


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑติวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 

คู่มอืการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

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

 

 

ท่ีปรกึษา 

          ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวนิทร  อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

          ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทยิา  ผวิงาม  รองอธกิารบดฝี่ายวชิาการ 

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต ์ เพยีรธัญญกรณ์     ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั 

          นายภคพล  คตวิัฒน์                                  รองผูอ้ำนวยการฝ่ายวางแผน 

                                                                        และประกันคุณภาพ 

          ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศริิลักษณ์  ศรีพระจันทร์     หัวหนา้หน่วยวทิยานพินธ ์

          นางสาวงามวไิล  คนไว                               หัวหนา้สำนักงานบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

ผู้จัดทำ 
 

 นางสาวภสัรินทร์  โคตรพันธ ์   นักวชิาการศกึษาปฏบิัตกิาร  

  นายอนุสทิธิ์  นนตระอุดร   นักวชิาการศกึษาปฏบิัตกิาร 
 

 

หน่วยงาน 
 

 บัณฑติวทิยาลัย  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  อาคารบณัฑติวทิยาลัย  ช้ัน ๑     

  โทรศัพท์.  ๐–๔๒๙๗-๐๒๒๙  โทรสาร.  ๐–๔๒๙๗–๐๐๓๒ 

  http://grad.snru.ac.th 
 

 

 

 

http://grad.snru.ac.th/


 

คำนำ 

 คู่มอืการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาเล่มนี้ ไดร้วบรวมพระราชบัญญัติ ขอ้บังคับ 

ประกาศ และแนวปฏบิัตต่ิาง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา เพื่อให้

นักศกึษาที่จะเขา้ศกึษาในปีการศกึษา ๒๕๖๔ ไดเ้ตรยีมความพรอ้ม และสามารถประพฤติ ปฏบิัติ

ตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และแนวปฏบิัติของมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น บัณฑติ

วทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดต้ระหนักถงึความสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงไดจั้ดทำ

คู่มอืนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นคู่มอื

ของอาจารย์ที่ปรกึษาและเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานด้านบัณฑิตศกึษา ในการใหค้ำแนะนำนักศกึษา 

ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการศกึษาอ้างอิงของผู้เกี่ยวขอ้งหรอืผู้สนใจทั่วไป ประกอบดว้ย 

   ๑. พระราชบัญญัต ิขอ้บังคับ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา 

๒. ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

๓. ประกาศเกี่ยวกับการทำวทิยานพินธ์ 

๔. แนวปฏบิัตติ่าง ๆ ที่ควรทราบ 

๕. หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

๖. ภาคผนวก แบบฟอร์มที่นักศกึษาควรทราบและหนังสอืราชการสำหรับ 

การประสานงานต่าง ๆ  

  คู่มอืนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาเล่มนี้ สำเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความร่วมมือ 

ของคณะทำงานจัดทำคู่มอืนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ที่ไดร้วบรวมประกาศ แบบฟอร์ม 

ที่เกี่ยวขอ้งกับการศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ย 

   

                               

 

                        (รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพียรธัญญกรณ์) 

                                                                      ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 
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ภาคผนวก ....................................................................................................    ๒๑๙ 
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ตอนที่ ๑ 

แนะนำมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 
 

ความหมาย 

 ๑. เป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ 

 ๒. ดา้นบนของรูปวงรีเขยีนอกัษร “มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร”   

      ดา้นล่าง  เขยีนอักษร “SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY” 

 ๓. สขีองสัญลักษณ์ประกอบดว้ยสตี่าง ๆ ดังนี้ 

    สนีำ้เงนิ  แทน   สถาบันพระมหากษัตริย์  ผูก้ำเนดิและพระราชทานนาม  

       “สถาบันราชภฏั” 

  สเีขยีว  แทน  แหล่งที่ตั้งของสถาบนัในแหลง่ธรรมชาต ิ

       และสิง่แวดลอ้มสวยงาม 

   สทีอง    แทน   ความเจริญรุ่งเรอืงทางภูมปิัญญา 

   สสีม้     แทน   ความรุ่งเรอืงของศลิปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินที่ก้าวไกล  

        สขีาว    แทน   ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์ 

        แห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

 

สปีระจำมหาวทิยาลยั  :  เขยีว - ชมพู 

 ธงประจำมหาวิทยาลัย เป็นแถบสี่เหลี่ยมผนืผา้ ประกอบดว้ย แถบผา้สองสเีย็บตดิกัน  

สเีขยีวอยู่ดา้นบน  สชีมพูอยู่ดา้นลา่ง 
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คตธิรรมของมหาวทิยาลัย 

ปญฺญาโลกสฺมปิชฺโชโต 

อ่านว่า   ปัน - ยา - โล - กัด - สะ - หมงิ - ปัด - โช - โต 

แปลว่า  ปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก 

 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนครกับความเป็นมาของการจัดการศกึษา 

ระดับบัณฑติศกึษา 

 

ท่ีต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่หา่งจากตัวเมอืงไปทางจังหวดัอุดรธาน ีระยะทาง  

๖ กิโลเมตร มเีนื้อที่ทัง้สิ้น ๖๑๒ ไร่ เดมิเป็นที่ดนิของกระทรวงกลาโหมและของกรมตำรวจ ซึ่งเคย

เป็นที่ตัง้ของโรงเรียนพลตำรวจภูธร ๔ จังหวัดสกลนคร แต่ไดยุ้บเลกิไปรวมกับภาคอื่น ต่อมากระทรวง 

มหาดไทย ไดใ้ช้สถานที่ก่อสร้างศาลากลางจงัหวดัสกลนคร การก่อสร้างตัวอาคารไดเ้สร็จสิ้นเมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ แต่ยงัไมไ่ดใ้ช้กระทรวงมหาดไทย ไดเ้ปลี่ยนโครงการไปสร้างศาลากลางจังหวัดใหม ่

ที่บริเวณศูนย์ราชการในปัจจบุัน กระทรวงศกึษาธกิารจงึไดข้อที่ดนิและสิ่งก่อสร้างเพือ่ตัง้เป็น

โรงเรียนฝกึหดัครูซึ่ง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ์อดตีนายกรัฐมนตรีไดบ้ัญชาใหม้อบที่ดนิ 

และสิง่ก่อสร้างใหก้ระทรวงศกึษาธกิารเพื่อจัดตัง้เป็นโรงเรียนฝกึหัดครูสกลนคร เมื่อวนัที่ ๑๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

โรงเรยีนฝึกหัดครูสกลนคร     

 โรงเรียนฝกึหดัครูสกลนครรับนักศกึษารุ่นแรก จำนวน ๗๐ คน โดยฝากเรียนไวกั้บ

โรงเรียนฝกึหดัครูใกลเ้คียงมนีายจำนง ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคาม เปน็อาจารย์ใหญ่   

ปกีารศกึษา ๒๕๐๘ รับนักศกึษาเพิ่ม ๑๕๒ คน มคีรู - อาจารย์ ๑๘ คน ปกีารศกึษา ๒๕๐๙  

รับนักศกึษา จำนวน ๑๔๖ คน มอีาจารย์ ๒๔ คน นายพจน ์ ธัญญขันธ์  ยา้ยมาดำรงตำแหน่ง

อาจารยใ์หญ ่กิจการของโรงเรียนฝกึหัดครูก้าวหนา้ขึ้นเรื่อย ๆ มกีารรับนักศกึษาเพิม่ขึ้นและมคีรู 

อาจารย์เพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างก็ไดเ้พิ่มมากขึ้นเช่นเดยีวกัน กระทรวงศกึษาธกิาร  

จงึยกฐานะขึ้นเปน็ “วทิยาลัยครูสกลนคร” เมื่อวนัที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 
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วิทยาลัยครูสกลนคร    

 มนีักศกึษาภาคปกตทิุกระดับรวม ๑,๑๔๓ คน เร่ิมรับนักศกึษาภาคค่ำรุ่นแรกรวม ๔๖๙ คน  

นักศกึษาทัง้สิ้น ๑,๖๑๒ คน มอีาจารย์ ๗๙ คน ปกีารศกึษา ๒๕๑๔  มนีักศกึษาทัง้สอง ภาครวม  

๒,๖๖๔ คน  ปกีารศกึษา ๒๕๑๕ เพิ่มขึ้นเป็น ๓,๖๐๐ คน และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ จนมนีักศกึษา

มากที่สุดเมื่อปกีารศกึษา ๒๕๑๘ คือมรีวมทัง้สิ้น ๕,๔๐๐ คน มคีรูอาจารย ์๑๔๓ คน ปกีารศกึษา 

๒๕๑๖ นายลำพอง  บุญช่วย  ยา้ยมาตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ ปกีารศกึษา ๒๕๑๙ นายวรัิช บุษยกุล  

ยา้ยมารักษาการตำแหนง่อธกิารและปนีี้เองวทิยาลัยครูสกลนครไดรั้บการยกฐานะขึ้นเป็นวทิยาลัย

ตามพระราชบัญญตัวิทิยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในปัจจุบัน 

 เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดล้งพระปรมาภไิธย   

ในพระราชบัญญัตสิถาบันราชภัฏ มผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ชื่อ “วทิยาลยัครู

สกลนคร” ตาม พ.ร.บ. วทิยาลัยครูเป็นอันยกเลกิ เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏสกลนคร” และต่อมา

ไดเ้ปลีย่นเป็น “มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร”   

 

บัณฑติศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  

 มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครไดส้ง่เสริมใหม้กีารจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเป็นโครงการร่วมกันระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครกับ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  สาขาที่เปดิสอนในขณะนัน้ คือ การบริหารการศกึษา ผูจ้บการศกึษาจะไดรั้บ

ปรญิญาบัตรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ส่วนสถานที่เรียนคอืมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ต่อมา 

เมื่อพระราชบัญญัตสิถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกบังคับใช้ มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ก็เร่ิม

สร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศกึษาขึ้น และเป็นหนึ่งในหลาย ๆ สถาบัน

ราชภัฏรุ่นแรก ๆ ทีไ่ดผ้า่นการอนุมัตหิลักสตูรจาก ก.พ. เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๑  
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    ๑. นายปัญญา  มหาชัย       นายกสภามหาวทิยาลัย 

    ๒. รองศาสตราจารย ์ดร.สุจนิต ์ สมิารักษ ์   อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

    ๓. นายสรรค์สนธ ิ บุณโยทยาน     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ ดร.ศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา  กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

 ผูท้รงคุณวุฒิ  

    ๕. รองศาสตราจารย ์ดร.พัฒนะ  เรอืนใจด ี   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

    ๖. นายนฤทธิ ์ คำธศิรี      กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

    ๗. นายปัญญา  มธีรรม     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ  

    ๘. รองศาสตราจารย ์ดร.ไตรรัตน ์ โภคพลากรณ์  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

    ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  ภู่เกิด    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

    ๑๐. นายพชัิย  เพ็ชรยิ้ม     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

    ๑๑. เรอือากาศโทศภุชาต ิ ยาทองไชย    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

    ๑๒. นายนยิม  ไวยรัชพานชิ     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ  

    ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวนิทร   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

    ๑๔. นายไกรราช  แก้วด ี     ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั 

    ๑๕. อาจารย์ ดร.โชคชัย  คหัฏฐา    ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

    ๑๖. อาจารย ์ดร.มาล ี ศรีพรหม    กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

  จากผูด้ำรงตำแหนง่บริหาร 

    ๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์เพิ่มศักด์  ยมีนี      กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

  จากผูด้ำรงตำแหนง่บริหาร  

    ๑๘. อาจารย์สุรสทิธิ์  อุย้ปัดฌาวงศ ์    กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

  จากผูด้ำรงตำแหนง่บริหาร 

    ๑๙. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์รีาธาร  ศรีมหา   กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

  จากผูด้ำรงตำแหนง่บริหาร 

    ๒๐. อาจารย์ ดร.พสธุา  โกมลมาลย ์    กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

   จากคณาจารย์ประจำ  

    ๒๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ม่ิงสกุล  โฮมวงศ ์    กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

   จากคณาจารย์ประจำ  
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    ๒๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ศรีหรัิญ             กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

            จากคณาจารย์ประจำ 

    ๒๓. อาจารย์ นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์  ประชาชิต    กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

            จากคณาจารย์ประจำ  

    ๒๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวสัดิ ์  เลขานุการสภามหาวทิยาลยั 

 

คณะกรรมการบัณฑติศึกษา 

     ๑.  อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร                ประธานกรรมการ 

     ๒.  รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ                  รองประธานกรรมการ 

     ๓.  คณบดคีณะครุศาสตร์                กรรมการ 

     ๔.  คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            กรรมการ 

     ๕.  คณบดคีณะวทิยาการจัดการ              กรรมการ 

     ๖.  คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี             กรรมการ 

     ๗.  คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร              กรรมการ 

     ๘.  คณบดคีณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม             กรรมการ 

     ๙.  ประธานหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ   

          สาขาวชิาการบริหารการศกึษา              กรรมการ 

     ๑๐.  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

            สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศกึษา             กรรมการ 

     ๑๑.  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

            สาขาวชิาวจิยัหลักสตูรและการสอน            กรรมการ 

     ๑๒.  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

            สาขาวชิาการบริหารการพัฒนา       กรรมการ 

     ๑๓.  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

            สาขาวชิาฟสิกิส ์                   กรรมการ  

     ๑๔.  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  

            สาขาวชิาการบริหารการศกึษา              กรรมการ 

     ๑๕.  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

            สาขาวชิาวจิยัหลักสตูรและการสอน             กรรมการ 
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     ๑๖.  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

            สาขาวชิาการวจิยัและพัฒนาการศกึษา          กรรมการ 

     ๑๗.  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

             สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศกึษา          กรรมการ 

     ๑๘.  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

            สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์           กรรมการ 

     ๑๙.  ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

            สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์           กรรมการ 

     ๒๐.  ประธานหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

            สาขาวชิาฟสิกิส ์                        กรรมการ 

     ๒๑.  ประธานหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

            สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจัดการสารสนเทศดจิทิัล        กรรมการ 

     ๒๒.  ประธานหลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑติ สาขาวชิาชีพครู        กรรมการ 

     ๒๓.  ผูแ้ทนกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแ้ทนคณาจารย ์

            (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ศรีหรัิญ)                 กรรมการ 

     ๒๔.  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิัยและพัฒนา          กรรมการ 

     ๒๕.  ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก  

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  ภู่เกิด)               กรรมการ 

     ๒๖.  ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก  

            (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อนิทรวงศ์)              กรรมการ 

     ๒๗.  ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย    

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพยีรธัญญกรณ์)        กรรมการและเลขานุการ 

     ๒๘.  รองผูอ้ำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

             (อาจารย์ภคพล  คตวิัฒน์)           ผูช่้วยเลขานุการ 

     ๒๙.  หัวหนา้หน่วยวทิยานพินธ ์           

            (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิลักษณ์  ศรีพระจันทร์)        ผูช่้วยเลขานุการ 

      

 

 

            

 



๘ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการบรหิารสำนักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.ศกิานต ์ เพยีรธัญญกรณ ์    ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

 ๒. อาจารย์ภคพล  คตวิัฒน์                                  รองผูอ้ำนวยการฝ่ายวางแผน 

                                                    และประกันคุณภาพ 

 ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ศริิลักษณ์  ศรีพระจันทร์   หัวหนา้หน่วยวทิยานพินธ ์

 ๔. นางสาวงามวไิล  คนไว                                    หัวหนา้สำนักงานบัณฑติวทิยาลยั 

    

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎบัีณฑติ   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยา  ภาวะบุตร  ประธานกรรมการ 

 ๒. รองศาสตราจารย ์ดร.สายันต ์ บุญใบ  กรรมการ 

  ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์  โพธิ์วัฒน ์  กรรมการ  

 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล  กรรมการ 

 ๕. อาจารย์ ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม   กรรมการ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพยีรธัญญกรณ์ กรรมการ 

 ๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันา  สุวรรณไตรย ์ กรรมการ 

  ๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลนิพศิ  ธรรมรัตน ์  กรรมการ 

 ๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนิดา  ลาโพธิ ์  กรรมการ 

 ๑๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ   กรรมการ 

 ๑๑. อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ ์ สตุะโคตร  กรรมการ 

 ๑๒. อาจารย์ ดร.สุมัทนา  หาญสุริย ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ   

สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 

   ๑. อาจารย ์ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า   ประธานกรรมการ 

                ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี  กรรมการ 

          ๓. อาจารย์ ดร.อภสิทิธิ์  สมศรีสุข   กรรมการ 

 ๔. อาจารย์ ดร.ทรัพยห์รัิญ  จันทรักษ์   กรรมการ 

 ๕. รองศาสตราจารย ์ดร.วาโร  เพ็งสวสัดิ ์  กรรมการ 



๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 ๖. อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์  เพยีสา   กรรมการ 

 ๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วลันกิา  ฉลากบาง            กรรมการและเลขานุการ 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ   

สาขาวิชาฟสิิกส์   

 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาธรณ์  วรอัด  ประธานกรรมการ  

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์ดร.วลิาวรรณ์  คำหาญ  กรรมการ   

 ๔. ศาสตราจารย ์ดร.ทศวรรษ  สตีะวนั   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ   

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา   

 ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยา  ภาวะบตุร  ประธานกรรมการ 

 ๒. รองศาสตราจารย ์ดร.สายันต ์ บุญใบ  กรรมการ 

  ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์  โพธิ์วัฒน ์  กรรมการ  

 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล  กรรมการ 

 ๕. อาจารย ์ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม   กรรมการ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพยีรธัญญกรณ์ กรรมการ 

 ๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันา  สุวรรณไตรย ์ กรรมการ 

  ๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลนิพศิ  ธรรมรัตน ์  กรรมการ 

 ๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนิดา  ลาโพธิ ์  กรรมการ 

 ๑๐. อาจารย์ ดร.สมุัทนา  หาญสุริย ์   กรรมการ 

 ๑๑. อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ ์ สตุะโคตร  กรรมการ 

 ๑๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 
 



๑๐ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ   

สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน   

 ๑. อาจารย ์ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ   ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย ์ดร.สำราญ  กำจดัภยั  กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์ดร.ธนานันต ์ กุลไพบุตร  กรรมการ 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วจิติรา  วงศ์อนุสทิธิ ์  กรรมการ 

 ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา  ลาโพธิ ์  กรรมการ 

 ๖. อาจารย์ ดร.พัทธนันท์  ชมภูนุช   กรรมการ 

๗. อาจารย ์ดร.อุษา  ปราบหงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ   

สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา   

   ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.วาโร  เพ็งสวสัดิ ์  ประธานกรรมการ 

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลันกิา  ฉลากบาง  กรรมการ 

 ๓. อาจารย์ ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า   กรรมการ 

 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วนัเพ็ญ  นันทะศรี  กรรมการ 

 ๕. อาจารย์ ดร.เอกลักษณ ์ เพยีสา   กรรมการ 

 ๖. อาจารย ์ดร.ทรัพย์หรัิญ  จันทรักษ์   กรรมการ 

 ๗. อาจารย์ ดร.บุญม ี ก่อบญุ    กรรมการ 

 ๘. อาจารย์ ดร.อภสิทิธิ์  สมศรีสุข   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  

 ๑. อาจารย ์ดร.อรุณรัตน์  คำแหงพล   ประธานกรรมการ 

 ๒. รองศาสตราจารยอ์นนัต์  ปานศุภวัชร  กรรมการ 

 ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พทิักษ์  วงษ์ชาล ี  กรรมการ 

 ๔. อาจารย์ ดร.กุลวด ี สุวรรณไตรย ์   กรรมการ 

 ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร กรรมการ 

 ๖. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร กรรมการและเลขานุการ 



๑๑ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สามารถ  อัยกร  ประธานกรรมการ 

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สญัญาศรณ์  สวสัดิ์ไธสง กรรมการ 

 ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตชัิย  อดุมกิจมงคล กรรมการ 

 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ละมยั  ร่มเย็น  กรรมการและเลขานุการ  

  

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   

สาขาวิชาฟสิิกส์   

 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร ประธานกรรมการ  

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาธรณ์  วรอัด  กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์ดร.วลิาวรรณ์  คำหาญ  กรรมการ   

 ๔. ศาสตราจารย ์ดร.ทศวรรษ  สตีะวนั   กรรมการและเลขานุการ 
    

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒ 
พระราชบัญญัต ิข้อบังคับ และประกาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
พระราชบัญญัติ 

มหาวทิยาลัยราชภฏั 

พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วันที ่๑๐ มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปทีี่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  

ใหป้ระกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรจัดตัง้มหาวทิยาลยัราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภฏั จงึทรง 

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบัญญัตขิึ้นไวโ้ดยคำแนะนำและยนิยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิี้เรียกว่า “พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นตน้ไป 

 มาตรา ๓ ใหย้กเลกิพระราชบญัญัตสิถาบนัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๓๘  

 มาตรา ๔ ใหส้ถาบันราชภัฏที่จัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัตสิถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘  

มฐีานะเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัตามพระราชบัญญัตนิี้ 

 ใหเ้รียกช่ือมหาวทิยาลยัราชภัฏตามช่ือของสถาบันราชภัฏเดมิตามบัญชีรายช่ือทา้ย

พระราชบัญญัตนิี้ 

 ใหม้หาวทิยาลยัราชภัฏแตล่ะแห่งเป็นนติบิุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิี้ 

 “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภัฏตามพระราชบัญญัตนิี้ 

 “สภามหาวทิยาลัย” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัราชภฏัตามพระราชบัญญัตนิี้ 



๑๔ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 “สภาวชิาการ” หมายความว่า สภาวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตนิี้ 

 “วทิยาเขต” หมายความวา่ เขตการศกึษาของมหาวทิยาลัยที่มคีณะ สถาบนั สำนัก  

วทิยาลยั ศูนย ์ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกชื่ออยา่งอืน่ที่มฐีานะเทยีบเทา่คณะตัง้แต่สองส่วน

ราชการขึ้นไปตัง้อยู่ในเขตการศกึษานัน้ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยกำหนด 

 “สภาคณาจารย์และขา้ราชการ” หมายความวา่ สภาคณาจารย์และขา้ราชการ

มหาวทิยาลยัราชภัฏตามพระราชบัญญัตนิี้ 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

 มาตรา ๖ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิารรักษาการตามพระราชบัญญตันิี้   

และใหม้อีำนาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบัญญตันิี้ 

 กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว้ใหใ้ช้บังคับได ้

 

  หมวด ๑ 

  บทท่ัวไป 

 

 มาตรา ๗ ใหม้หาวทิยาลยัเปน็สถาบันอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ินที่เสริมสร้าง 

พลังปัญญาของแผ่นดนิ ฟื้นฟพูลังการเรียนรู้ เชิดชูภมูปิัญญาของทอ้งถ่ิน สร้างสรรค์ศลิปวทิยา   

เพื่อความเจริญก้าวหนา้อย่างมั่นคงและยั่งยนืของปวงชน มสี่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา   

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยนื โดยมวีัตถุประสงค์ 

ใหก้ารศกึษา ส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพช้ันสูง ทำการสอน วจิัย ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ีทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ผลติครูและสง่เสริม 

วทิยฐานะครู 

 มาตรา ๘ ในการดำเนนิงานเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ใหก้ำหนด

ภาระหนา้ที่ของมหาวทิยาลยัดังตอ่ไปนี้ 

  (๑) แสวงหาความจริงเพือ่สูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ บนพื้นฐานของภมูปิัญญา

ทอ้งถ่ิน ภูมปิัญญาไทย  และภูมปิัญญาสากล 

  (๒) ผลติบัณฑติทีม่คีวามรู้คู่คุณธรรม สำนกึในความเป็นไทย มคีวามรักและผูกพัน 

ต่อทอ้งถ่ินอกีทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน เพือ่ช่วยใหค้นในทอ้งถ่ินรู้เท่าทนัการ

เปลี่ยนแปลง การผลติบัณฑติดังกล่าว จะตอ้งใหม้จีำนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกับแผนการ 

ผลติบัณฑติของประเทศ 



๑๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนกึ และความภูมใิจในวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ินและของชาต ิ

  (๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูน้ำชุมชน ผูน้ำศาสนาและนักการเมอืง

ทอ้งถ่ินใหม้จีติสำนกึประชาธปิไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา

ชุมชนและทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

  (๕) เสริมสร้างความเขม้แข็งของวชิาชีพครู ผลติและพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศกึษาใหม้คุีณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวชิาชีพช้ันสูง 

  (๖) ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกันระหว่างมหาวทิยาลยั ชุมชน  

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองค์กรอื่นทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

  (๗) ศกึษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหม ่

ใหเ้หมาะสมกับการดำรงชีวติและการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง 

เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 

  (๘) ศกึษา วจิัย สง่เสริมและสบืสานโครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชดำริ 

ในการปฏบิตัภิารกิจของมหาวทิยาลยัเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 มาตรา ๙ มหาวทิยาลยัจะปฏเิสธการรับผูส้มัครผูใ้ดเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยหรอืยุติ

หรอืชะลอการศกึษาของนักศกึษาผูใ้ดดว้ยเหตุเพยีงวา่ผูน้ัน้ขาดแคลนทนุทรัพย์อย่างแทจ้ริงเพื่อจ่าย

ค่าธรรมเนยีมการศกึษาต่าง ๆ แก่มหาวทิยาลยัมไิด้  

 มาตรา ๑๐ มหาวทิยาลยัอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

  (๑) สำนักงานอธกิารบด ี

  (๒) สำนักงานวทิยาเขต 

  (๓) บัณฑติวทิยาลัย 

  (๔) คณะ 

  (๕) สถาบัน 

  (๖) สำนัก 

  (๗) วทิยาลัย 

 มหาวทิยาลยัอาจใหม้ศีูนย์ สว่นราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ที่มฐีานะ

เทยีบเท่าคณะเพื่อดำเนนิการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการหรอืหน่วยงานใน

มหาวทิยาลยัอกีได ้

 สำนักงานอธกิารบดแีละสำนกังานวทิยาเขตแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ส่วนราชการหรอื

หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากอง 



๑๖ 
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 บัณฑติวทิยาลัย คณะ และวทิยาลยัอาจแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานคณบด ีกอง  

ส่วนราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากอง 

 สถาบัน สำนัก ศูนย ์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ 

อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานผูอ้ำนวยการ กอง ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทยีบเท่ากอง 

 สำนักงานคณบด ีสำนักงานผูอ้ำนวยการ กอง ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกชื่อ 

อย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่กอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกช่ือ

อย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่งาน 

 มาตรฐาน ๑๑ การจัดตัง้ การรวม และการยุบเลกิสำนักงานวทิยาเขต บัณฑติวทิยาลัย  

คณะ สถาบัน สำนัก วทิยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

คณะใหท้ำเป็นกฎกระทรวง 

 การแบ่งส่วนราชการเป็นสำนกังานคณบด ีสำนักงานผู้อำนวยการและกอง ส่วนราชการ

หรอืหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่ากอง  ใหท้ำเป็นประกาศกระทรวงและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 การแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ฐีานะ

เทยีบเท่างานใหท้ำเป็นประกาศมหาวทิยาลัย 

 มาตรา ๑๒ ภายใตว้ัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวทิยาลยัจะรับสถาบนัการศกึษา

ช้ันสูงหรอืสถาบันอื่นเขา้สมทบในมหาวทิยาลยัก็ได ้และมอีำนาจใหป้ริญญา อนุปริญญาหรอื

ประกาศนยีบตัรช้ันหนึง่ช้ันใดแก่ผูส้ำเร็จการศกึษาจากสถาบันที่เขา้สมทบนัน้ได ้

 การรับเขา้สมทบหรอืการยกเลกิการสมทบซึ่งสถาบันการศกึษาช้ันสูงหรอืสถาบันอื่น 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับของมหาวทิยาลัย ใหป้ระกาศการรับเขา้สมทบหรอืยกเลกิการสมทบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 การควบคุมสถาบันการศกึษาช้ันสูงหรอืสถาบันที่เขา้สมทบในมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคับของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา ๑๓ นอกจากเงนิที่กำหนดไวใ้นงบประมาณแผ่นดนิ มหาวทิยาลยัอาจมรีายได ้ 

ดังนี้ 

  (๑) เงนิผลประโยชน ์ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย 

  (๒) เงนิและทรัพย์สนิที่มผีูอุ้ทศิใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

  (๓) รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดม้าจากการใช้ที่ราชพัสดุซึง่มหาวทิยาลยัปกครอง  

ดูแลหรอืใช้ประโยชน ์



๑๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  (๔) เงนิอดุหนนุจากราชการสว่นทอ้งถ่ินหรอืเงนิอุดหนุนทีม่หาวทิยาลยัไดรั้บเพื่อใช้ใน

การดำเนนิกิจการของมหาวทิยาลยั 

  (๕) รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดม้าจากการลงทนุและจากทรัพย์สนิของมหาวทิยาลยั 

  (๖) รายไดห้รอืผลประโยชนอ์ืน่ 

 ใหม้หาวทิยาลัยมอีำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิของมหาวทิยาลยั ทัง้ที่เป็นที่ราชพัสดตุามกฎหมายว่าดว้ยที่ราชพัสดุและที่เปน็ทรัพย์สนิอืน่ 

 บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของมหาวทิยาลัย รวมทัง้ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสด ุ

เบี้ยปรับที่เกิดจากการผดิสัญญาลาศกึษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากผดิสัญญาการซื้อทรัพยส์นิหรอืจา้ง

ทำของทีด่ำเนนิการโดยใช้เงนิงบประมาณ ไม่เปน็รายไดท้ีต่อ้งนำส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่า

ดว้ยเงนิคงคลังและกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 มาตรา ๑๔ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวทิยาลัยไดม้าโดยมผีูอุ้ทศิให ้หรอืไดม้าโดย

การซื้อหรอืแลกเปลีย่นจากรายไดข้องมหาวทิยาลัยตัง้แต่วนัที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ ไม่ถอืเป็นที่

ราชพัสดุและใหเ้ป็นกรรมสทิธิ์ของมหาวทิยาลัย 

 มาตรา ๑๕ บรรดารายไดแ้ละทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยจะตอ้งจดัการเพื่อประโยชน์

ภายใตว้ัตถุประสงค์ของมหาวทิยาลยัตามมาตรา ๗ 

 เงนิและทรัพย์สนิทีม่ผีูอ้ทุศิใหแ้ก่มหาวทิยาลยัจะตอ้งจดัการตามเงื่อนไขที่ผูอุ้ทศิให้

กำหนดไวแ้ละตอ้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวทิยาลยั แต่ถ้ามคีวามจำเปน็ตอ้งเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขดังกลา่ว มหาวทิยาลยัตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูอุ้ทศิใหห้รอืทายาท หากไม่มทีายาทหรอื

ทายาทไม่ปรากฏจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลยั 

 

หมวด ๒ 

การดำเนนิการ 

 

 มาตรา ๑๖ ใหม้หาวทิยาลัยแต่ละแหง่มสีภามหาวทิยาลัย ประกอบดว้ย 

  (๑) นายกสภามหาวทิยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ 

  (๒) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยตำแหน่ง ไดแ้ก่ อธกิารบดี ประธานสภา

คณาจารย์และ ขา้ราชการ และประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั 

  (๓) กรรมการสภามหาวทิยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลอืกจากผูด้ำรงตำแหนง่รอง

อธกิารบด ีคณบด ีผูอ้ำนวยการสถาบัน ผูอ้ำนวยการสำนัก ผูอ้ำนวยการศนูย ์หัวหนา้ส่วนราชการ

หรอืหัวหนา้หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ 



๑๘ 
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  (๔) กรรมการสภามหาวทิยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลอืกจากคณาจารย์ประจำของ

มหาวทิยาลยัและมใิช่ผูด้ำรงตำแหน่งตาม (๓) 

  (๕) กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒจิำนวนสบิเอด็คน ซึ่งทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้จากบคุคลภายนอกมหาวทิยาลัย โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวทิยาลยัและ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัตาม (๒) (๓) และ (๔) ทัง้นี้ ผูท้รงคุณวุฒดิังกล่าวตอ้งมาจากผูม้คีวามรู้

