประกาศมาเพ่ือผูเก่ียวของทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2546 

 
(ดร.ณรงค พุทธิชวิีน) 

อธิการบดีสถาบันราชภฏัสุราษฎรธานี 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

อาศัยความตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน

รายวิชา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 และประกาศสถาบันราชภัฎสุราษฏรธานี เร่ืองวิธี ประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี 30 กันยายน 2546 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. นักศึกษาท่ีประสงคจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นใน

ภาคเรียนแรกของการเขาศึกษา 

 2. การโอนผลการเรียน เปนการดําเนินการเฉพาะผูท่ีเคยเรียนหลักสูตรน้ันๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

มาแลว นํารายวิชาและผลการเรียนมาใชโดยไมตองศกึษาวิชาน้ันอีกกรณีโอนผลการเรียนตองแสดงหลักฐานใบรายงาน

ผลการเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาน้ันๆ 

 3.  การยกเวนการเรียนรายวิชา เปนการนําผลการเรียนท่ีเคยเรียนจากมหาวิทยาลัยอ่ืนในรายวิชาท่ีมี

เน้ือหาเทียบเคียงไดไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือมีความรูและประสบการณในการ

ทํางานท่ีเก่ียวของกับรายวิชาน้ันๆ กรณีการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหแสดงหลักฐานในรายงานผลการศึกษาหรือ

ขอสอบเทียบความรูแลวแตกรณี 

 4. ใหผูประสงคจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา ยื่นคํารองตามแบบฟอรมของ

บัณฑิตวิทยาลัยพรอมหลักฐาน (ถามี) โดยไมตองชําระคาธรรมเนียม 

 5. ผูประสงคจะยกเวนการเรียนรายวิชาโดยการทดสอบความรูจะตองเขารับการทดสอบความรูตามวัน 

เวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 6. ผูไดรับโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาจะไดรับการบันทึกผลการเรียนเปน P ใน

รายวิชาน้ันๆ 

ท้ังน้ี ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2549 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร) 

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู 
 

อาศัยขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2541 ขอ 7 และขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 26 และประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี เร่ืองการดําเนินการเก่ียวกับการสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ในระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติในการสอบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ในการประชุม คร้ังท่ี 5/2547 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2547 ดังน้ี 

 1. การจัดสอบ 
  1.1 บัณฑิตวิทยาลยัจัดทําประกาศใหมีการสอบ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  1.2 ผูมีสิทธิสอบจะตองเปนผูท่ีเรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดทายหรือเรียนครบรายวิชาเน้ือหาแลว 
  1.3 บัณฑิตวิทยาลยัจะเปนผูจัดสอบ 
 2.  เน้ือหารายวิชาในการสอบและการออกขอสอบ 
  2.1 เน้ือหาวิชาในการสอบประมวลความรู ใหออกขอสอบเพ่ือวัดเน้ือหาใหครอบคลุมสาระใน

หลักสูตร 2 หมวดวิชา ดังน้ี 
   2.1.1 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
   2.1.2 หมวดวิชาสัมพันธ 
  2.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบหมวดวิชาละไมนอยกวา 3 คน ท้ังน้ี 

เปนไปตามศาสตรท่ีเก่ียวของ 
  2.3  ลักษณะขอสอบเปนขอสอบบรรยายท่ีครอบคลุมรายวิชาในหมวดน้ันๆ 
 3.  การตัดสินผลการสอบ 
  3.1  นักศึกษาตองสอบผานท้ัง 2 หมวดวิชา จึงถือวาสอบผานการสอบประมวลความรู ในกรณีท่ีไม

ผานหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธิสอบแกตัวใหมไดไมเกิน 2 คร้ัง 
  3.2  เกณฑการตัดสินใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประมวลผลการสอบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง 

ในการสอบแตละคร้ังเปนผูพิจารณา 
  3.3 บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบภายใน 7 วัน นับแตวันสอบในแตละ ภาคเรียน 
 4.  ใหใชแนวปฏิบัติน้ีต้ังแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 

 
(รองศาสตราจาร ดร.ชศูักดิ ์เอกเพชร) 

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 
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คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง การลาพักการเรียน 

 

เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธานีเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ อาศับความตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2551 วันท่ี 10 เมษายน 

2551 จึงจัดทําประกาศ เร่ือง การลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 1. การอนุญาตใหพักการเรียนกระทําไดในภาคเรียนท่ีมีการศึกษารายวิชาในชั้นเรียนเทาน้ัน 

 2. นักศึกษาท่ีอยูในกระบวนการศึกษาวิจัย เพ่ือทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ใหดําเนินการตามระเบียบ

ปกติ กรณีมีเหตุผลและความจําเปนตองพักการเรียน เน่ืองจากมีความจะเปนท่ีไมอาจทําวิจัยได เชน เจ็บปวย แพทย

สั่งพักฟนตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป หรือเหตุจําเปนยิ่งยวดนอกเหนือจากน้ี ใหนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 เมษายน 2551 

 

 

(รองศาสตราจารยชูศักดิ์ เอกเพชร) 

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
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คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 

 

คณุลักษณะบณัฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
 

ที ่ ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 มีความรู      

 รูรอบ   มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถ

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต รูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม 

มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถ

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต รู เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม 

 รูสึก   มีความรูท่ีทันสมัยในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ เขาใจอยางลึกซ้ึงในเน้ือหา