ความเช่ียวชาญดา้นการศกึษา มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกฎหมาย 

การงบประมาณและการเงนิ การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การศาสนา ศลิปะและ

วัฒนธรรม และดา้นอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลัยเห็นสมควร ในจำนวนนี้ใหแ้ตง่ตัง้จากบคุคลในเขต

พื้นที่บรกิารการศกึษาของมหาวทิยาลัยแตล่ะแห่งไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึง่ 

 ใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้รองอธกิารบดคีนหนึ่ง ซึ่งมใิช่กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ตาม (๓) เป็นเลขานุการสภามหาวทิยาลยั โดยคำแนะนำของอธกิารบด ี

 ใหส้ภามหาวทิยาลยัเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒคินหนึ่งเป็นอุปนายก

สภามหาวทิยาลัย ทำหนา้ที่แทนนายกสภามหาวทิยาลัยเมือ่นายกสภามหาวทิยาลัยไมอ่าจปฏบิัติ

หนา้ที่ไดห้รอืเมื่อไม่มผีู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 

 คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวธิกีารไดม้าซึ่งนายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภา

มหาวทิยาลยัตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา ๑๗ นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) 

(๔) และ (๕) มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละสามป ี

 นอกจากการพน้จากตำแหนง่ตามวาระในวรรคหนึง่แลว้ นายกสภามหาวทิยาลัยและ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พน้จากตำแหน่งเมื่อ 

  (๑)  ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) ขาดคุณสมบัตขิองการเป็นนายกสภามหาวทิยาลัยหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลัย

ในประเภทนัน้ ๆ 

  (๔) ถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก 

  (๕) สภามหาวทิยาลัยให้ออกเพราะมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี บกพร่องต่อหนา้ที่หรอื

หย่อนความสามารถ 

  (๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถ 

 การพน้จากตำแหน่งตาม (๕) ตอ้งเป็นไปตามมตสิองในสามของจำนวนกรรมการสภา

มหาวทิยาลยัเท่าทีม่อียู ่



๑๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 ในกรณทีี่นายกสภามหาวทิยาลัย หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๖ (๓)  

(๔) หรอื (๕) พน้จากตำแหน่งก่อนครบวาระ และไดม้กีารดำเนนิการใหผู้ใ้ดดำรงตำแหน่งแทนแลว้  

ใหผู้น้ัน้อยูใ่นตำแหนง่เพยีงเท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่ง

เหลอือยู่นอ้ยกว่าเก้าสบิวันจะไม่ดำเนนิการใหม้ผีูด้ำรงตำแหน่งแทนก็ได ้ใหส้ภามหาวทิยาลัย

ประกอบดว้ยกรรมการสภามหาวทิยาลยัเท่าที่มอียู่มอีำนาจและปฏบิัตหินา้ทีต่ามมาตรา ๑๘ ต่อไปได ้

 ในกรณทีี่นายกสภามหาวทิยาลัย หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๖ (๓) 

(๔) หรอื (๕) พน้จากตำแหน่งตามวาระ แตย่ังมไิดด้ำเนนิการใหไ้ดม้าซึ่งนายกสภามหาวทิยาลยั  

หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลัยใหม ่ใหน้ายกสภามหาวทิยาลัยหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ซึ่งพน้จากตำแหน่งปฏบิัตหินา้ที่ต่อไป จนกว่าจะไดม้นีายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภา

มหาวทิยาลยัใหม่แลว้ 

 ใหม้กีารดำเนนิการใหไ้ดม้าซึ่งนายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลัย  

ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัที่ผูน้ัน้พน้จากตำแหน่ง 

 มาตรา ๑๘ สภามหาวทิยาลยัมอีำนาจและหนา้ที่ควบคุมดแูลกิจการทั่วไปของ

มหาวทิยาลยัและโดยเฉพาะใหม้อีำนาจและหนา้ที ่ดังนี้ 

  (๑) กำหนดนโยบายและอนมุตัแิผนพัฒนาของมหาวทิยาลยัเก่ียวกับการศกึษา  

การวจิัยการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม การผลติและสง่เสริมวทิยฐานะครู การทะนบุำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ

  (๒) ออกกฎ ระเบยีบ ประกาศและขอ้บงัคับของมหาวทิยาลัย และอาจมอบให ้

ส่วนราชการใดในมหาวทิยาลยัเป็นผูอ้อกกฎ ระเบยีบ ประกาศและขอ้บงัคับสำหรับส่วนราชการหรอื

หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้

  (๓) กำกับมาตรฐานการศกึษา การประกันคุณภาพการศกึษา การเปดิสอนของ

มหาวทิยาลยัและตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

  (๔) อนุมตัใิหป้ริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง ประกาศนยีบตัรบัณฑติ  

อนุปรญิญาและประกาศนยีบตัร 

  (๕) พจิารณาการจัดตัง้ การรวมและการยุบเลกิสำนักงานวทิยาเขต บัณฑติวทิยาลยั 

คณะ วทิยาลัย สถาบนั สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

คณะรวมทัง้การแบ่งส่วนราชการหรอืหน่วยงานของส่วนราชการดังกลา่ว 

  (๖) อนุมัตกิารรับสถาบันการศกึษาช้ันสูงหรอืสถาบนัอื่นเขา้สมทบในมหาวทิยาลยั

หรอืยกเลกิการสมทบ 

  (๗) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศกึษากำหนด 



๒๐ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  (๘) พจิารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้และถอดถอน 

นายกสภามหาวทิยาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ อธกิารบด ีศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์พเิศษ 

  (๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้ำนวยการสถาบัน ผูอ้ำนวยการ

สำนัก และผูอ้ำนวยการศูนย์ หัวหนา้ส่วนราชการหรอืหัวหนา้หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ทีม่ฐีานะ

เทยีบเท่าคณะ ศาสตราจารยเ์กียรตคุิณ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์พเิศษ   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ 

  (๑๐) แต่งตัง้และถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวทิยาลยั 

  (๑๑) อนุมตังิบประมาณรายจา่ยจากเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั 

  (๑๒) ออกระเบยีบและขอ้บงัคับต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารการเงนิ การจัดหารายได้

และผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย ทัง้นี้โดยไม่ขัดหรอืแยง้หรอืกับกฎหมายหรอืมติ

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวขอ้ง 

  (๑๓) พจิารณาดำเนนิการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั 

ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา และตามที่คณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษามอบหมาย 

  (๑๔) แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพจิารณา

และเสนอความเหน็ในเรื่องหนึง่เรื่องใด หรอืมอบหมายใหป้ฏบิัตกิารอยา่งหนึ่งอยา่งใดอนัอยู่ในอำนาจ

และหนา้ที่ของสภามหาวทิยาลัย 

  (๑๕) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวทิยาลยัตาม 

ที่อธกิารบดหีรอืสภาวชิาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอ้ธกิารบดหีรอืสภาวชิาการปฏบัิตกิารอย่าง

ใดอย่างหนึง่อันอยูใ่นอำนาจและหนา้ที่ของสภามหาวทิยาลยัได ้

  (๑๖) สง่เสริมสนับสนุนและแสวงหาวธิกีารเพื่อพัฒนาความก้าวหนา้ของมหาวทิยาลัย

ตลอดจนการปฏบิตัภิารกิจร่วมกันกับสถาบันอืน่ 

  (๑๗) ปฏบิัตหินา้ที่อืน่เก่ียวกับกิจการของมหาวทิยาลัยทีม่ไิดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ที่ของ

ผูใ้ดโดยเฉพาะ 

 มาตรา ๑๙ การประชุมสภามหาวทิยาลยัใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคับของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา ๒๐ ใหม้หาวิทยาลยัแต่ละแหง่มสีภาวชิาการ ประกอบดว้ย 

  (๑) ประธานสภาวชิาการ ไดแ้ก่ อธกิารบด ี

  (๒) กรรมการสภาวชิาการที่คณาจารย์ประจำเลอืกจากผูบ้ริหารหรอืคณาจารย์

ประจำคณะ คณะละหนึ่งคน 



๒๑ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  (๓) กรรมการสภาวชิาการซึ่งแต่งตัง้จากผูท้รงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอกมจีำนวน

เท่ากับบุคคลตาม (๒) 

 คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวธิกีารเลอืกกรรมการสภาวชิาการตาม (๒) และ (๓) 

ตลอดจนการประชุมและการดำเนนิงานของสภาวชิาการ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย 

 ใหส้ภาวชิาการแต่งตัง้รองอธกิารบดคีนหนึ่งเปน็กรรมการและเลขานุการสภาวชิาการ

โดยคำแนะนำของอธกิารบด ี

 มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวชิาการมวีาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองป ีและอาจไดรั้บ

แต่งตัง้ใหมอ่กีได ้แต่จะดำรงตำแหนง่เกินสองวาระตดิต่อกันมไิด ้

 นอกจากการพน้จากตำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแลว้ กรรมการสภาวชิาการพน้จาก

ตำแหน่งเมื่อ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) ขาดคุณสมบัตขิองการเป็นประธานสภาวชิาการหรอืกรรมการสภาวชิาการ 

  (๔) ถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก 

  (๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถ 

 ในกรณทีี่กรรมการสภาวชิาการพน้จากตำแหน่งก่อนครบวาระและไดม้กีารดำเนนิการให้

ผูใ้ดดำรงตำแหนง่แทนแลว้ ใหผู้น้ัน้อยู่ในตำแหน่งเพยีงเท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน แต่ถ้า

วาระการดำรงตำแหน่งเหลอือยู่นอ้ยกว่าเก้าสบิวัน จะไม่ดำเนนิการเพื่อใหม้ผีูด้ำรงตำแหน่งแทนก็ได ้

ใหส้ภาวชิาการประกอบดว้ยกรรมการสภาวชิาการเท่าที่มอียู่มอีำนาจและปฏบิัตหินา้ที่ตามมาตรา ๒๒  

ต่อไปได ้

 ในกรณทีี่กรรมการสภาวชิาการพน้จากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมไิดด้ำเนนิการใหไ้ดม้า

ซึ่งกรรมการสภาวชิาการใหม ่ใหก้รรมการสภาวชิาการซึ่งพน้จากตำแหน่งปฏบิัตหินา้ทีต่่อไปจนกวา่

จะไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการสภาวชิาการขึ้นใหมแ่ลว้ 

 มาตรา ๒๒ สภาวชิาการมอีำนาจและหนา้ที่ ดังนี้ 

  (๑) พจิารณาเสนอวสิยัทัศน ์กำหนดนโยบายวชิาการ และหลักสูตรการเรียน 

การสอนและการวัดผลประเมนิผลการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และภาระหนา้ที่ 

ของมหาวทิยาลยั 

  (๒) พจิารณาเสนอดำเนนิการเก่ียวกับการวจิัยการสอน การประเมนิผลการสอน 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 



๒๒ 
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  (๓) พจิารณาเสนอการใหป้ริญญา ประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูง ประกาศนยีบัตร

บัณฑติ อนุปริญญา และประกาศนยีบตัร 

  (๔) พจิารณาเสนอการจัดตัง้ ยุบรวม และการยุบเลกิคณะ สถาบัน สำนัก ศนูย ์  

ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ รวมทัง้การเสนอแบ่งส่วน

ราชการหรอืส่วนงานในหน่วยงานดังกลา่ว 

  (๕) พจิารณาเสนอการรับสถาบันวชิาการช้ันสูงหรอืสถาบนัวจิัยอืน่เขา้สมทบ 

ในมหาวทิยาลยั 

  (๖) พจิารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้และถอดถอนศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารย์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์

  (๗) พจิารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้และถอดถอนศาสตราจารย์พเิศษ 

ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ รองศาสตราจารย์พเิศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ และอาจารย์พเิศษ 

  (๘) แสวงหาวธิกีารที่จะทำใหก้ารศกึษา การวจิัย การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

การปรับปรุงการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ีการทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม การพัฒนา

ทอ้งถ่ิน การผลติและสง่เสริมวทิยฐานะครู การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ใหเ้จริญยิ่งขึ้น 

  (๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

การทำขอ้ตกลงระหว่างมหาวทิยาลยัในความร่วมมอืทางวชิาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากร 

และความชำนาญร่วมกันในการปฏบิัตหินา้ที่ของมหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

  (๑๐) พจิารณาใหค้วามเห็นตอ่สภามหาวทิยาลัยเก่ียวกับงานดา้นวชิาการของ

มหาวทิยาลยั 

  (๑๑) เสนอความเห็นเก่ียวกับการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานดา้นวชิาการ

ของมหาวทิยาลยั  

  (๑๒) ใหค้ำปรึกษาแก่อธกิารบดแีละปฏบิัตหินา้ที่อืน่ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยหรอื

อธกิารบดมีอบหมาย 

  (๑๓) แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำ

การใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหนา้ทีข่องสภาวชิาการ 

 มาตรา ๒๓ ใหม้หาวทิยาลยัแตล่ะแหง่มสีภาคณาจารย์และขา้ราชการ ประกอบดว้ย

ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลอืกจากคณาจารย์ประจำ และขา้ราชการของมหาวทิยาลยั 

 องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวธิกีารไดม้า วาระการดำรงตำแหน่ง

และการพน้จากตำแหนง่ของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุม 



๒๓ 
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ของสภาคณาจารย์และขา้ราชการและการเรียกประชุมคณาจารย์และขา้ราชการ ใหเ้ปน็ไปตาม

ขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย 

 มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และขา้ราชการมหีนา้ที ่ดงันี้ 

  (๑) ใหค้ำปรึกษาและขอ้เสนอแนะในกิจการของมหาวทิยาลยัและการพัฒนา

มหาวทิยาลยัตอ่อธกิารบดหีรอืสภามหาวทิยาลัย 

  (๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ

ขา้ราชการในการปฏบิัตหินา้ทีต่ามจรรยาบรรณแหง่วชิาชีพ 

  (๓) พทิักษ์ผลประโยชน์ของมหาวทิยาลยัและปฏบิัตหินา้ทีอ่ื่นตามที่อธกิารบดหีรอื

สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย 

  (๔) เรียกประชุมคณาจารย์และขา้ราชการเพื่อพจิารณากิจกรรมของมหาวทิยาลัย  

และนำเสนอความคิดเหน็ต่อสภามหาวทิยาลัย 

 การปฏบิัตหินา้ที่ของสภาคณาจารย์และขา้ราชการถอืเป็นการปฏบิัตหินา้ที่ราชการ   

และการดำเนนิการใด ๆ ในการปฏบิตัหินา้ที่โดยชอบย่อมไดรั้บความคุ้มครองและไม่เป็นเหต ุ

ในการดำเนนิการทางวนิยั 

 มาตรา ๒๕ ใหม้หาวทิยาลัยแตล่ะแหง่มคีณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

คณะหนึ่งประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ประธานสภานักศกึษา นายกองค์การนักศกึษา  

และกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิำนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้จากผูม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญ 

ดา้นการศกึษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกฎหมายการงบประมาณ

และการเงนิ การบริหารงานบคุคล การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม   

และดา้นอืน่ ๆ ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร ในจำนวนนี้ใหแ้ต่งตัง้จากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ

การศกึษาของมหาวทิยาลยัแต่ละแหง่ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่ง 

 องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวธิกีารไดม้า วาระการดำรงตำแหน่ง

และการพน้จากตำแหนง่ของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วธิกีารดำเนนิงานของคณะกรรมการ  

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย 

 มาตรา ๒๖ คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลัยมหีนา้ที่ ดังนี้ 

  (๑) ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้ำปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่มหาวทิยาลยัเพื่อพัฒนา 

แนวทางการดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั 

  (๒) เสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจดัการอุดมศกึษาเพือ่การ

พัฒนาทอ้งถ่ิน 

  (๓) ส่งเสริมใหม้ทีุนการศกึษาแก่นักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใหม้โีอกาสศกึษา 

ในมหาวทิยาลยัอันเปน็การสนบัสนนุความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา 



๒๔ 
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  (๔) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสมัพันธภาพและการเรียนรู้ระหวา่งมหาวทิยาลัย 