สาระ หลัก และสามารถพัฒนาความรู

ใหม และประยุกตใช 

มีความรูท่ีทันสมัยในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ เขาใจอยางลึกซ้ึงในเน้ือหา

สาระ หลัก และสามารถพัฒนาความรู

ใหม และประยุกตใช 

2 มีคุณธรรม     

 มีคุณธรรมและจริยธรรม   ศรัทธาในความดี มีความรับผดิชอบ        

มีศีลธรรม ซ่ือสตัย สุจริต และสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันต ิ

ศรัทธาในความดี มีความรับผดิชอบ       

มีศีลธรรม ซ่ือสตัย สุจริต และสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันต ิ

 มีจรรยาบรรณ   มีระเบียบ วินัย และเคารพกฎ กติกา

ของสงัคม ประพฤต ิปฏิบัตติาม

จรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย 

มีระเบียบ วินัย และเคารพกฎ กติกา

ของสงัคม ประพฤต ิปฏิบัตติาม

จรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย  

3 คิดเปน     

 สามารถคดิอยางมี 

วิจารณญาณ 

 

สามารถวิเคราะหอยางมีเหตผุล และ

คิดแบบองครวม สามารถวิเคราะห 

สังเคราะห และประเมินความรู เพ่ือ

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

สามารถวิเคราะหอยางมีเหตผุล และ

คิดแบบองครวม สามารถวิเคราะห 

สังเคราะห และประเมินความรู เพ่ือ

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 สามารถคดิริเร่ิมสรางสรรค   สามารถพัฒนาแนวคดิเชิงวิชาการอยาง

ริเร่ิมสรางสรรค 

สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสราง   

องคความรูใหม 

 มีทักษะในการคิดแกปญหา  สามารถแกปญหาท่ีซับซอน โดยเลือกใช

วิธีการท่ีเหมาะสม 

สามารถแกปญหาท่ีซับซอน โดย

สังเคราะหวิธีการท่ีเหมาะสม 

4 ทําเปน     

 มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน

วิชาชีพอยางลึกซ้ึงติดตามความกาวหนา

ในงานวิจัยรูวิธีแกปญหา และตอยอด

องคความรูได 

มีทักษะในการปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน

วิชาชพีอยางลึกซ้ึง ตดิตามความกาวหนา

ในงานวิจัยรูวิธีแกปญหา และพัฒนา

องคความรูใหม 
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ที ่ ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4 ทําเปน (ตอ)   

 มีทักษะทางการสื่อสาร - ใชภาษาไทยไดระดับดท้ัีงการฟง พูด 

อาน และเขยีนสามารถนําเสนผลงาน

ทางวิชาการได 

-  ใชภาษาอังกฤษในระดับดีท้ังการฟง 

พูด อาน และเขยีน 

- ใชภาษาไทยไดดีมากท้ังการฟง พูด 

อานและเขียน สามารถนําเสนผลงาน

ทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใชภาษาอังกฤษไดในระดับดี ท้ัง

การฟง พูด อาน และเขียน สามารถ

นําเสนผลงานทางวิชาการได 

 มีทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน

การสืบคน วิเคราะห ติดตามความ 

กาวหนาในศาสตรท่ีเก่ียวของ และ

นําเสนอผลงานวิชาการ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน

การสืบคน วิเคราะห ตดิตามความ 

กาวหนาในศาสตรท่ีเก่ียวของ และ

นําเสนอผลงานวิชาการ 

 มีทักษะทางคณิตศาสตร

และสถิต ิ

มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิต ิเพ่ือ

การศึกษาวิจัยและประกอบอาชีพ 

มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิต ิเพ่ือ

การศึกษาวิจัยและประกอบอาชีพ 

 มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผนและดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษย- 

สัมพันธดี และทํางานเปนหมูคณะ และ

มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 

สามารถวางแผนและดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษย- 

สัมพันธดี และทํางานเปนหมูคณะ และ

มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 

 ใฝรู แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตางๆ 

อยางสมํ่าเสมอ 

แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตางๆ 

อยางสมํ่าเสมอ 

 รูจักวิธีการเรียนรู 

(Learning to learn) 

 

รูจักเทคนิควิธีและกระบวนการในการ

เรียนรูและสามารถนําไปใชในการแสวง 

หาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

รูจักเทคนิควิธีและกระบวนการในการ

เรียนรูและสามารถนําไปใชในการแสวง 

หาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

5 มีภาวะผูนํา   มองการณไกล กลาแสดงออก กลาหาญ อดทน หนักแนน รูจักเสียสละ ใหอภัย 

และรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน สุภาพ สามารถประสานความคดิและประโยชน

ดวยหลักแหลงเหตผุล และความถูกตอง มีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม           

รักองคกรเปนผูนํากลุมกิจกรรมไดในสถานการณท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบ        

ตอบทบาทหนาท่ีของตนเองท้ังในฐานะผูนําและผูตาม 

6 มีสุขภาวะ ตระหนักถึงความสําคัญ รูจักวิธีการ และดแูลสุขภาพกายและจิตของตนเอง           

มีบุคลิคภาพท่ีเหมาะสม ปรับตวัได ทนสภาพกดดันได 

7   มีจิตอาสาและสํานึก

สาธารณะ 

สํานึกในคุณคาแหงตน คุณคาแหงความเปนไทย มีจิตสํานึกหวงใยตอสังคม  

สิ่งแวดลอม และสาธารณสมบัต ิมีจิตอาสาไมดูดาย มุงทําประโยชนใหสังคม 

 



 

 
áºº¿ÍÃ�ÁáÅÐ¤íÒÃ�Í§µ�Ò§æ 



222 Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 219 

 

แบบฟอร�มและคําร�องต�างๆ 
แบบฟอร�มสําหรับงานวจัย 

แบบขออนุมัติหัวข�องานวจัยและคณะกรรมการควบคุมงานวจัย (บ.๑) .......................................  223 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

แบบขออนุมัติหัวของานวจิัยและคณะกรรมการควบคุมงานวจิัย 

 

ชื่อ - สกุล นักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) .......................................................................... เลขประจําตัว .......................  