กับประชาชน 

 มาตรา ๒๗ ใหม้อีธกิารบดคีนหนึ่งเปน็ผูบ้ังคับบัญชาสงูสดุและรับผดิชอบการบริหารงาน

ของมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งและจะใหม้รีองอธกิารบดหีรอืผูช่้วยอธกิารบด ีหรอืจะมทีัง้รองอธกิารบดี

และผูช่้วยอธกิารบดตีามจำนวนที่สภามหาวทิยาลยัแต่ละแห่งกำหนด เพื่อทำหนา้ที่และรับผดิชอบ 

ในการปฏบิตังิานตามที่อธกิารบดมีอบหมายก็ได ้

 มาตรา ๒๘ อธกิารบดนีัน้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ โดยคำแนะนำของ 

สภามหาวทิยาลัยจากผูม้คุีณสมบัตติามมาตรา ๒๙ 

 หลักเกณฑ์วธิกีารไดม้า และคุณสมบัตขิองผูด้ำรงตำแหน่งอธิการบด ีใหเ้ปน็ไปตาม

ขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึง่ตอ้งคำนงึถึงหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้ 

  (๑) เป็นผูม้คีวามรู้ ความชำนาญ และคุณสมบตัเิหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ

ภาระหนา้ที่ของมหาวทิยาลยั และเป็นที่ยอมรับนับถอืของบคุลากรของมหาวทิยาลยัและบคุคล 

ในทอ้งถ่ินที่มสี่วนเก่ียวขอ้งกับกิจการของมหาวทิยาลัย 

  (๒) กระบวนการสรรหาจะตอ้งเนน้เรื่องการมสี่วนร่วมของบุคลากรของมหาวทิยาลยั

และบุคคลในทอ้งถ่ินที่มสี่วนเก่ียวขอ้งกับกิจการของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา ๒๙ อธกิารบดตีอ้งสำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรอืเทยีบเทา่ 

จากมหาวทิยาลัยหรอืสถาบนัอดุมศกึษาอื่นทีส่ภามหาวทิยาลัยรับรอง และไดท้ำการสอนหรอืมี

ประสบการณด์า้นการบริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหา้ปใีนมหาวทิยาลัยหรอืสถาบนัอดุมศึกษาอื่นทีส่ภา

มหาวทิยาลยัรับรอง หรอืเคยดำรงตำแหนง่กรรมการสภามหาวทิยาลยัหรอืสภาสถาบันอดุมศกึษา 

อื่นที่สภามหาวทิยาลยัรับรอง หรอืดำรงตำแหนง่หรอืเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์รวมทัง้มี

คุณสมบัตอิืน่และไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามที่กำหนดในขอ้บังคับของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา ๓๐ อธกิารบดมีวีาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ป ีและจะทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหม่อกีได ้แต่จะดำรงตำแหนง่เกินสองวาระตดิต่อกันมไิด ้

 นอกจากการพน้จากตำแหนง่ตามวรรคหนึ่ง อธกิารบดพีน้จากตำแหนง่ เมื่อ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) สภามหาวทิยาลัยใหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรอืบกพร่องต่อหนา้ที่

หรอืหยอ่นความสามารถ 

  (๔) ถูกลงโทษทางวนิัยอยา่งร้ายแรง  หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการเพราะเหตุ 

มมีลทนิ หรอืมัวหมองในกรณทีี่ถูกสอบสวนทางวนิยัอย่างร้ายแรง 

  (๕) ถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก 



๒๕ 
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  (๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถ 

 การใหอ้อกจากตำแหน่งตาม (๓) ตอ้งมคีะแนนเสยีงลงมตไิม่นอ้ยกว่าสองในสาม 

ของจำนวนกรรมการสภามหาวทิยาลัยทัง้หมดเท่าที่มอียู ่

 มาตรา ๓๑ อธกิารบดมีอีำนาจและหนา้ที่ ดังนี้ 

  (๑) บริหารกิจการของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศและ

ขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและวัตถุประสงค์ 

ของมหาวทิยาลยั 

  (๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงนิ การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สนิอืน่ของ

มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศและขอ้บงัคับของทางราชการและของ

มหาวทิยาลยั 

  (๓) จัดทำแผนพัฒนามหาวทิยาลยั และปฏบิตัติามนโยบายและแผนงาน รวมทัง้

ตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงานดา้นต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย 

  (๔) รักษาระเบยีบวนิัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหง่วชิาชีพของขา้ราชการพลเรอืน

ในมหาวทิยาลยั 

  (๕) เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัในกิจการทั่วไป 

  (๖) เสนอรายงานประจำปเีก่ียวกับกิจการดา้นต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัต่อสภา

มหาวทิยาลยั 

  (๗) แต่งตัง้และถอดถอนผูช่้วยอธกิารบด ีรองคณบด ีรองผูอ้ำนวยการสถาบัน  

รองผูอ้ำนวยการสำนัก รองผูอ้ำนวยการศูนย์ รองหัวหนา้สว่นราชการหรอืรองหัวหนา้หนว่ยงาน 

ที่เรียกช่ืออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ และอาจารย์พเิศษ 

  (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนนิงานของสภาวชิาการ สภาคณาจารย์และ

ขา้ราชการรวมทัง้ส่งเสริมกิจการนกัศกึษา 

  (๙) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศและขอ้บังคับของ

มหาวทิยาลยัหรอืตามที่สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 

 มาตรา ๓๒ ใหส้ภามหาวทิยาลัยแตง่ตัง้รองอธกิารบดโีดยคำแนะนำของอธกิารบด ี

จากผูม้คุีณสมบัตติามมาตรา ๒๙ 

 อธกิารบดอีาจแตง่ตัง้ผูช่้วยอธกิารบดจีากขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลัยซึง่สำเร็จ

การศกึษาไม่ตำ่กว่าปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่า จากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอดุมศกึษาอื่นที่สภา

มหาวทิยาลยัรับรองและไดท้ำการสอนหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสามป ี

ในมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอดุมศกึษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง และใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจ 



๒๖ 
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ถอดถอนผูช่้วยอธกิารบดไีดเ้มื่ออธกิารบดพีน้จากตำแหนง่ ใหร้องอธกิารบดแีละผูช่้วยอธกิารบด ี

พน้จากตำแหน่งด้วย 

 มาตรา ๓๓ ในกรณทีี่ผูด้ำรงตำแหน่งอธกิารบดไีม่อยูห่รือไมอ่าจปฏบิัตริาชการได ้  

ใหร้องอธกิารบด ีเปน็ผูรั้กษาราชการแทน ถ้ามรีองอธกิารบดหีลายคน ใหร้องอธกิารบดซีึ่งอธกิารบดี

มอบหมายเปน็ผูรั้กษาราชการแทน ถ้าอธกิารบดมีไิดม้อบหมายใหร้องอธกิารบดซีึ่งมอีาวุโสสูงสุด 

เป็นผูรั้กษาราชการแทน ในกรณทีี่ไม่มผีูรั้กษาราชการแทนอธกิารบดตีามความในวรรคหนึ่ง หรอืมแีต่

ไม่อาจปฏบิัตริาชการได ้หรอืไม่มผีูด้ำรงตำแหนง่อธกิารบด ีใหส้ภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้ผูม้คุีณสมบตัิ

ตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเปน็ผูรั้กษาราชการแทนอธกิารบดแีต่ตอ้งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสบิวัน 

 มาตรา ๓๔ ในวทิยาเขตหนึ่ง ใหม้สีำนักงานวทิยาเขต โดยมรีองอธกิารบดคีนหนึ่งเป็น

ผูบ้ังคับบัญชา มหีนา้ที่รับผดิชอบการบริหารงานของวทิยาเขตนั้นแทนอธกิารบดตีามที่ไดรั้บ

มอบหมาย และจะใหม้ผีูช่้วยอธกิารบดตีามจำนวนทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด เพือ่ทำหน้าที่และ

รับผดิชอบตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมายก็ได ้

 มาตรา ๓๕ ในบัณฑติวทิยาลยั ใหม้คีณบดเีป็นผูบ้งัคับบัญชาและรับผดิชอบงาน 

ของบัณฑติวทิยาลยั และจะใหม้รีองคณบดตีามจำนวนที่สภามหาวทิยาลยักำหนด เพือ่ทำหนา้ที ่

และรับผดิชอบตามที่คณบดมีอบหมายก็ได ้

 มาตรา ๓๖ ในคณะหรอืวทิยาลัย ใหม้คีณบดเีป็นผูบ้งัคับบัญชาและรับผดิชอบงาน   

และจะใหม้รีองคณบดตีามจำนวนที่สภามหาวทิยาลยักำหนด เพื่อทำหนา้ที่และรับผดิชอบตามที่

คณบดมีอบหมายก็ได ้

 มาตรา ๓๗ ใหส้ภามหาวทิยาลัยแตง่ตัง้คณบดจีากผูส้ำเร็จการศกึษาไม่ตำ่กว่าปริญญา

ตรหีรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลัย หรอืสถาบันอุดมศกึษาอืน่ที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง และไดท้ำ

การสอนหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบริหารมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสามปใีนมหาวทิยาลยั หรอื

สถาบันอดุมศกึษาอื่นทีส่ภามหาวทิยาลยัรับรอง ใหอ้ธกิารบดแีต่งตัง้รองคณบดโีดยคำแนะนำ 

ของคณบดจีากผูม้คุีณสมบัตเิช่นเดยีวกับคณบดแีละใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจถอดถอนรองคณบด ี

โดยคำแนะนำของคณบด ี

 มาตรา ๓๘ คณบดมีวีาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปแีละอาจไดรั้บแตง่ตัง้ใหมอ่กีได้

แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระตดิต่อกันมไิด ้และใหน้ำความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรค

สามมาใช้บงัคับแก่การพน้จากตำแหน่งก่อนครบวาระของคณบดโีดยอนโุลม 

 เมื่อคณบดพีน้จากตำแหน่ง ใหร้องคณบดพีน้จากตำแหน่งดว้ย 

 มาตรา ๓๙ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานในตำแหนง่คณบด ีใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย และใหน้ำบทบัญญัตใินหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๒๗ 
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 มาตรา ๔๐ ในกรณทีี่ผูด้ำรงตำแหน่งคณบดไีมอ่ยู่หรอืไมอ่าจปฏบัิตริาชการไดห้รอืไมม่ ี

ผูด้ำรงตำแหนง่คณบดี ใหอ้ธกิารบดแีต่งตัง้ผูม้คุีณสมบัตติามมาตรา ๓๗ วรรคหนึง่ เปน็ผูรั้กษา

ราชการแทนคณบดแีต่ตอ้งไมเ่กินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 มาตรา ๔๑ ในสถาบัน สำนัก และศูนย์สว่นราชการหรอืหนว่ยงานที่เรียกชื่ออยา่งอืน่ที่มี

ฐานะเทยีบเท่าคณะ ใหม้ผีูอ้ำนวยการ หัวหนา้สว่นราชการหรอืหัวหนา้หน่วยงานคนหนึ่งเป็น

ผูบ้ังคับบัญชารับผดิชอบงานของส่วนราชการหรอืหน่วยงานนัน้ และจะใหม้รีองผูอ้ำนวยการ  

รองหัวหนา้ส่วนราชการหรอืรองหัวหนา้หน่วยงานนัน้ ๆ คนหนึ่งหรอืหลายคน เพื่อช่วยปฏบิัตงิาน

ตามที่ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้สว่นราชการหรอืหัวหนา้หน่วยงานนัน้มอบหมายก็ได ้

 ใหส้่วนราชการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ และส่วนราชการหรอื

หน่วยงานตามวรรคหนึง่มคีณะกรรมการประจำส่วนราชการนัน้คณะหนึง่ องค์ประกอบ จำนวน 

คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวธิกีารไดม้า อำนาจและหนา้ที ่วาระการดำรงตำแหน่งและการพน้จาก

ตำแหนง่ของกรรมการตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจำส่วนราชการและการจัดระบบ

บรหิารงานในส่วนราชการดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ จะตอ้งมกีรรมการ

ที่เป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ่งแต่งตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยจำนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

 มาตรา ๔๒ ผูด้ำรงตำแหน่งอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้ำนวยการ หัวหนา้สว่นราชการหรอื

หัวหนา้หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ รวมทัง้ผูด้ำรงตำแหน่งรองและผูช่้วย 

ของตำแหน่งดังกล่าวตอ้งสามารถปฏบิัตหินา้ที่ไดเ้ตม็เวลา และจะดำรงตำแหน่งดังกลา่วเกินหนึ่ง

ตำแหนง่ในขณะเดยีวกันมไิด ้

 ผูด้ำรงตำแหนง่ตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตำแหนง่อื่นอกีหนึ่งตำแหนง่ก็ไดแ้ต่

ตอ้งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสบิวนั 

 มาตรา ๔๓ ใหม้กีารสรรหาบคุคลเพื่อแต่งตัง้เปน็คณบด ีผูอ้ำนวยการ หัวหนา้ 

ส่วนราชการหรอืหัวหนา้หน่วยงานที่เรียกชื่ออยา่งอืน่ที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑ์ 

และวธิกีารที่กำหนดในขอ้บงัคับของมหาวทิยาลัย 

 มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในสำนักงานบัณฑติวทิยาลยั คณะ 

สถาบัน สำนัก วทิยาลยั ศูนย ์ส่วนราชการหรอืหน่วยงานทีเ่รียกชื่ออื่นที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ  

อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมตั ิการปฏบิัตกิาร หรอืการดำเนนิการอื่นใดทีอ่ธกิารบด ี

จะพงึปฏบิัตหิรือดำเนนิการตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคับ คำสัง่ หรอืมติ

คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎระเบยีบ ประกาศ ขอ้บังคับ คำสัง่ หรอืมตคิณะรัฐมนตรี 

ในเรื่องนั้นมไิดก้ำหนดเรื่องการมอบอำนาจไวเ้ปน็อยา่งอื่นหรอืมไิดห้า้มเรื่องการมอบอำนาจไว ้

อธกิารบดจีะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสอืใหผู้ด้ำรงตำแหนง่คณบด ีผูอ้ำนวยการ หัวหนา้ส่วนราชการ



๒๘ 
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หรอืหัวหนา้หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะปฏบิัตริาชการแทนอธกิารบดเีฉพาะ

ในราชการของส่วนราชการนัน้ก็ได ้

 ใหผู้ป้ฏบัิตริาชการแทนตามวรรคหนึ่ง มอีำนาจและหนา้ทีต่ามทีอ่ธกิารบดกีำหนด 

 มาตรา ๔๕ ใหผู้รั้กษาราชการแทนตามที่บัญญตัไิวใ้นพระราชบัญญัตนิี้มอีำนาจและ

หนา้ที่เช่นเดยีวกับผูซ้ึ่งตนแทน 

 ในกรณทีี่กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บังคับ คำสั่ง หรอืมตคิณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 

ใหผู้ด้ำรงตำแหน่งใดเปน็กรรมการหรอืใหม้อีำนาจและหนา้ที่อยา่งใด ใหผู้รั้กษาราชการแทนทำหนา้ที่

กรรมการหรอืมอีำนาจและหนา้ที่เช่นเดยีวกับผูด้ำรงตำแหน่งนัน้ในระหว่างที่รักษาราชการแทนดว้ย 

 

หมวด ๓ 

การประสานงานและระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชนใ์นการประสานงานและระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาการ

อุดมศกึษาในทอ้งถ่ินของมหาวทิยาลยัใหม้หีน่วยงานประสานงานและระดมสรรพกำลงัทางการศกึษา

ในแต่ละมหาวทิยาลยั เพือ่ทำขอ้ตกลงระหว่างมหาวทิยาลยัในความร่วมมือทางวชิาการ ประสานการ

ใช้บุคลากร ทรัพยากรและความชำนาญร่วมกันในการปฏบิตัติามภารกิจของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา ๔๗ เพื่อใหก้ารดำเนนิการเป็นไปตามมาตรา ๔๖ ใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษา 

จัดใหม้ีการทำขอ้ตกลงระหว่างมหาวทิยาลัย โดยมคีณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวทิยาลยั 

 ใหค้ณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวทิยาลยัมหีนา้ที ่ดงันี้ 

  (๑) ใหม้กีารศกึษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏบิัติหนา้ที่ของมหาวทิยาลยั

เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  (๒) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอดุมศกึษาเพือ่การพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ต่อสภามหาวทิยาลยัแตล่ะแหง่ 

  (๓) สนับสนุนการผนกึกำลังเพื่อส่งเสริมการปฏบิัตติามวตัถุประสงค์ และภาระหนา้ที่

ของมหาวทิยาลยัเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวธิกีารไดม้า วาระการดำรงตำแหน่ง

และการพน้จากตำแหนง่ของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วธิกีารดำเนนิงานของคณะกรรมการ

ร่วมกันจากทุกมหาวทิยาลัย ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 



๒๙ 
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 มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถ่ิน  

ใหค้ณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวทิยาลยัประสานความร่วมมอืในการวจิัย การแลกเปลี่ยน

ความรู้ การสร้างสรรค์ภูมปิญัญาในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

หมวด ๔ 

การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

 

 มาตรา ๔๙ ใหม้คีณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภา

มหาวทิยาลยัแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

 องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวธิกีารไดม้า วาระการดำรงตำแหน่ง 

การพน้จากตำแหน่ง ตลอดจนวธิกีารดำเนนิงานของคณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับ 

ของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย  

มอีำนาจและหนา้ที่ ในการตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใช้จ่าย

งบประมาณการจดัการศกึษา การวจิัย ดังนี้ 

  (๑) ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยัและของอธกิารบด ี

โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกวา้งขวางเก่ียวกับการปฏบิัตหินา้ที่ของมหาวทิยาลยัและของอธกิารบดี

ประกอบการประเมนิผลงาน 

  (๒) รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั 

และของอธกิารบดพีร้อมความเห็นตอ่สภามหาวทิยาลยัทุกปี 

 

หมวด ๕ 

ตำแหน่งทางวชิาการ 

 

 มาตรา ๕๑ คณาจารย์ประจำในมหาวทิยาลยัมตีำแหนง่ทางวชิาการ ดงันี้ 

  (๑) ศาสตราจารย ์

  (๒) รองศาสตราจารย ์

  (๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  (๔) อาจารย ์



๓๐ 
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 ศาสตราจารย์นัน้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้โดยคำแนะนำของสภามหาวทิยาลัย 

คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวธิกีารแต่งตัง้และถอดถอนคณาจารย์ประจำตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 

 มาตรา ๕๒ คณาจารย์พเิศษมตีำแหน่งทางวชิาการ ดังนี้ 

  (๑) ศาสตราจารย์พเิศษ 

  (๒) รองศาสตราจารย์พเิศษ 

  (๓) ผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ 

  (๔) อาจารย์พเิศษ 

 ศาสตราจารย์พเิศษนัน้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้โดยคำแนะนำของสภา

มหาวทิยาลยัจากผูซ้ึ่งมไิดเ้ป็นคณาจารย์ประจำของมหาวทิยาลยั 

 คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวธิกีารแต่งตัง้และถอดถอนคณาจารย์พเิศษตามวรรคหนึ่ง 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย 

 มาตรา ๕๓ ศาสตราจารย์ซึ่งมคีวามรู้ความสามารถและความชำนาญเป็นพเิศษและพน้

จากตำแหนง่ไปโดยไมม่คีวามผดิ สภามหาวทิยาลัยอาจแตง่ตัง้ใหเ้ป็นศาสตราจารย์เกียรตคุิณ 

ในสาขาที่ศาสตราจารย์ผูน้ัน้มคีวามเช่ียวชาญเพื่อเป็นเกียรตยิศได ้

 คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวธิกีารแต่งตัง้ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ ใหเ้ปน็ไปตาม

ขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย 

 มาตรา ๕๔ ใหผู้ด้ำรงตำแหนง่ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิศษ ศาสตราจารย ์

เกียรตคุิณ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์พเิศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์ และผูช่้วยศาสตราจารย์

พเิศษ มสีทิธใิช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิศษ ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ  

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์ หรอืผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ 

แลว้แต่กรณ ีเป็นคำนำหนา้นามเพื่อแสดงวทิยฐานะไดต้ลอดไป 

 การใช้คำนำหนา้นามตามความในวรรคหนึ่ง ใหใ้ช้อักษรย่อ ดังนี้  

  ศาสตราจารย ์     ใช้อักษรย่อ ศ. 

  ศาสตราจารย์พเิศษ   ใช้อักษรยอ่ ศ. (พเิศษ) 

  ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ   ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรตคุิณ) 

  รองศาสตราจารย ์    ใช้อักษรย่อ รศ. 

  รองศาสตราจารย์พเิศษ   ใช้อักษรย่อ รศ. (พเิศษ) 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์   ใช้อักษรย่อ ผศ. 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ   ใช้อักษรย่อ ผศ. (พเิศษ) 

 



๓๑ 
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หมวด ๖ 

ปรญิญาและเครื่องหมายวทิยฐานะ 

 

 มาตรา ๕๕ ปริญญามสีามช้ัน คอื 

  ปริญญาเอก  เรียกว่า  ดุษฎบีัณฑติ  ใช้อักษรย่อ ด. 

  ปริญญาโท  เรียกว่า  มหาบัณฑติ  ใช้อักษรยอ่ ม. 

  ปริญญาตรี  เรียกว่า  บัณฑติ   ใช้อักษรย่อ บ. 

 มาตรา ๕๖ มหาวทิยาลัยมอีำนาจใหป้ริญญาในสาขาวชิาทีม่กีารสอนในมหาวทิยาลัย 

 การกำหนดใหส้าขาวิชาใดมปีริญญาช้ันใด และจะใช้อกัษรย่อสำหรับสาขาวชิานัน้อย่างไร

ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

 มาตรา ๕๗ สภามหาวทิยาลัยอาจออกขอ้บังคับกำหนดใหผู้ส้ำเร็จการศกึษาช้ันปริญญาตรี 

ไดรั้บปริญญาตรีเกียรตนิยิมอนัดับหนึ่ง หรอืเกียรตนิยิมอันดับสองก็ได ้

 มาตรา ๕๘ สภามหาวทิยาลยัอาจออกขอ้บังคับกำหนดใหม้ปีระกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสงู

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ อนุปริญญา และประกาศนยีบัตรสำหรับสาขาวชิาใดได ้ดงันี้ 

  (๑) ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑติ ออกใหแ้ก่ผูส้ำเร็จ

การศกึษาตามหลักสตูรในสาขาวชิาหนึ่งสาขาวชิาใด ภายหลังที่ไดรั้บปริญญาแลว้ 

  (๒) อนุปริญญาออกใหแ้ก่ผูส้ำเร็จการศกึษาตามหลักสตูรในสาขาวชิาหนึง่สาขาวชิา

ใดก่อนถึงขัน้ไดรั้บปริญญาตรี 

  (๓) ประกาศนยีบัตรออกใหแ้ก่ผูส้ำเร็จการศกึษาเฉพาะวชิา 

 มาตรา ๕๙ มหาวทิยาลยัมอีำนาจใหป้ริญญากิตตมิศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวทิยาลัย

เห็นว่าเป็นผูท้รงคุณวุฒมิคุีณธรรม และมผีลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม สมควรแก่ปริญญานัน้ ๆ 

แต่จะใหป้ริญญาดงักล่าวแก่คณาจารย์ประจำ ผูด้ำรงตำแหน่งตา่ง ๆ ในมหาวทิยาลัย นายกสภา

มหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลัยในขณะที่ดำรง

ตำแหนง่นัน้มไิด ้ทัง้นี้ตอ้งไม่เป็นการใหป้ริญญากิตตมิศักดิเ์พื่อแลกกับผลประโยชน์อยา่งใดอย่างหนึ่ง 

 ช้ันสาขาของปริญญากิตตศิักดิ์ และหลักเกณฑ์การใหป้ริญญากิตตมิศักดิ์ ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย 

 มาตรา ๖๐ มหาวทิยาลยัอาจกำหนดใหม้คีรุยวทิยฐานะหรอืเขม็วทิยฐานะเป็นเครื่องหมาย 

แสดงวทิยฐานะของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑติ

อนุปรญิญาและประกาศนยีบตัร และอาจกำหนดใหม้คีรุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวทิยาลัย 

 



๓๒ 
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หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลัย ครุยประจำตำแหน่งผูบ้ริหาร และครุยประจำตำแหน่ง 

คณาจารย์ของมหาวทิยาลัยก็ได ้

 การกำหนดลักษณะ ชนดิ ประเภทและส่วนประกอบของครุยวทิยฐานะ เข็มวทิยฐานะ

และครุยประจำตำแหนง่ ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

 ครุยวทิยฐานะ เข็มวทิยฐานะ และครุยประจำตำแหนง่จะใช้ในโอกาสใด โดยมเีงือ่นไข

อย่างใดใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับของมหาวทิยาลยั 

 มาตรา ๖๑ สภามหาวทิยาลยัอาจกำหนดใหม้ตีราสัญลักษณ์ หรอืเครื่องหมาย 

ของมหาวทิยาลยัไดโ้ดยตราเปน็พระราชกฤษฎกีา 

 มาตรา ๖๒ สภามหาวทิยาลยัอาจออกขอ้บังคับใหม้เีครื่องแบบ เครื่องหมาย  

และเครื่องแต่งกายนักศกึษาได ้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๗ 

บทกำหนดโทษ 

 

 มาตรา ๖๓ ผูใ้ดใช้ตราสัญลักษณ์ ครุยวทิยฐานะ เข็มวทิยฐานะ ครุยประจำตำแหนง่

เครื่องแบบ เครื่องหมายหรอืเครื่องแต่งกายนักศกึษาของมหาวทิยาลยั โดยไมม่สีทิธทิี่จะใช้ หรอื

แสดงดว้ยประการใดๆ ว่าตนมตีำแหน่งใดในมหาวทิยาลยัหรอืมปีริญญา ประกาศนยีบตัรบณัฑติ

ช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑติ อนุปริญญา หรอืประกาศนยีบัตรของมหาวทิยาลัยโดยทีต่นไมม่ ีถ้าได้

กระทำเพื่อใหบุ้คคลอืน่เช่ือว่าตนมสีทิธทิี่จะใช้หรอืมตีำแหนง่หรอืมวีทิยฐานะเช่นนัน้ ตอ้งระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหกเดอืนหรอืปรับไม่เกินหา้หมืน่บาทหรอืทัง้จำทัง้ปรับ 

 มาตรา ๖๔ ผูใ้ด 

  (๑) ปลอมหรอืทำเลยีนแบบซึ่งตราสัญลักษณ์ หรอืเครื่องหมายของมหาวทิยาลยัหรอื

ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของมหาวทิยาลัยไม่วา่จะทำเป็นสใีด หรอืทำดว้ยวธิใีด ๆ 

  (๒) ใช้ตราสัญลักษณ์หรอืเครื่องหมายของมหาวทิยาลัยหรอืส่วนราชการหรอื

หน่วยงานของมหาวทิยาลัยปลอมหรอืซึ่งทำเลยีนแบบ 

  (๓) ใช้หรอืทำให้ปรากฏซึ่งตราสัญลักษณห์รอืเครื่องหมายของมหาวทิยาลยัหรอื 

ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของมหาวทิยาลัยที่วตัถุหรอืสนิค้าใด ๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก

มหาวทิยาลยัตอ้งระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึง่ปหีรอืปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรอืทัง้จำทัง้ปรับ 

 ถ้าผูก้ระทำความผดิตาม (๑) เป็นผู้กระทำความผดิตาม (๒) ดว้ย ใหล้งโทษตาม  

(๒) แต่กระทงเดยีวความผดิตาม (๓) เปน็ความผดิอันยอมความได ้



๓๓ 
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บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา ๖๕ ใหโ้อนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สทิธทิั้งปวง หนี้สนิ ขา้ราชการ ลูกจา้ง

อัตรากำลงั เงนิงบประมาณและรายไดข้องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเฉพาะส่วนของ

สำนักงานสภาสถาบันราชภฏัไปเป็นของมหาวทิยาลัยราชภฏัแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตนิี้ ทัง้นี้ 

ตามรายการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยทำเป็นประกาศกระทรวง ซึ่งจะตอ้งดำเนนิการใหเ้สร็จสิ้นภายใน

หกสบิวันนับแต่วันที่พระราชบญัญัตนิี้ใช้บังคับ 

 ใหข้า้ราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 

ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา โดยในระยะเร่ิมแรกให้

ขา้ราชการดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่งและรับเงนิเดอืน ตลอดจนไดรั้บสทิธปิระโยชน์เช่นเดิมต่อไป 

จนกว่าจะไดรั้บแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

ในสถาบนัอดุมศกึษา 

 มาตรา ๖๖ ใหผู้ด้ำรงตำแหนง่นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจำ

สถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัตสิถาบนัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ  

ปฏบิัตหินา้ที่นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลัยตามพระราชบัญญัตนิี้ต่อไป 

จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้นายกสภามหาวทิยาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคุณวุฒแิละมกีารเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามพระราชบัญญัตนิี้ขึ้นใหม ่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกิน

หนึ่งร้อยแปดสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๖๗ ใหส้่วนราชการของสถาบนัราชภัฏตามพระราชบัญญัตสิถาบันราชภฏั  

พ.ศ. ๒๕๓๘ ยงัคงเป็นส่วนราชการต่อไป จนกว่าจะมกีารแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตนิี้  

ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสบิวันนับแต่วนัที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๖๘ ใหผู้ด้ำรงตำแหนง่อธกิารบด ีคณบด ีผูอ้ำนวยการสำนักงานอธกิารบด ี

ผูอ้ำนวยการสำนักวจิัย หัวหนา้ส่วนราชการหรอืหัวหนา้หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ฐีานะ

เทยีบเท่าคณะตามพระราชบญัญัตสิถาบนัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ 

ปฏบิัตหินา้ที่ในตำแหน่งอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้ำนวยการสำนักงานอธกิารบด ีผูอ้ำนวยการสำนักวจิัย  

หัวหนา้ส่วนราชการหรอืหัวหนา้หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะตาม

พระราชบัญญัตนิี้ตอ่ไป ทัง้นี้ตอ้งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ 

 ใหผู้ด้ำรงตำแหน่งรองหรอืผู้ช่วยของผูด้ำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ปฏบิตัหินา้ที ่

ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผูด้ำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพน้จากตำแหน่ง 
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 ใหผู้ป้ฏบัิตหินา้ที่ในตำแหน่งตามวรรคหนึ่งดำเนนิการใหม้คีณะกรรมการประจำ 

ส่วนราชการตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แลว้แต่กรณภีายในหนึ่งร้อยแปดสบิวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๖๙ ใหผู้ซ้ึง่เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิศษ รองศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์พเิศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ และอาจารย์ประจำ 

ของสถาบนัราชภัฏแตล่ะแหง่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ มฐีานะเป็นศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์พเิศษ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยพ์เิศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ และอาจารย์ประจำของมหาวทิยาลัยแต่ละแห่งตอ่ไปตามพระราชบัญญัตนิี้ 

 ใหผู้ซ้ึ่งเป็นอาจารย์พเิศษของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้

บังคับเป็นอาจารย์พเิศษของมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งต่อไปตามพระราชบัญญัตนิี้จนครบกำหนด 

ที่ไดรั้บแต่งตัง้ 

 มาตรา ๗๐ ในระหวา่งที่ยงัไมม่กีฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศและขอ้บงัคับเพื่อ

ปฏบิัตกิารตามพระราชบัญญตันิี้ออกใช้บังคับ ใหน้ำกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศและขอ้บังคับ  

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตสิถาบนัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้

บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดัหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตนิี้ 

  

           ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

           พันตำรวจโท ดร.ทักษณิ  ชินวัตร 

                                                                                       นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็น 

ส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ดำเนินการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ

ท่ีเป็นของตนเอง มคีวามคล่องตัว มเีสรีภาพทางวชิาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถานศึกษา ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ ดังน้ัน สมควรกำหนดใหส้ถาบันราชภัฏเป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา

ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล โดยมฐีานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อทำหน้าท่ีเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น โดยมวีัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

วชิาการบนพื้นฐานของภูมปัิญญาท้องถิ่น ภูมปัิญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  

สร้างบัณฑติท่ีมคีวามรู้คู่ความด ีสร้างสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิน่และของชาติ เสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของวชิาชพีครูประสานความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหา

แนวทางพัฒนาเทคโนโลยพีื้นบ้านและเทคโนโลยสีมัยใหม่ใหเ้หมาะสมกับการดำรงชวีิตและประกอบอาชพีของคนใน

ท้องถิ่น รวมท้ังศึกษาส่งเสริม สบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดำริ ท้ังน้ีโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



๓๕ 
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ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ว่าดว้ย การจัดการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 โดยที่เปน็การสมควรปรับปรุงขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ย การจัดการ

ศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ที่ใช้ปัจจุบันใหม้คีวามเหมาะสมและมกีารบริหารงานวชิาการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ มมีาตรฐานและคุณภาพ สอดคลอ้งกับประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง แนว

ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (3) แหง่พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยัราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๔  

เมื่อวันที่ ๒ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔๔ สภาวชิาการในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๒๓ 

เดอืน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร ในการประชุม คร้ังที่ 

๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึออกขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ว่าดว้ย การจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๔  ไวด้งัตอ่ไปนี้ 

 ขอ้ ๑ ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ย การจัดการ

ศกึษาระดับ บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ขอ้ ๒ ขอ้บังคับนี้ใหม้ผีลบังคับใช้ ตัง้แต่ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิ ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ย การจัดการศึกษา                          

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ขอ้ ๔ ในขอ้บังคับนี้ 

   “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

   “สภามหาวทิยาลัย”  หมายถึง สภามหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

   “อธกิารบด”ี  หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

   “คณะ”  หมายถึง คณะที่เปดิสอนระดับบัณฑติศกึษาในมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร 



๓๖ 
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   “คณบด”ี  หมายถึง คณบดขีองคณะที่เปดิสอนระดับบัณฑติศกึษา 

ในมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

   “บัณฑติวทิยาลัย”  หมายถึง บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

   “ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั”  หมายถึง ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

   “คณะกรรมการบัณฑติศกึษา”  หมายถึง คณะกรรมการบณัฑติศกึษา

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

   “คณะกรรมการบริหารสำนักงานบณัฑติวทิยาลัย”  หมายถึง คณะกรรมการ

บรหิารสำนกังานบัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   “ประธานหลักสูตร”  หมายถึง ประธานหลักสตูรในหลักสตูรที่เปดิสอนระดับ

บัณฑติศกึษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “คณะกรรมการบริหารหลักสตูร”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ในหลักสูตรที่เปดิสอนระดับบณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “หลักสตูร”  หมายถึง หลักสตูรระดับบัณฑติศกึษาที่คณะกรรมการบัณฑติศกึษา

อนุมัตใิหเ้ปดิสอน ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวชิาการและสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

และผ่านการพจิารณารับทราบหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วจิัยและนวัตกรรม 

   “สาขาวชิา”  หมายถึง สาขาวชิาของหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

   “ตำแหน่งทางวชิาการ”  หมายถึง คุณสมบัตทิางตำแหนง่วชิาการของอาจารย์

ประจำหลักสูตร อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์และอาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์ของหลักสูตรกลุ่มวชิาการ และหลักสูตรกลุม่วชิาชีพหรอื

ปฏบิัตกิาร ควรเป็นตำแหน่งทางวชิาการที่ไดรั้บการประเมนิผลงานที่สอดคลอ้งกับลกัษณะของกลุม่

หลักสูตรนัน้ ๆ 

   “บุคลากรประเภทวชิาการ”  หมายถึง อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร อาจารย์พเิศษ อาจารย์ประจำระดับบัณฑติศกึษา อาจารยผ์ูส้อน  

ซึ่งเป็นขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา หรอืพนักงานมหาวทิยาลยั หรอืลูกจา้งช่ัวคราว 

แลว้แต่กรณ ี

   “อาจารย์ประจำ”  หมายถึง บคุคลที่ดำรงตำแหนง่อาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์                          

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวทิยาลยัที่เปดิสอนหลักสูตรนัน้ มหีนา้ที่รับผดิชอบตาม

พันธกิจของการอุดมศกึษาและปฏบิัตหินา้ที่เตม็เวลา อาจารย์ประจำที่มหาวทิยาลยัที่รับเขา้ใหมต่อ้ง



๓๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

มคีะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาประกาศ/หรอื

มหาวทิยาลยัประกาศ 

   “อาจารย์ประจำหลักสตูร”  หมายถึง อาจารย์ประจำที่มคุีณวุฒติรงหรอืสมัพันธ์

กับสาขาวชิาของหลักสูตรที่เปดิสอน ซึ่งมหีนา้ที่สอนและค้นควา้วจิัยในสาขาวชิาดงักล่าว แต่ตอ้งเป็น

หลักสูตรทีอ่าจารย์ผูน้ัน้มีคุณวุฒติรงหรอืสมัพันธ์กับสาขาวชิาของหลักสูตรที่เปดิสอน ซึง่มหีนา้ที่

สอนในหลักสูตรดังกลา่ว  ทัง้นี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสตูรหลายหลักสตูรไดใ้นเวลา

เดยีวกัน 

   “อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร”  หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มี

ภาระหนา้ที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและจดัการเรียนการสอน ในสาขาวชิาที่เปดิสอน ตัง้แต่

การวางแผน การควบคุมคุณภาพ  การตดิตาม การประเมนิผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรตอ้งอยูป่ระจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จดัการศกึษา โดยจะเป็นอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดยีวกันไม่ได ้ยกเวน้หลักสตูรที่เป็นพหวุทิยาการ

หรอืสหวทิยาการ ใหเ้ปน็อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรไดอ้กีหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลักสูตรสามารถซำ้ไดไ้ม่เกิน ๒ คน  

   “อาจารย์พเิศษ”  หมายถึง ผู้สอนทีไ่ม่ใช่อาจารย์ประจำและตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้

จากมหาวทิยาลัย 

   “อาจารย์ผูส้อน”  หมายถึง อาจารย์บัณฑติศกึษาที่ไดรั้บการแต่งตัง้ใหท้ำหนา้ที่

ผูส้อนประจำวชิาในแต่ละภาคการศกึษา 

   “ผูท้รงคุณวุฒิ”  หมายถึง ผูท้ีม่คีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์จนเป็นที่

ยอมรับในสาขาวชิานัน้ ๆ อาจเป็นบุคคลภายในหรอืบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั ที่มคุีณวุฒปิริญญา

เอกและมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ

ไดรั้บการแต่งตัง้จากมหาวทิยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 

   “ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก”  หมายถึง ผูท้ีม่ไิดเ้ป็นอาจารย์ประจำ ทีม่คุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกและมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และไดรั้บการแต่งตัง้จากมหาวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 

   “นักศกึษา”  หมายถึง บุคคลที่มหาวทิยาลยัรับเขา้เป็นนักศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา ทัง้ประเภทสามญัและวสิามัญ โดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวชิาตัง้แต่ระดับ

ประกาศนยีบตัรบัณฑติ ประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูง ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

   “การค้นควา้อสิระ”  หมายถึง เอกสารที่เป็นผลมาจากกระบวนการค้นควา้อสิระ

อย่างเป็นระบบ ระเบยีบ ตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษา 



๓๘ 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

   “วทิยานพินธ”์  หมายถึง เอกสารที่เป็นผลมาจากกระบวนการวจิัยอย่างเปน็ระบบ 

ระเบยีบตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรปริญญาเอก ภายใตก้ารควบคุมของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์

  “อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้อสิระ”  หมายถึง อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นควา้อสิระ

ทำหนา้ทีใ่นการใหค้ำปรึกษาการทำการค้นควา้อสิระ หลกัสูตรปริญญาโท แผน ข 

  “อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์หลัก”  หมายถึง อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์หลักทำ

หนา้ที่ในการใหค้ำปรึกษาการทำวทิยานพินธ ์หลักสูตรปริญญาโท แผน ก  และหลักสูตรปริญญาเอก  

  “อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม”  หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วมทำ

หนา้ที่ในการใหค้ำปรึกษาการทำวทิยานพินธ ์หลกัสูตรปริญญาโท แผน ก และหลักสตูรปริญญาเอก 

 ขอ้ ๕ ใหอ้ธกิารบด ีเปน็ผูรั้กษาการตามขอ้บังคับนี้ และมอีำนาจในการออกประกาศ 

คำสั่งหรอืระเบยีบปฏบิตัซิึ่งไมข่ัดหรอืแยง้กับขอ้บังคับนี้ 

   ในกรณทีี่มปีัญหาเก่ียวกับการปฏบิัตติามขอ้บังคับนี้ ใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจตคีวาม

และวนิจิฉัย    และใหถ้อืเป็นอันยตุ ิ

 

หมวด ๑ 

การจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

 

ส่วนท่ี ๑ 

การบรหิารสำนักงานบัณฑติวทิยาลัยและคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 

 

 ขอ้ ๖ การบริหารจัดการบัณฑติวทิยาลัย ใหม้คีณะกรรมการดำเนนิงานดา้นตา่ง ๆ 

เก่ียวกับบัณฑติวทิยาลยัดงัตอ่ไปนี้ 

   (๑) คณะกรรมการบัณฑติศกึษา   

   (๒) คณะกรรมการบริหารสำนักงานบัณฑติวทิยาลัย 

   การประชุมคณะกรรมการตามขอ้นี้ใหน้ำขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ว่าดว้ยการประชุมสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ขอ้ ๗  ใหม้สีำนักงานบัณฑติวทิยาลยั เปน็หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยเทยีบเท่า

สถาบัน  สำนัก เปน็หน่วยงานดำเนนิการดา้นบริหารงานทัว่ไปและดา้นบริการการศกึษา เพื่อ

ประสานงานในการจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  



๓๙ 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

   ใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยัหนึ่งคนเป็นผูบ้ังคับบัญชา 

หลักเกณฑ์ วธิกีารไดม้าและคุณสมบัตขิองผูด้ำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วา่ดว้ย หลักเกณฑ์และวธิกีารสรรหาผูอ้ำนวยการ

สถาบัน สำนัก หัวหนา้ส่วนราชการหรอืหัวหนา้ส่วนงานภายใน ที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่า

คณะ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรอืปัจจุบัน  โดยอนโุลม 

   ใหอ้ธกิารบดแีตง่ตัง้รองผูอ้ำนวยการไม่เกิน ๔ คน เพื่อช่วยปฏบิัตงิานตามที่

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยัมอบหมาย โดยคำแนะนำของผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั  

 ขอ้ ๘  ใหอ้ธกิารบดแีต่งตัง้คณะกรรมการบัณฑติศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย 

    (๑)  อธกิารบด ี        เป็นประธานกรรมการ 

    (๒)  รองอธกิารบดทีี่อธกิารบดมีอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน 

                                                                                                  กรรมการ 

    (๓)  คณบดทีุกคณะ     เป็นกรรมการ 

    (๔)  ประธานหลักสูตรที่เปดิสอนทุกหลักสูตร              เปน็กรรมการ 

    (๕)  ตัวแทนกรรมการสภามหาวทิยาลัยจาก  

       ผูแ้ทนคณาจารย์ประจำซึง่เลอืกกันเองหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

    (๖)  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิัยและพัฒนา          เป็นกรรมการ 

    (๗)  ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 2 คน   เป็นกรรมการ 

    (๘)  ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย   เป็นกรรมการและ   

                                                                                                  เลขานุการ 

    (๙)  รองผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั ทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

                                  จำนวนหนึ่งคน     เป็นกรรมการและ 

             ผูช่้วยเลขานุการ 

          กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)  มวีาระการดำรงตำแหนง่ตาม 

ที่ตนครอง  

    กรรมการตาม (๘)  มวีาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ป ีกรรมการตาม (๙) 

พน้วาระตาม (๘) คุณสมบัตกิารไดม้า การพน้จากตำแหน่งของผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ตาม (๗) ให้

จัดทำเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 

         กรรมการที่พน้จากตำแหน่งก่อนครบวาระ และเมื่อไดม้กีารดำเนนิการใหผู้ใ้ด

ไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่แทนแลว้ ใหผู้น้ัน้อยูใ่นวาระเพยีงเท่ากับวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึ่งตน

แทน  แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลอือยู่นอ้ยกว่าเก้าสบิวัน จะไม่ดำเนนิการเพื่อใหม้ผีูด้ำรงตำแหน่ง
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แทนก็ไดใ้หค้ณะกรรมการประกอบดว้ย คณะกรรมการเท่าที่มอียู ่มอีำนาจและปฏบิัตหินา้ที่ตาม

ขอ้บังคับนี้ได ้

   ขอ้ ๙ นอกจากการพน้จากตำแหน่งตามวาระในขอ้ ๘ วรรคสองแลว้ คณะกรรมการ

พน้จากตำแหน่งเมือ่  

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นคณะกรรมการ 

(๔)  ถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก 

(๕)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๖)  เป็นคนเสมอืนไร้ความสามารถ หรอืไร้ความสามารถ 

  ขอ้ ๑๐  คณะกรรมการบัณฑติศกึษา มอีำนาจหนา้ที ่ดงันี้ 

     (๑) วางนโยบายและแผนงานที่เก่ียวกับบัณฑติศกึษาใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายของมหาวทิยาลยั 

     (๒) กำกับ ดูแล ตดิตาม มาตรฐานการศกึษาของแตล่ะหลกัสูตรใหเ้ป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

     (๓) ส่งเสริมและกำกับการศกึษาในระดับบัณฑติศกึษาของแต่ละคณะ และ

แต่ละสาขา วชิา ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่กำหนด 

     (๔) พจิารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา เพือ่เสนอต่อสภา

วชิาการและสภามหาวทิยาลยั  

     (๕) ใหค้วามเหน็ชอบการรับนกัศกึษาและการวัดผลการศกึษา 

     (๖) อนุมัตกิารแตง่ตัง้อาจารยพ์เิศษ ประเภทผูท้รงคุณวุฒ ิ

                 (๗) พจิารณาจัดสรรงบประมาณที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา 

     (๘) ออกขอ้บังคับ ระเบยีบ ประกาศ คำสัง่ที่เก่ียวกับการบริหารและการ

ดำเนนิการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรอืเพื่อเสนอต่อสภา

วชิาการและสภามหาวทิยาลัย 

     (๙) อนมุัตริายชื่อผูส้ำเร็จการศกึษาเสนอตอ่สภาวชิาการ  และสภา

มหาวทิยาลยั เพือ่อนมุัตปิระกาศนยีบตัรหรอืปริญญาบตัร 

     (๑๐) ใหค้ำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงาน

บัณฑติศกึษาต่อมหาวทิยาลัย 

     (๑๑) อื่น ๆ ตามที่มหาวทิยาลยัมอบหมาย 



๔๑ 
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 ขอ้ ๑๑  ใหอ้ธกิารบดแีต่งตัง้คณะกรรมการบริหารสำนักงานบัณฑติวทิยาลยั  

ซึ่งประกอบดว้ย 

     (๑)  ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย  เป็นประธานกรรมการ 

     (๒)  รองผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั เป็นกรรมการ 

     (๓)  หัวหนา้สำนักงาน              เป็นกรรมการและเลขานุการ 

     (๔)  หัวหนา้งาน    เป็นกรรมการและ 

                                                                                       ผูช่้วยเลขานุการ 

    กรรมการตาม (๑) (๒)  มวีาระการดำรงตำแหนง่ตามที่ตนครอง  

       กรรมการที่พน้จากตำแหนง่ก่อนครบวาระ และเมือ่ไดม้กีารดำเนนิการใหผู้ใ้ด

ไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่แทนแลว้ ใหผู้น้ัน้อยู่ในวาระเพยีงเท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของผูซ้ึ่งตน

แทน  แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลอือยู่นอ้ยกว่าเก้าสบิวัน จะไม่ดำเนนิการเพือ่ใหม้ผีูด้ำรง