ศูนยใหการศึกษา................................................................................... หลักสูตร .............................................................  

สาขา ..................................................................................................... รุนท่ี ....................................................................  

โทรศัพท ................................................................................................  
 

มีความประสงคขออนุมัตหิัวขอ  วิทยานิพนธ    การคนควาอิสระ และคณะกรรมการควบคุม 

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

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

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

ดังสรุปเคาโครงตามเอกสารท่ีแนบ 
 

มติท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสตูร  

สาขา .................................................................................................................................................................................  

      ๑.  เก่ียวกับหัวขอวิทยานิพนธ .............................................................................................................................  

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

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

     ๒.  เสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ  ดังน้ี                                                   

๒.๑ ..................................................................................................................................................................  

๒.๒  ................................................................................................................................................................  

 

ลงชื่อ ...................................................................................  

( .......................................................................................... ) 

กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตร 

สาขา ....................................................................................  
 

หมายเหตุ : ๑. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ สําเนาแจงนักศึกษาและสาขาเก็บตนฉบับไว 

  ๒. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ รวบรวมชื่อวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

   /การคนควาอิสระ ที่ไดรับอนุมัตินําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ  

บ.๑ 
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สรุปยอแบบเสนอหัวของานวิจัยตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

สาขา .................................................................................  
 

๑. ช่ือ - สกุล ....................................................................................................... รหัสประจําตัว  ....................................  

๒. นักศึกษาปริญญาโท สาขา  ........................................................................................................................................  

๓. ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)  ...................................................................................................................................................  

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

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

๔.  ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)  ..............................................................................................................................................  

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

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

๕.  วัตถุประสงคการวจิัย .................................................................................................................................................  

๖. ขอบเขตการวิจัย .........................................................................................................................................................  

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

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

๖.๑  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ................................................................................................................................  

๖.๒  ตัวแปรท่ีศึกษา............................................................................................................................................  

๖.๓ ขอบเขตเน้ือหา ...........................................................................................................................................  

๗. นิยามศัพทเฉพาะ ........................................................................................................................................................  

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

๘. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย ............................................................................................................................................  

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

๙. สถิติที่ใชในการวิจัย  ...................................................................................................................................................  

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

๑๐. คณะกรรมการควบคุมงานวิจัย 

๑๐.๑  ประธานกรรมการ (ชื่อ  - สกุล) .....................................................................................................................  

๑๐.๒  กรรมการ (ชื่อ -สกุล)......................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ..............................................................................  

 ( .......................................................................... ) 
                        นักศึกษาผูเสนอหัวของานวิจัย 

 

หมายเหตุ  ใหนักศึกษาจัดทําและสําเนาสรุปยอเคาโครงวิจัย ตามแบบเสนอหัวขอ จํานวน ๕ ชุด    

              แนบสงพรอมกับคํารองขออนุมัติหัวขอตอกรรมการประจําหลักสูตร 

บ.๑/๑ 
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บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบเสนอขอสอบเคาโครงงานวจิัย 

 

ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) .........................................................................................................................  

เลขประจําตัว ...................................................... ศูนยใหการศึกษา ..................................................................................  

หลักสูตร .............................................................. สาขา .................................................................... รุนท่ี .........................  

 

  ไดรับอนุมัติใหดาํเนินการจัดทําเคาโครง  (   ) ดษุฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ 

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

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

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

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

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

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

  บัดน้ี ไดดําเนินการทํารายละเอียดเคาโครงงานวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว จึงจัดสงเอกสารเคาโครงฯ จํานวน ๕ ชุด มา

เพื่อโปรดพิจารณากําหนดและนัดหมายการสอบตอไป 
 

 ลงชื่อ.......................................................................... นักศึกษา 

                                                                     ( ........................................................................ ) 

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

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมรับทราบ 

 เห็นสมควรใหเขาสอบได 

                                                              ลงชื่อ ........................................................ประธานกรรมการควบคุม 

                                                                     ( ........................................................................ ) 

                                                               ลงชื่อ.......................................................กรรมการควบคุม 

                                                                     ( ........................................................................ ) 

  สําหรับฝายทะเบียน 
สถานภาพการลงทะเบียน 
 ปกติ       พนสภาพนักศึกษา 
 

 ลงชื่อ............................................................ ฝายทะเบียน 
           (…………......................……………………..) 

บ.๒ 
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คณะกรรมการสอบเคาโครงฯ 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี ........... วันท่ี ........... เดือน .................................... พ.ศ. .......  

มีมติใหคณะกรรมการสอบประกอบดวย 

 

๑.   ........................................................................................................... ประธานกรรมการสอบ 

๒.   ........................................................................................................... กรรมการ 

๓.   ........................................................................................................... กรรมการ 

๔.   ........................................................................................................... กรรมการ 

๕.   ........................................................................................................... กรรมการ 

 

 กําหนดสอบวันท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ  ............. เวลา ..................... . ณ หอง ..........................  

 

                                                                   ลงชื่อ ...................................................................................  

                                                                          ( ............................................................................... ) 

                      ประธานกรรมการประจําหลักสูตร 

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

 

การดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 

ไดตรวจสอบคณะกรรมการสอบเคาโครงฯ ตามระเบียบขอบังคับแลว เห็นสมควร 

            (  )  แกไข เน่ืองจาก .........................................................................................................................................  

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

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

 (  )  ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา แตงตั้งกรรมการ

สอบเคาโครงฯ 

 

                                                            ลงชื่อ .......................................................... ฝายมาตรฐานการศึกษา 

                                                                   ( ......................................................... ) 

 

                                                            ลงชื่อ .......................................................... คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

                                                                    ( ....................................................... ) 
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แบบนําสงเคาโครงงานวิจัย ฉบับสมบรูณ 

 
เรียน  คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
 

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................................................................  
เลขประจําตัว ...................................................... ศูนยใหการศึกษา ..................................................................................  
หลักสูตร .............................................................. สาขา ........................................................................... รุนท่ี..................  
 

ไดผานการสอบเคาโครง (   ) ดษุฎีนิพนธ (   ) วิทยานิพนธ เร่ือง.....................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................  
มีผลการสอบ (   )  ผานแบบมีเงื่อนไข   (   )  เม่ือวันท่ี................. เดือน ................................... พ.ศ. ............................  
บัดน้ี ขาพเจาไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จึงขอสงเคาโครงงานวิจัย ฉบับสมบูรณ จํานวน ๓ เลม 
 
                                                                   ลงชื่อ ..................................................... นักศึกษา 
                                                                          ( ................................................... ) 
     ......... / .............................. / ..........  
ความเห็นกรรมการควบคุม  
     (   )  นักศึกษาไดแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว  
 
                                                                   ลงชื่อ ............................................................... ประธานกรรมการ 
                                                                      ( ................................................................... ) 
 
                                                                   ลงชื่อ ............................................................... กรรมการ 
                                                                      ( ................................................................... ) 
บัณฑิตวิทยาลยั 
      (   )  อนุมัติมอบฝายมาตรฐานการศึกษา 
      (   )  อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................................  
 

                                                                   ลงชื่อ ...................................................  
                                                                        ( .................................................... ) 
             คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
  ........... / .............................. / .........  

บ.๒/๒ 



228 Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 219 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

แบบรายงานความกาวหนาการจัดทํางานวจิัย 

 

เรียน ประธานกรรมการประจําหลักสตูรบัณฑติศึกษา สาขา ............................................................................................  
 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).............................................................................................................................  

เลขประจําตัว ................................................... ศูนยใหการศึกษา......................................................................................  

หลักสูตร ........................................................... สาขา ...................................................................... รุนท่ี ..........................  
 

ไดลงทะเบียนเพ่ือดําเนินการจัดทํา  (    ) วิทยานิพนธ (    )  การคนควาอิสระ  (    )  ดุษฎีนิพนธ             

จํานวน ............... หนวยกิต ตัง้แตภาคเรียนท่ี................./……………………. 

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

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

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

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

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

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

ขอสงรายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดทํางานวิจัย คร้ังท่ี ................................................................  

ภาคเรียนท่ี ...................../ ................................... ซ่ึงรวมเปนรายงานคร้ังท่ี ..................................................ดังน้ี 

สรุปความกาวหนาท่ีไดรายงานคร้ังลาสดุ ..........................................................................................................................  

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

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

กิจกรรมและผลการปฏิบตัิถงึปจจุบัน ................................................................................................................................  

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

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

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

 

                                                                      ลงชื่อ ................................................................ นักศึกษา 

                                                                           ( ................................................................. ) 

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

บ.๓ 
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ความเห็นคณะกรรมการควบคุม 

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

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

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

 

 ลงชื่อ ................................................................... ประธานกรรมการควบคุม 

                                                          ( ............................................................... ) 

 

 ลงชื่อ ................................................................... กรรมการควบคุม 

                                                          ( ............................................................... ) 

 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

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

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

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

 

 ลงชื่อ ..............................................................................  

                                                           ( ...................................................................... ) 

 

หมายเหตุ  นักศึกษาจะตองใชแบบฟอรมน้ีรายงานความกาวหนาในการจัดทํางานวิจัย เสนอตอประธานกรรมการ

ประจําหลักสูตร  อยางนอยภาคเรียนละ  ๒  คร้ัง 
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แบบขอสอบงานวจิัย 
 

ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................................................................................  

เลขประจําตัว ......................................................... ศูนยใหการศึกษา ................................................................................  

หลักสูตร ................................................................. สาขา............................................................. รุนท่ี ..............................  
 

  ไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเพ่ือดําเนินการจัดทํา (   ) ดุษฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ  (   ) การคนควาอิสระ   

ตั้งแตภาคเรียนท่ี ................... / ..............................  

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

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

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

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

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

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

 บัดน้ีไดดําเนินการศึกษาวิจัยและจัดทําเอกสารเสร็จเรียบรอย พรอมท่ีจะเขาสอบไดจึงไดจัดสง งานวิจัย

จํานวน ๕ ชุด มาเพ่ือโปรดพิจารณาแตงตั้งกรรมการสอบ และนัดหมาย วัน เวลาสอบตอไป 
 

 ลงชื่อ ...................................................................... นักศึกษา 

                                                                   ( ........................................................................ ) 

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

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย 
 

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

                                                            ( .................................................................................. ) 

                         ประธานกรรมการควบคุม 
 

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

                                                            ( .................................................................................. ) 

                                  กรรมการควบคุม 

**หมายเหตุ นักศึกษาจะตองแนบผลการตรวจ 

  งานวิจัยจากโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 

  พรอมกับเลมงานวิจัย และแบบ บ.๔ 

  เพ่ือยื่นขอสอบ 

บ.๔ 

สําหรับฝายการเงิน 

สถานภาพการลงทะเบียน  ปกติ   พนสภาพนักศึกษา 
 

 ลงชื่อ............................................................ ฝายการเงิน 

          (…………/............…………/…………….…..) 
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-๒- 
 

การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบ 
 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี ........ วันท่ี ......... เดือน ..................................... พ.ศ...........  

มีมติใหเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลตอไปน้ีเปนคณะกรรมการสอบ 

 

๑.   .......................................................................................... ประธานกรรมการสอบ 

๒.   .......................................................................................... กรรมการ (ประธานควบคุม) 

๓.   .......................................................................................... กรรมการ (กรรมการควบคุม) 

๔.   .......................................................................................... กรรมการ (กรรมการทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๕.   .......................................................................................... กรรมการและเลขานุการ (กรรมการสอบ) 

 

 ลงชื่อ............................................................................................  

                                                                  ( ........................................................................................... ) 

           ประธานกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 สาขาวิชา .....................................................................................  

 

สําหรับเจาหนาที่ประจําสาขา 

 (    )  แจงกําหนดนัดหมายนักศึกษา ...................................................................................................................  

 (    )  กําหนดนัดหมายวัน  เวลาท่ีสอบ ...............................................................................................................  

 (    )  แจงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกหนังสือเชญิคณะกรรมการ 

 (    )  สถานท่ีสอบ ...............................................................................................................................................  

 (    )  ประชาสัมพันธ/แจงผูสนใจทราบ 
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บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบเสนองานวจิัยเพ่ือตรวจสอบรปูแบบ 

 

ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................................................................................  

เลขประจําตัว ......................................................... ศูนยใหการศึกษา ................................................................................  

หลักสูตร ................................................................. สาขา..................................................................... รุนท่ี ......................  
 

  ไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเพ่ือจัดทํา (   ) ดุษฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ   (   ) การคนควาอิสระ  

ตั้งแตภาคเรียนท่ี ................... / ..........................................  

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

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

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

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

 ไดเขาสอบแลวตั้งแตวันท่ี..................................................... เดือน ....................................... พ.ศ.  .....................  

 บัดน้ีไดปรับปรุงเอกสารตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว จึงเสนอมาเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ 
 

 ลงชื่อ ..................................................................... นักศึกษา 

                                                                   ( .................................................................... ) 

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

ความเห็นของคณะกรรมการควมคุมงานวจิัย 

ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว พบวา (    ) ยังแกไขไมครบทุกประเด็น ดงัน้ี  

 (    ) นักศึกษาแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบครบถวนแลว   

 (    ) ไดตรวจสอบความถูกตองของบทคดัยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบถวนแลว  

เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบ  

  ................................................................  ลงชื่อ .......................................................... ประธานกรรมการควบคุม 

                                                             ( ................................................... ) 

         ………./………….………/…………..…… 
 

  ................................................................  ลงชื่อ .......................................................... กรรมการควบคุม  

                                                             ( ................................................... ) 

         ………./………….………/…………..…… 
เอกสารแนบพรอมกบัแบบ บ.๕ ๑. เลมงานวิจัย 

๒. หนาอนุมัติพรอมลายเซ็นของคณะกรรมการสอบ 

๓. บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ผานการเซ็นตรับรองจากคณะกรรมควบคุมงานวิจัย 

บ.๕ 
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คํารองขอสําเร็จการศึกษา   

(เขียนหรือพิมพตัวบรรจง) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอสําเร็จการศึกษา 
 

เรียน   คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  รูปถายขนาด  ๑ น้ิว  จํานวน  ๒ รูป  และรูปถายขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๒ รูป 

   ใบรายงานผลการเรียน (วุฒิการศึกษาเดิม)    
 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ (ถามี))...............................................นามสกุล............................................... 

ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Mr./ Miss/ Mrs.) ............................................................................................................ 

รหัสประจําตัวนักศึกษา.....................................................เกิดวันท่ี..........เดือน........................................พ.ศ................. 

เลขท่ีบตัรประจําตัวประชาชน  -     -      -  -   

เปนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  ป.เอก รุนท่ี.................  ป.โท รุนท่ี...............  ป.บัณฑติ รุนท่ี.................. 

หลักสูตร.................................................................สาขาวิชา.......................................................................................... 
 

* เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

สถานที่ฝกประสบการณ ครั้งที่ ๑. ............................................................................................................. 

 ครั้งที่ ๒. ............................................................................................................. 
 

วุฒิเดิม (เชน ศิลปศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบณัฑิต ฯลฯ).....................................................ชื่อยอวุฒิเดิม................ 

สาขาวิชาเดิม................................................................................................................................................................... 

 ที่อยูที่สามารถติดตอได (สงเอกสาร) 

ชื่อสถานท่ี............................................................เลขท่ี.........หมูท่ี......................ถนน...................................... 

ตรอก/ซอย..................................ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด..................................... 

รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท.................................โทรสาร..................................มือถือ..................................... 
 