ตำแหนง่แทนก็ได ้ ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการเท่าที่มอียู่ มอีำนาจและปฏบิัตหินา้ที่

ตามขอ้บงัคับนี้ได ้

 ขอ้ ๑๒ นอกจากการพน้จากตำแหนง่ตามวาระในขอ้ 11 วรรคสองแลว้ คณะกรรมการ

พน้จากตำแหน่งเมือ่  

     (๑) ตาย 

     (๒)  ลาออก 

     (๓)  ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นคณะกรรมการ 

     (๔)  ถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก 

     (๕)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

     (๖)  เป็นคนเสมอืนไร้ความสามารถหรอืไร้ความสามารถ  

 ขอ้ ๑๓  คณะกรรมการบริหารสำนักงานบัณฑติวทิยาลยั มอีำนาจหนา้ที่ ดังนี้ 

     (๑)  วางนโยบายและแผนงานที่เก่ียวกับบัณฑติศกึษาใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายของมหาวทิยาลยัและคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 

     (๒) ประสานงาน อำนวยความสะดวก กำกับ ตดิตาม ดูแลและพัฒนาการ

จัดการการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานของมหาวทิยาลัย และมาตรฐานของ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

     (๓)  บริหารจัดการสำนักงานบัณฑติวทิยาลัยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ 

     (๔)  จัดทำแผนงานและงบประมาณรายไดใ้นการจดัการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษาเสนอต่อมหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา 
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     (๕)  จัดทำแผนรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั 

     (๖)  กำกับ ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ การเงนิและพสัดุของบณัฑติวทิยาลัยให้

เป็นไปตามขอ้บังคับ ระเบยีบและประกาศของมหาวทิยาลยั 

     (๗) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตัง้อาจารย์ประจำบัณฑติศกึษา อาจารย์

พเิศษ ประเภทผูท้รงคุณวุฒ ิอาจารย์ผูส้อน กรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์กรรมการสอบ

วทิยานพินธ ์กรรมการที่ปรึกษาการค้นควา้อสิระ กรรมการสอบค้นควา้อสิระแลว้แต่กรณแีละจัดทำ

ระเบยีนคณาจารย์บัณฑติศกึษา 

     (๘)  ใหค้วามร่วมมอืในการประเมนิคุณภาพการศกึษา การตรวจสอบบัญชี

และ การตรวจสอบอืน่ ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก 

     (๙)  ปฏบิตัหินา้ที่อืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบัณฑติศกึษามอบหมาย 

 

ส่วนท่ี ๒ 

จํานวน คุณวุฒิ คุณสมบัตขิองอาจารย์ และคณะกรรมการ 

 

 ขอ้ ๑๔  ใหอ้ธกิารบดแีต่งตัง้บุคลากรประเภทวชิาการ เป็นอาจารย์ประจำและแตง่ตัง้

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 

   ๑๔.๑ ประกาศนยีบัตรบัณฑติ  

     ๑๔.๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่า 

และมผีลงาน   ทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการทีไ่ดรั้บการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหน่ง

ทางวชิาการ อย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลงั โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็น

ผลงานวจิัย  

     สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑติทางวชิาชีพ อาจารย์ประจำ

หลักสูตร ตอ้งมคุีณสมบัตเิปน็ไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ ๆ  

     ๑๔.๑.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๕ คน มคุีณวฒุิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี

ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอย่าง

นอ้ย ๓ รายการในรอบ ๕ ป ียอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเปน็ผลงานวจิยั  



๔๓ 
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     กรณทีี่มคีวามจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรครบตามจำนวนหรอืมจีำนวนนักศกึษานอ้ยกว่า ๑๐ คน ทางมหาวทิยาลยัตอ้ง

เสนอจำนวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรที่มนีัน้ใหค้ณะกรรมการการอดุมศกึษา 

พจิารณาเป็นรายกรณี  

     ๑๔.๑.๓ อาจารย์ผูส้อน ตอ้งเป็นอาจารย์ประจำหรอือาจารย์พเิศษที่มี

คุณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่สมัพันธ์กันหรอืในสาขาวชิาของ

รายวชิาที่สอน และตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

การพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลัง  

     ในกรณขีองอาจารย์พเิศษ อาจไดรั้บการยกเวน้คุณวุฒปิริญญาโท แต่ทัง้นี้

ตอ้งมคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่า และมปีระสบการณ์การทำงานที่เก่ียวขอ้งกับวชิาที่สอน

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ๖ ป ีทัง้นี้อาจารย์พเิศษตอ้งมช่ัีวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมี

อาจารย์ประจำเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้ 

     สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบตัรทางวชิาชีพ อาจารย์ผูส้อนตอ้งมี

คุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ ๆ 

  ๑๔.๒ ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง  

    ๑๔.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้

ต่ำปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

การพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลัง 

โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัยสำหรับหลักสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูงทาง

วชิาชีพ อาจารย์ประจำหลักสตูรตอ้งมคุีณสมบัตเิปน็ไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ ๆ  

    ๑๔.๒.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๕ คน มคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำแหน่งศาสตราจารยแ์ละมผีลงาน

ทางวชิาการที่ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเปน็ผลงานทางวชิาการทีไ่ดรั้บการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอย่างนอ้ย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการ ตอ้งเปน็ผลงานวจัิย  

    กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์  

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรครบตามจำนวนหรอืมจีำนวนนักศกึษานอ้ยกว่า ๑๐ คน ทางมหาวทิยาลยัตอ้ง

เสนอจำนวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรที่มนีัน้ใหค้ณะกรรมการการอดุมศกึษา 

พจิารณาเป็นรายกรณ ี 



๔๔ 
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    ๑๔.๒.๓ อาจารย์ผูส้อน ตอ้งเปน็อาจารย์ประจำหรอือาจารย์พเิศษ ที่มคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ใน

สาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิา ทีส่ัมพันธ์กันหรอืในสาขาวชิาของรายวชิาทีส่อนและตอ้งมปีระสบการณ์

ดา้นการสอน และมผีลงานทางวชิาการที่ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรง

ตำแหนง่ทางวชิาการ อย่างนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ  ๕ ปยีอ้นหลัง  

    ในกรณขีองอาจารย์พเิศษ อาจไดรั้บการยกเวน้คุณวุฒปิริญญาเอก แต่ทัง้นี้

ตอ้งมคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่า และมปีระสบการณ์การทำงานที่เก่ียวขอ้งกับวชิาที่สอน

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๔ ป ีทัง้นี้อาจารย์พเิศษตอ้งมช่ัีวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิาโดยมี

อาจารย์ประจำเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้ 

    สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบตัรช้ันสูงทางวชิาชีพ อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมี

คุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ ๆ  

  ๑๔.๓ ปริญญาโท  

    ๑๔.๓.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่า 

และมผีลงานทางวชิาการที่ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเปน็ผลงานทางวชิาการ 

ที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทาง

วชิาการ อยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลงั โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการ ตอ้งเปน็ผลงานวจิัย  

    ๑๔.๓.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๓ คน มคุีณวุฒิ

ปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์หรอื

เทยีบเท่า และมผีลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญาและเปน็ผลงานทาง

วชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่

ทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ  ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการ ตอ้งเป็น

ผลงานวจัิยกรณทีี่มคีวามจำเป็นอยา่งยิง่สำหรับสาขาวชิาทีไ่มส่ามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผดิชอบ

หลักสูตรครบตามจำนวน หรอืมจีำนวนนักศกึษานอ้ยกว่า ๑๐ คน ทางมหาวทิยาลัยตอ้งเสนอจำนวน

และคุณวุฒขิองอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรที่มนีัน้ใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษา พจิารณาเป็น

รายกรณ ี

    ๑๔.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ แบ่งออกเป็น  ๒ 

ประเภท คือ  

       ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์หลักและการค้นควา้อสิระ  

ตอ้งเป็นอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรหรอือาจารย์ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒติรงหรอืสมัพันธ์กับ

สาขาวชิาของหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคุณวุฒนิัน้ตอ้งเปน็คุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ตำ่



๔๕ 
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ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์หรอืเทยีบเท่า และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ 

ในรอบ  ๕ ปยีอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการ ตอ้งเป็นผลงานวจิัย  

       ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้าม)ี ตอ้งมคุีณวุฒแิละ

คุณสมบัติ ดังนี้                     

       อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วมที่เป็นอาจารย์ประจำตอ้งมคุีณวุฒิ

และผลงานทางวชิาการเช่นเดยีวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก 

    สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วมที่เป็นผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ตอ้งมี

คุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า และมผีลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสาร  

ที่มช่ืีออยูใ่นฐานขอ้มูลที่เป็นทีย่อมรับในระดับชาต ิซึ่งตรงหรอืสัมพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์และการ

ค้นควา้อสิระ ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ เรื่อง หรอืวารสารระดับนานาชาตโิดยเทยีบเคียงผลงานนานาชาต ิ๑ 

เรื่องเท่ากับผลงานระดับชาต ิ๓ เรื่อง 

    กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่มคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการ ตามที่

กำหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่

ยอมรับ ซึง่ตรงหรอืสมัพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ โดยผา่นความเหน็ชอบจาก

สภามหาวทิยาลัยและแจง้คณะ กรรมการการอุดมศกึษา รับทราบ  

    ๑๔.๓.๔ อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ ตอ้งประกอบดว้ย 

อาจารย ์อาจารย์ประจำหลักสูตร และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน รวมไมน่อ้ยกว่า  ๓ คน ทัง้นี้

ประธานกรรมการสอบตอ้งไมเ่ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์หลัก หรอือาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์ร่วม โดยอาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ์ ตอ้งมคุีณวุฒ ิคุณสมบัตแิละผลงานทางวชิาการ 

ดังนี้ 

       ๑) กรณอีาจารย์ประจำหลักสูตร ตอ้งมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอื

เทยีบเท่า หรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์หรอืเทยีบเทา่ และมี

ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอย่าง

นอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเปน็ผลงานวจิยั 

      ๒) กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก ตอ้งมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า 

และมผีลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่มช่ืีออยูใ่นฐานขอ้มูลที่เปน็ที่ยอมรับใน

ระดับชาต ิซึง่ตรงหรอืสมัพนัธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์หรอืการค้นควา้อสิระ ไม่นอ้ยกว่า ๑๐ เรื่อง หรอื



๔๖ 
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วารสารระดบันานาชาต ิ โดยเทยีบเคียงผลงานนานาชาต ิ๑ เรื่องเท่ากับผลงานระดับชาต ิ๓ เรื่อง 

โดยผูท้รงคุณวุฒภิายนอกตอ้งอยูใ่นฐานขอ้มูลที่คณะกรรมการการอุดมศกึษา กำหนด 

    กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่มคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการ ตามที่

กำหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่

ยอมรับ ซึง่ตรงหรอืสมัพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์หรอืการค้นควา้อสิระ โดยผา่นความเหน็ชอบจาก

สภามหาวทิยาลัย และแจง้คณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ  

    ๑๔.๓.๕ อาจารย์ผูส้อน ตอ้งเปน็อาจารย์ประจำหรอือาจารย์พเิศษ ที่มคุีณวุฒิ

ขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวชิาของรายวชิา

ที่สอนและตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศกึษา

เพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ

พจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการอย่างนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลัง  

    ทัง้นี้อาจารย์พเิศษตอ้งมช่ัีวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมี

อาจารย์ประจำเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้ 

  ๑๔.๔ ปริญญาเอก  

    ๑๔.๔.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้

ต่ำปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

การพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคล ดำรงตำแหน่งทางวชิาการอย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลัง 

โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัย  

    ๑๔.๔.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๓ คน มคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งศาสตราจารย ์และมผีลงาน

ทางวชิาการที่ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดรั้บการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลังโดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัย 

    กรณทีี่มคีวามจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรครบตามจำนวนหรอืมจีำนวนนักศกึษานอ้ยกว่า ๑๐ คน ทางมหาวทิยาลยัตอ้ง

เสนอจำนวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรที่มนีัน้ใหค้ณะกรรมการการอดุมศกึษา 

พจิารณาเป็นรายกรณี  

    ๑๔.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์แบ่งออกเปน็   ๒ ประเภท คอื  

      ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์หลัก ตอ้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสตูร 

มคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ตำ่ปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์



๔๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

หรอืเทยีบเท่า โดยคุณวุฒติรงหรอืสัมพนัธ์กับสาขาวชิาของหลักสูตรที่เปดิสอน และมผีลงานทาง

วชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการอย่างนอ้ย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลงั โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัย 

      สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์

หลัก ตอ้งมผีลงานทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการในระดับนานาชาต ิเป็น

ผลงานที่ช้ีชัดว่าสามารถที่จะสนับสนุนวจิยัของนักศกึษาได ้และมปีระสบการณ์ในการดแูลควบคุม

วทิยานพินธ์ไม่นอ้ยกว่า ๒ ป ีหรอืเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ของนักศกึษาระดบั

บัณฑติศกึษามาไม่นอ้ยกว่า ๕ คน 

     ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้าม)ี ตอ้งมคุีณวุฒแิละคุณสมบตั ิ

ดังนี้  

     อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วมอย่างนอ้ย ๑ คน ที่เปน็อาจารย์ประจำ

ตอ้งมคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการเช่นเดยีวกับอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานพินธ์หลัก  

     สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วมที่เป็นผูท้รงคุณวฒุภิายนอก  

ตอ้งมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า และมผีลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการตพีมิพ์เผยแพร่ 

ในวารสารที่มช่ืีออยู่ในฐานขอ้มูลที่เป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาต ิซึ่งตรงหรอืสมัพันธ์กับหัวขอ้

วทิยานพินธ ์ไมน่อ้ยกว่า ๕ เรือ่ง  

     กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่มคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการ ตามที่

กำหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก

เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรอืสมัพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธโ์ดยผา่นความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั

และแจง้คณะกรรมการการอดุมศกึษา รับทราบ  

    ๑๔.๔.๔ อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ ์ตอ้งประกอบดว้ย อาจารย์ประจำ

หลักสูตรและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบันไม่นอ้ยกว่า ๑ คน รวมไมน่อ้ยกว่า ๕ คน ทัง้นี้ประธาน

กรรมการสอบตอ้งเปน็ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก โดยอาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ์ ตอ้งมคุีณวุฒ ิ

คุณสมบัต ิและผลงานทางวชิาการ ดงันี้  

      ๑) กรณอีาจารย์ประจำหลักสูตร ตอ้งมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอื

เทยีบเท่า หรอืขัน้ตำ่ปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารยห์รอืเทยีบเทา่ และมี

ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอย่าง

นอ้ย ๓ รายการ ในรอบ  ๕ ป ียอ้นหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัย  



๔๘ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

      ๒) กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก ตอ้งมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า 

และมผีลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่มชีื่ออยูใ่นฐานขอ้มลูที่เปน็ที่ยอมรับ 

ในระดับนานาชาต ิซึ่งตรงหรอืสัมพนัธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์ ไม่นอ้ยกว่า ๕ เรื่อง  

      กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่มคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการ ตามที่

กำหนดขา้งตน้ ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก

เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรอืสัมพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย

และแจง้คณะกรรมการการอุดมศกึษา รับทราบ 

      เกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิใ์นการสอบ ประกอบดว้ย องค์ความรู้ใหม่ที่

เกิดจากวทิยานพินธ ์โดยพจิารณาจากขอ้ความแหง่การริเร่ิม (Statement (s) of Originality) และ

ความรูค้วามเขา้ใจ ในวทิยานพินธ์ของนักศกึษา 

    ๑๔.๔.๕ อาจารย์ผูส้อน ตอ้งเปน็อาจารย์ประจำหรอือาจารย์พเิศษ ที่มคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์หรอื

เทยีบเท่า ในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาที่สัมพันธ์กันหรอืในสาขาวชิาของรายวชิาที่สอนและตอ้งมี

ประสบการณ์ดา้นการสอน และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการอย่างนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ป ียอ้นหลงั 

    ในกรณรีายวชิาที่สอนไม่ใช่วชิาในสาขาวชิาของหลักสตูร อนุโลมใหอ้าจารย์ที่มี

คุณวุฒริะดับปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าหรอืมตีำแหน่งทางวชิาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหนา้ที่