(    ) ขาพเจาไดลงทะเบียนมาแลว.........หนวยกิต และสง การคนควาอิสระ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ ฉบับสมบูรณ

เรียบรอยแลวไดตรวจสอบใบรายงานผลการเรียนฉบับรางและรับรองวาถูกตอง (สําหรับปริญญาโท/ปริญญาเอก) 

(    ) ขาพเจาไดลงทะเบียนมาแลว.........หนวยกิต 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

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

 (........................................................) 
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-๒- 

๑. หองสมุดมหาวทิยาลัย ๒. หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตรวจสอบแลววา..............................................  
 

ลงชื่อ......................................................... 

       วันท่ี.................................................. 

 

ตรวจสอบแลววา...............................................  
 

ลงชื่อ........................................................ 

       วันท่ี................................................. 

๓. ฝายการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) ๔. ฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย 

คาขึ้นทะเบยีนปริญญาบตัร   

ปริญญาเอก   ๑,๐๐๐ บาท 

ป.บัณฑิต /ปริญญาโท๐,๕๐๐ บาท 

ใบเสร็จเลขท่ี....................เลมท่ี..................  

ปงบประมาณ.............................................. 
 

ลงชื่อ.............................................................. 

ไดตรวจสอบสิง่ท่ีสงมาครบถวน 

 รูปถาย ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 

 รูปถาย ๒ น้ิว จํานวน ๒ รูป 

จํานวน...................หนวยกิต  

ผลการศึกษาเฉลี่ย.......................... 
 

ลงชื่อ.............................................................. 
 

คําชีแ้จงการสงคาํรองขอสําเร็จการศกึษา ชนิดของครุย 

๑. ใหเขียนชื่อ - นามสกุล สะกดการันตใหชัดเจนดวยตัวบรรจง (สําหรับขาราชการทหาร ตํารวจ) ใหเขียนคํา

นําหนาเต็มยศไมใชอักษรยอ 

๒. เขียน วัน/เดือน/ปเกิดของทานใหถูกตองชัดเจน 

๓. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก แวนตาดํา ทรงผมสุภาพ บัณฑิตหญิงหากผมยาวใหรวบผมไวดานหลังใหเรียบรอย 

ไมสวมเคร่ืองประดับหรือตางหู (ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป และขนาด ๒ นิ้ว จําวน ๒ รูป) เขียนชื่อ - สกุล 

ดานหลังรูปถายใหชัดเจน 

๔. การสวมชุดครุย 

๔.๑ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ป.โท/เอก) สวมชุดครุยปริญญาตามสาขาที่จบทับเคร่ืองแตงกายตอไปนี ้ 

๔.๑.๑ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการหรือ

พนักงานของรัฐ  แตงกายชุดเคร่ืองแบบขาราชการปกติขาว 

๔.๑.๒ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไมเปนขาราชการ 

ผูชาย สวมเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาวผูกเน็กไท (ของมหาวทิยาลัยฯ) สวมทับดวยสทูสีกรมทาหรือสีดํา 

ผูหญิงสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ และ

กลัดถึงคอเสื้อ (สําหรับผูหญิงที่เปนมุสลิม สามารถใชผาคลุมศีรษะสีดําได) 

๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๔.๒.๑  สําหรับผูที่เปนขาราชการแตงกายชุดเคร่ืองแบบขาราชการปกติขาว 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีฟา 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีสม 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีเหลือง 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีชมพู 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีน้ําตาล 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีบานเย็น 

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีขาว 

๔.๒.๒ สําหรับผูไมเปนขาราชการ (ผูชาย/ผูหญิง) ใหสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทของมหาวิทยาลยั (สีแดง) และติดเข็มเคร่ืองหมายตราสัญลกัษณ

มหาวิทยาลัยฯ (สาํหรับผูหญิงที่เปนมุสลิม สามารถใชผาคลุมศีรษะสีดาํได) สวมทับดวยสทูสีกรมทา หรือสีดํา  

๕. ขั้นตอนการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

๕.๑ รับคํารองขอสาํเร็จการศกึษาดวยตนเอง จากฝายทะเบียนบัณฑติวทิยาลยั หรือดาวนโหลดแบบฟอรมจาก www.graduate.sru.ac.th แลวกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน 

๕.๒ ใหเจาหนาที่หองสมุดลงชื่อตรวจสอบ (หองสมุดกลาง มหาวทิยาลัยฯ และหองศกึษาคนควา บัณฑิตวทิยาลยั) 

๕.๓ ติดตอชําระเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร  (ฝายการเงิน บัณฑิตวทิยาลยั)   

๕.๔ รวบรวมสงกลับ (ฝายทะเบียนและวดัผล บัณฑิตวทิยาลัย) ภายในกําหนด 

หมายเหต ุ ๑. ทานใดที่ไมสงคํารองขอจบ ฝายทะเบียนถือวาทานไมประสงคจะขอจบในภาคเรียนนี ้

  ๒. นักศึกษาทานใดที่ไมประสงคจะขอจบโดยจะเรียนเพ่ิมเติมในวิชาที่ตองการอีกยอมได 
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คํารองท่ัวไป 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง .............................................. 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)........................................................................................................................ 

รหัสประจําตัวนักศึกษา.....................................................   ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

นักศึกษาระดับ (     ) ปริญญาเอก หลักสูตร...........................................สาขาวิชา..................................................... 

         รุนท่ี...................................... ศูนยการเรียน...............................................................................  

 (    ) ปริญญาโท หลักสูตร.................................................สาขาวิชา..................................................... 

         รุนท่ี..................................... ศูนยการเรียน................................................................................  

 (    ) ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑติ............................................................. รุนท่ี.............................. 

ขาพเจามีความประสงคใหมหาวิทยาลยัดาํเนินการดงัน้ี 

(    )  ออกใบรายงานผลการเรียน 

(    ) ออกใบรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา 

(    ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................................................ 

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

บานเลขท่ี.....................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย................................ถนน..................................................... 

ตําบล...............................................อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................... 

รหัสไปรษณีย....................... โทรศัพท............................................................... 

 สถานท่ีทํางานท่ีตดิตอได ................................................................................................................................ 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

       (...........................................................) 

สําหรับเจาหนาที ่
 

ลงชื่อ............................................ฝายทะเบียน          ลงชื่อ.........................................ฝายการเงิน 

      (............................................)       (..........................................) 
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คํารองขอคืนสภาพนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอคืนสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี................ ปการศึกษา ..................... 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 

มีความประสงคขอคืนสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี........... ปการศึกษา ..................... 

เน่ืองจาก............................................................................................................................................................................ 

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

 ท่ีอยูท่ีสามารถตดิตอได.................................................................................................................................... 

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

 สถานท่ีทํางานท่ีสามารถตดิตอได.................................................................................................................... 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

       (...........................................................) 

 

 

สําหรับเจาหนาที ่

 

ลงชื่อ.............................................ฝายทะเบียน          ลงชื่อ...........................................ฝายการเงิน 

     (......./...................../...............)                  (......./..................../...........) 
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คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 

 

 
คํารองขอลาออก 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................รหัสประจําตัว............................ 

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก หลักสูตร....................................................สาขาวิชา……………………………..………..…. 

  รุน...........................ศนูย............................................................................................ 

  ปริญญาโท  หลักสูตร..................................................สาขาวิชา................................................... 

  รุน...........................ศูนย........................................................................................... 

  ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชา..........................................รุนท่ี...................................... 

ขาพเจามีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สุราษฎรธานี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป เน่ืองจาก....................................................................................................... 

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

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

บานเลขท่ี............ หมูท่ี......... ถนน....................... ตําบล................................ อําเภอ...................................  

จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท................................................ 
 

ลงชื่อ...........................................................นักศึกษา 

      (............................................................) 

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

สําหรับเจาหนาทีท่ีมี่สวนเกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวทิยาลัย) 
 

ลงชื่อ................................................. 

วันท่ี ................................................. 

 

ลงชื่อ................................................. 

วันท่ี ................................................. 

 

ลงชื่อ................................................. 

วันท่ี ................................................. 

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย............................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ...........................................................คณบดีบัณฑิตวิทยลยั 

      (............................................................) 
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คํารองขอพักการเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอพักการเรียน 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 

มีความประสงคขอพักการเรียน  ภาคเรียนท่ี................ ปการศึกษา .............................. 

เน่ืองจาก........................................................................................................................................................................... 

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

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

       (...........................................................) 
 

หมายเหต ุ 1. ผูที่ลงทะเบียนและชาํระคาหนวยกิตเรียบรอยแลว ภายในเวลา 20 วัน เมื่อนับจากวันที่เปดเรียนใหยื่นคํารองขอถอน 

  วิชาเรียนและขอคืนเงิน แตถาเกิน 20 วัน ใหเขียนคาํรอง เพ่ือขกยดเลิกวิชาเรียน 

 2. สวนผูที่ไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองยื่นคํารองขอพักการเรียนหลังหมดเขตการลงทะเบียนและชําระเงิน 

 

สําหรับเจาหนาที ่

บันทึกอาจารยที่ปรึกษา ฝายทะเบียนและวัดผล ฝายการเงิน หมายเหตุ 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................... 

อาจารยท่ีปรึกษา 

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

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษา

ขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

ในภาคเรียนที่ .../........ 

โปรดพิจารณา 

 

ลงชื่อ.................................... 

นายทะเบยีน 

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

 

 

 

 

ลงชื่อ............................... 

การเงิน 

........./................./...........  
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คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 

 

 
คํารองขอเพ่ิม /ถอน /ยกเลิกรายวิชาเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................รหัสประจําตัว............................ 

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก หลักสูตร....................................................สาขาวิชา……………………………..………..…. 

  รุน...........................ศูนย............................................................................................ 

  ปริญญาโท  หลักสูตร..................................................สาขาวิชา................................................... 

  รุน...........................ศูนย........................................................................................... 

  ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชา..........................................รุนท่ี...................................... 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา........................................................................................................................... 

ในภาคเรียนท่ี....../..................... ขาพเจาลงทะเบียนตามแผนการเรียน............รายวิชา จํานวน...............หนวยกิต 

เน่ืองจาก........................................................................................................................................................... 
 

ลําดับ รหัสวชิา ช่ือวิชา นก.(ท.ป.) วัน - เวลาเรียน 

     

     

     

     

     
 

ลงชื่อ.........................................................นักศึกษา 

      (..........................................................) 
 

อาจารยที่ปรึกษารับทราบ 

ไดตรวจสอบตารางเรียนแลวเห็นสมควรให   ลงทะเบยีน     ถอน    ยกเลิก   ได 

จํานวน.....................รายวิชา        รวม.............................. หนวยกิต 
 

ลงชื่อ............................................................อาจารยท่ีปรึกษา 

      (............................................................) 
 

ผลการพิจารณา          อนุมัติ        ไมอนุมัติ    
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
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คํารองขอยายสถานศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอยายสถานศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 

มีความประสงคขอยายสถานศึกษา เพ่ือไปศึกษาตอ ณ ................................................................. ในภาคเรียนท่ี.......... 

ปการศึกษา .....................เน่ืองจาก.................................................................................................................................. 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ............................................................นักศึกษา 

      (.............................................................) 

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

สําหรับเจาหนาทีท่ีมี่สวนเกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวทิยาลัย) 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 
 

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา...................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..............................................................อาจารยท่ีปรึกษา 

      (..............................................................) 

 

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย............................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ............................................................คณบดีบัณฑิตวิทยลยั 

      (............................................................) 
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คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 

 

 
คํารองขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 

มีความประสงค  โอนผลการเรียน 

   ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

    รายวิชาภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

    รายวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

    รายวิชาอ่ืนๆ ระบุ.............................................................................. โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

    รายวิชาอ่ืนๆ ระบุ........................................................................... โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

 
ลงชื่อ............................................................นักศึกษา 

      (............................................................) 
  

ความเห็นประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร........................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................. 

(หลักสูตร.................................................) 

 

ความเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย.................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
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คํารองขอเปลี่ยนเกรด I 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอเปลีย่นเกรด I 
 

เรียน อาจารยผูสอนรายวิชา............................................................................ 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 

ไดผลการเรียน I รายวิชา...............................................................................ประจําภาคเรียนท่ี ......./............... 
  

 จึงขอใหทานโปรดพิจารณาเปลีย่นเกรด I ใหขาพเจาดวย 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ.............................................................นักศึกษา 

      (.............................................................) 
คําเตือน จะตองดําเนินการใหเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมเสร็จภายในกําหนดใหพิจารณาผลงานที่คั่งคางอยูน้ันเปนศูนย 

และพิจารณาผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลวน้ัน 
 

สําหรับอาจารยผูสอน 

เร่ือง ขอเปลีย่นเกรด I 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

ดวย (นาย, นาง, นางสาว)...................................................นักศึกษาหลักสตูร............................................... 

สาขาวิชา.......................................................................ไดเกรด I รายวิชา........................................................................ 

เน่ืองจาก (   ) ผลงานไมสมบูรณ  (   ) ขาดสอบ ............................................................................................................ 

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

บัดน้ี ขาพเจา.......................................................................ผูสอนประจําวิชา ขอเปลี่ยนเกรด I ตามละเอียด

ดังน้ี 
คะแนนเกบ็ คะแนนปลายภาค รวม เกรด 

    

 ลงชื่อ .............................................. ผูสอน 

 ลงชื่อ .............................................. ประธานกรรมการประจําหลักสูตร 

 ลงชื่อ .............................................. คณบด ี
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คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 

 

 
คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 

มีความประสงคขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม  เน่ืองจากบัตรเดิม (   ) สญูหาย  (   ) ชํารุด 

(   ) เปลีย่นชื่อ-สกุล (   ) หมดอาย ุ

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

 

ลงชื่อ............................................................นักศึกษา 

      (............................................................) 
           * พรอมรูปถายหนาตรงขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 

 

สําหรับเจาหนาที ่

ฝายการเงิน ฝายทะเบียน ฝายออกบัตร 
นักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลว 

เปนเงิน 100.- บาท 

 

กําหนดรับบัตร 

วันที่................................................... 

(   ) ดําเนินการแลว 

(   ) มีปญหา............................................. 

ลงชื่อ................................................ 

วันท่ี.................................................. 

ลงชื่อ........................................... 

วันท่ี............................................ 

ลงชื่อ.................................................. 

วันท่ี................................................... 
 

สําหรับนักศึกษา 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี (คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา) 

ขาพเจา.............................................................................. 

รับเร่ืองเม่ือวันท่ี................................................................. 

 

ลงชื่อ..........................................................เจาหนาท่ี 
 

รหัสประจําตัว.................................................................... 

กําหนดรับวันท่ี.................................................................. 

 

ลงชื่อ............................................................นักศึกษา 
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      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธานี  

ที่....................................................................................วันที่ ........................................................................................  

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการออกหนังสือ  
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  
 

 ดวยขาพเจา........................................................................................................นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตร............................................................สาขาวิชา.......................................................................รุน...................  

ศูนย ..................................................ขณะน้ีกําลังทํา  (   ) ดษุฎนิีพนธ   (   ) วิทยานิพนธ   (   ) การคนควาอิสระ 

เร่ือง..................................................................................................................................................................................  

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

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

ไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ   (   ) สอบแลว  (   ) ยงัไมสอบ  
 

 ในการน้ี ขาพเจาจึงขอความอนุเคราะหจากบัณฑติวิทยาลัยออกหนังสือ  

   ขอขอมูลการวิจัย   ขอความอนุเคราะหผูเชีย่วชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ  

   ขอความอนุเคราะหทดลองใชเคร่ืองมือ  ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล   

   อ่ืนๆ ระบุ ...............................................................  
 ** หมายเหต ุ ๑. บัณฑิตวิทยาลัยสามารถออกหนังสือใหนักศึกษาคร้ังละ ๑ รายการ  

   ๒. หลังจากสงเอกสารจะไดรับหนังสือ ภายใน ๔ วัน  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 

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

(.......................................................) 

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ  

 (   ) อนุญาตใหออกหนังสือได   (   ) ไมอนุญาตใหออกหนังสือ  

ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการควบคุม 

     (....................................................................) 

 (   ) มารับดวยตัวเอง  (    ) ใหบณัฑิตสงทางไปรษณีย  

เบอรโทรตดิตอ..........................................................................................................................(นักศึกษา)  

ท่ีอยู (กรณีใหบัณฑิตสงทางไปรษณีย ).............................................................................................................................  

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



บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร�ธาน 245 

 

คู�มือนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 
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