อาจารย์ผูส้อนได ้  

    ทัง้นี้อาจารย์พเิศษตอ้งมช่ัีวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมี

อาจารย์ประจำเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้  

 ขอ้ ๑๕ ภาระงานที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ 

   ๑๕.๑ อาจารยป์ระจำหลักสตูร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก

ตามหลักเกณฑ์ ดงันี้  

   กรณอีาจารย์ประจำหลักสตูรมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า และมผีลงาน

ทางวชิาการตามเกณฑ์ใหเ้ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธข์องนักศกึษาระดับปริญญาโทและระดับ

ปริญญาเอก รวมไดไ้ม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศกึษา  

   กรณอีาจารย์ประจำหลักสตูรมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่าและดำรง

ตำแหนง่ระดับผูช่้วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรอืมคุีณวุฒปิริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไปและมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ใหเ้ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ของ

นักศกึษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมไดไ้ม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศกึษา  



๔๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

   กรณอีาจารย์ประจำหลักสตูรมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า และดำรง

ตำแหนง่ ศาสตราจารย์และมคีวามจำเป็นตอ้งดูแลนักศกึษาเกินกว่าจำนวนทีก่ำหนดใหเ้สนอต่อสภา

มหาวทิยาลยัพจิารณา แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศกึษา หากมคีวามจำเปน็ตอ้งดูแล

นักศกึษามากกว่า ๑๕ คน ใหข้อความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา เป็นรายกรณี  

   ๑๕.๒ อาจารย์ประจำหลักสตูร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้อสิระ

ของนักศกึษาปริญญาโทไดไ้มเ่กิน ๑๕ คน  

   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทัง้วทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระใหคิ้ดสัดส่วน 

จำนวนนักศกึษา ที่ทำวทิยานพินธ์ ๑ คน เทยีบไดกั้บจำนวนนักศกึษาที่ค้นควา้อสิระ ๓ คน แต่ทัง้นี้

รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศกึษา  

   ๑๕.๓ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร ตอ้งทำหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์

และ/หรอือาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ ์และ/หรอือาจารย์ผูส้อนในหลักสตูรนัน้ดว้ย  

   ทัง้นี้ ภาระงานที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ ใหน้ับรวมจำนวน

นักศกึษาเท่าที่ยงัไมส่ำเร็จการศกึษา โดยเร่ิมนับเมื่อหัวขอ้วทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระของ

นักศกึษาไดรั้บอนุมตัใิหส้อบเค้าโครงวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ จากผูอ้ำนวยการบัณฑติ

วทิยาลยัแลว้และสิ้นสดุเมื่อนกัศกึษาสอบปากเปลา่ปอ้งกันวทิยานพินธ ์แลว้ 

 ขอ้ ๑๖  ในการแต่งตัง้กรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ใหผู้อ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย

แต่งตัง้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

 ขอ้ ๑๗  อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระหลัก มหีนา้ที่ดงันี้ 

   ๑๗.๑  รับผดิชอบการทำเค้าโครงและควบคุมการทำวทิยานพินธ์และการค้นควา้

อสิระของนกัศกึษาใหส้อดคลอ้งกับเค้าโครงวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระทีส่อบผ่าน 

   ๑๗.๒  ใหค้ำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศกึษาเก่ียวกับเนื้อหาทางทฤษฎ ี

แนวคิดและวธิกีารศกึษาวจิัย รวมทัง้แก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้น 

   ๑๗.๓  ใหค้ำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศกึษาเก่ียวกับการเขยีนวทิยานพินธ์

และการค้นควา้อสิระและการใช้ภาษา 

   ๑๗.๔  ตดิตามการดำเนนิงานวจิยัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และเป็นกรรมการ

ประเมนิผลความก้าวหนา้ในการทำวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระของนักศกึษา 

   ๑๗.๕  ใหค้วามเห็นชอบในการขอสอบวทิยานพินธ์และค้นควา้อสิระของนักศกึษา 

   ๑๗.๖  เปน็กรรมการสอบเค้าโครงและสอบวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระของ

นักศกึษาในความดูแล 

   ๑๗.๗  ใหค้ำแนะนำและคำปรึกษาในการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ์และ

การค้นควา้อสิระ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับนี้และตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยักำหนด  



๕๐ 
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 ขอ้ ๑๘  อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระร่วม (ถ้าม)ี มหีนา้ที่

ดังตอ่ไปนี้ 

   ๑๘.๑  ร่วมรับผดิชอบและควบคุมการทำวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระของ

นักศกึษาใหส้อดคลอ้งกับเค้าโครงที่สอบผ่านแลว้ 

   ๑๘.๒  ร่วมใหค้ำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศกึษาเก่ียวกับเนื้อหาทางทฤษฎ ี

แนวคิดและวธิกีารศกึษาวจิัย รวมทัง้แก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้น 

   ๑๘.๓  ร่วมใหค้ำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศกึษาเก่ียวกับการเขยีนและการ

ใช้ภาษา 

   ๑๘.๔  ร่วมตดิตามการดำเนนิงานวจิยัใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเปน็กรรมการ

ประเมนิผลความก้าวหนา้การทำวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ 

   ๑๘.๕  เสนอขอ้คิดเหน็หรอืขอ้พจิารณาในการสอบวทิยานพินธ์และการค้นควา้

อสิระของนักศกึษา 

   ๑๘.๖  ร่วมเปน็กรรมการสอบเค้าโครงและสอบวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ

ของนักศกึษาในความดูแล 

   ๑๘.๗  ร่วมใหค้ำแนะนำและคำปรึกษาในการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ์

และการค้นควา้อสิระใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคับนี้และตามหลกัเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยกำหนด 

 ขอ้ ๑๙  ในการแต่งตัง้คณะกรรมการควบคุมวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระให้

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

 ขอ้ ๒๐ ใหผู้อ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัยแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบการวทิยานพินธ์และ

การค้นควา้อสิระก่อนวนัขึ้นสอบอยา่งนอ้ย ๕ วันทำการ 

 ขอ้ ๒๑  ในแต่ละหลักสูตรใหม้อีาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งประกอบดว้ย อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งแตง่ตัง้โดยอธกิารบดใีหท้ำหนา้ทีส่อนและ

ค้นควา้วจิัย 

 ขอ้ ๒๒  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตรตอ้ง

ผ่านการพจิารณาเสนอจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คณบดคีณะที่หลักสูตรสงักัด 

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑติศึกษา สภาวชิาการ สภา

มหาวทิยาลัยและแจง้ใหก้ระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม รับทราบ โดยตอ้ง

ดำเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทีต่ำแหน่งดงักล่าวว่างลง 

 ขอ้ ๒๓  ใหอ้ธกิารบดแีต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติหรอื

ประกาศนยีบัตร บัณฑิตช้ันสูง หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก ทำหน้าที่บริหาร



๕๑ 
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หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน การพัฒนาหลักสตูร การตดิตามประเมนิผลหลักสตูรและหนา้ที่อืน่ที่

เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ประธานหลักสูตร กรรมการหลักสตูร และกรรมการและเลขานกุาร 

  ใหป้ระธานหลักสูตร มวีาระตำแหน่งคราวละสี่ปแีต่จะดำรงตำแหน่งตดิต่อกันเกินสอง

วาระมไิด ้และอาจพน้จากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัต ิหรือมหาวทิยาลัยถอดถอน 

  ในกรณทีี่ตำแหน่งประธานหลกัสูตรหรอืกรรมการว่างลง ใหอ้ธกิารบดแีต่งตัง้ใหม่

แทนตำแหน่งที่ว่างใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั นับแต่วันทีต่ำแหน่งดังกลา่วว่างลง และใหอ้ยูใ่น

ตำแหนง่เพยีงเทา่วาระที่เหลอือยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน 

 ขอ้ ๒๔  ใหอ้าจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรหรอืคณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอีำนาจ

และหนา้ที่ดงัต่อไปนี้ 

   ๒๔.๑  เสนอโครงการเปดิสอนตามรูปแบบและวธิกีารทีม่หาวทิยาลัยและ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกำหนด 

   ๒๔.๒  จัดทำแผนการศกึษาตลอดหลักสูตร 

   ๒๔.๓  จัดผูส้อนในรายวชิาตา่ง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา 

   ๒๔.๔  กำหนดแนวทางในการจัดทำวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระของ

นักศกึษาในหลักสตูร 

   ๒๔.๕  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหัวขอ้และเค้าโครงวทิยานพินธ์และการค้นควา้

อสิระของนักศกึษาในหลักสูตร 

   ๒๔.๖  เสนอรายช่ืออาจารยพ์เิศษหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก เพื่อแต่งตัง้เป็น

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธแ์ละการค้นควา้อสิระของนักศกึษาในหลักสตูร 

   ๒๔.๗  เสนอรายช่ืออาจารยพ์เิศษหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก เพื่อแต่งตัง้เป็น

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระของนักศกึษาในหลักสตูร 

   ๒๔.๘  เสนอรายช่ืออาจารยพ์เิศษหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก เพื่อแต่งตัง้เป็น

คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระของนักศกึษาในหลักสตูร 

   ๒๔.๙  เสนอรายช่ืออาจารยพ์เิศษหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก เพื่อแต่งตัง้เป็น

อาจารยส์อบประมวลความรู้ การจัดสอบวดัคุณสมบตั ิ

   ๒๔.๑๐  ประสานงานกับบัณฑติวทิยาลัย ในการจดัสอบประมวลความรู้ การจัด

สอบวัดคุณสมบัต ิการสอบวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระของนักศกึษาในหลักสตูร 

   ๒๔.๑๑  เป็นกรรมการประเมนิความก้าวหนา้ในการทำวทิยานพินธ์และการ

ค้นควา้อสิระ 
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   ๒๔.๑๒  เสนอโครงการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเสริมทักษะ

ทางวชิาการใหกั้บนักศกึษาในหลักสูตร 

   ๒๔.๑๓  กำหนดระบบประกันคุณภาพการศกึษาสำหรับหลักสูตรนัน้ไวใ้หชั้ดเจน 

โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสตูรของมหาวทิยาลยั หรอืระบบประกันคุณภาพ

การศกึษาระบบอื่นที่ไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลัยและมกีารควบคุมมาตรฐานคุณภาพและ

จัดทำรายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศกึษาที่กำหนดไว ้ทัง้นี้อย่างนอ้ยแต่ละหลักสูตรตอ้ง

จัดทำรายงานประเมนิตนเองปีละ ๑ คร้ัง 

   ๒๔.๑๔  จัดใหม้กีารประเมนิและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการศกึษาอย่างนอ้ย

ทุก ๆ  ๕ ปี หรอืตามที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาหรอืมหาวทิยาลยักำหนด 

 ขอ้ ๒๕  ใหผู้อ้ำนวยการบัณฑิตวทิยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) มจีำนวนไมน่อ้ยกว่า ๕ คน โดยการเสนอของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ประกอบดว้ย ประธานหลักสูตร เปน็ประธานกรรมการ อาจารยป์ระจำหลักสูตร อาจารย์

พเิศษหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก เป็นกรรมการ และใหอ้าจารย์ประจำหลักสตูร เป็นกรรมการและ

เลขานุการเพื่อประเมนิความรู้ดา้นวชิาการของนักศกึษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ก่อนสำเร็จ

การศกึษา 

  ใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต่อ

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั พจิารณาแต่งตัง้ 

 ขอ้ ๒๖  ใหค้ณะกรรมการสอบประมวลความรู้ มหีนา้ทีด่ังต่อไปนี้ 

   ๒๖.๑  ออกขอ้สอบและตรวจใหค้ะแนนขอ้เขยีน 

   ๒๖.๒  สอบปากเปล่าในเนื้อหาหรอืรายวชิาของหลักสูตร (ถ้าม)ี 

 ขอ้ ๒๗  ขัน้ตอนการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ้ ๒๘  ใหผู้อ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบัต ิ

(Qualifying Examination) มจีำนวนไมน่อ้ยกว่า ๕ คน โดยการเสนอของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ประกอบดว้ย ประธานหลักสูตร เปน็ประธานกรรมการ อาจารย์พเิศษหรอืผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก เปน็กรรมการ และใหอ้าจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสตูร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อ

ประเมนิความรู้ ความสามารถของนักศกึษาหลักสูตรปริญญาเอก ก่อนสอบเค้าโครงวทิยานพินธ ์

 ขอ้ ๒๙  ใหค้ณะกรรมการสอบวดัคุณสมบัต ิมหีนา้ทีด่ังต่อไปนี้ 

   ๒๙.๑  ออกขอ้สอบและตรวจใหค้ะแนนขอ้เขยีน 

   ๒๙.๒  สอบปากเปล่าในเนื้อหาของหลักสูตร (ถ้าม)ี 

 ขอ้ ๓๐  ขั้นตอนในการสอบวัดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 



๕๓ 
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หมวด ๒ 

ระบบการศกึษาและภาษาท่ีใช้ในการศกึษา 

 

 ขอ้ ๓๑  การจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาจดัเป็น ๑ ปกีารศกึษา แบ่งออกเป็น ๒ 

ภาคการศกึษาปกต ิคือ ภาคตน้และภาคปลาย มรีะยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกว่า ๑๕ สปัดาห ์

มหาวทิยาลยัอาจจัดการศกึษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลายไดต้ามความจำเป็นของแตล่ะหลักสตูร

โดยมเีวลาไมน่อ้ยกวา่ ๘ สัปดาห ์ทัง้นี้ช่ัวโมงเรียนของรายวชิาที่เปดิสอนในภาคฤดูร้อนตอ้งไม่นอ้ย

กว่าช่ัวโมงเรียนของรายวชิาทีเ่ปดิสอนในภาคการศกึษาปกต ิ 

 ขอ้ ๓๒  หน่วยกิต หมายถึง หน่วยทีใ่ช้แสดงปริมาณการศกึษาที่นักศกึษาไดรั้บโดยหนว่ย

กิตที่กำหนดไวส้ำหรับการศกึษาในแตล่ะรายวชิานัน้ใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้  

   ๓๒.๑  รายวชิาภาคทฤษฎทีี่ใช้ในเวลาบรรยายหรอือภปิรายในช้ันเรียนไมน่อ้ยกว่า 

๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาใหม้ค่ีาเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  

   ๓๒.๒  รายวชิาภาคปฏบิัตทิีใ่ช้เวลาฝกึหรอืทดลองไม่นอ้ยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษาปกตใิหม้ค่ีาเทา่กับ ๑ หน่วยกิต 

   ๓๒.๓  การฝกึงานหรอืฝกึภาคสนามทีใ่ช้เวลาฝกึไมน่อ้ยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษาใหม้ค่ีาเทา่กับ ๑ หน่วยกิต  

   ๓๒.๔  การค้นควา้อสิระทีใ่ช้เวลาศกึษาค้นควา้ไม่นอ้ยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษาใหม้ค่ีาเทา่กับ ๑ หน่วยกิต  

   ๓๒.๕  วทิยานพินธ์ที่ใช้เวลาศกึษาค้นควา้ไม่นอ้ยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษาปกตใิหม้ค่ีาเทา่กับ ๑ หน่วยกิต 

 ขอ้ ๓๓  โครงสร้างหลักสูตร  

   ๓๓.๑  ประกาศนยีบัตรบัณฑติและประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูง ใหม้จีำนวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่นอ้ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  

   ๓๓.๒  ปริญญาโท ใหม้จีำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต โดยแบ่งการศกึษาเป็น ๒ แผน คือ  

    แผน ก เป็นแผนการศกึษาที่เนน้วจิัยโดยมกีารทำวทิยานพินธ์ ดังนี้ 

       แบบ ก ๑ ทำเฉพาะวทิยานพินธ์ซึ่งมค่ีาเปรียบเทยีบไดไ้ม่นอ้ยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิตสถาบันอุดมศกึษาอาจกำหนดใหเ้รียนรายวิชาเพิ่มเตมิหรอืทำกิจกรรมทางวชิาการอื่น

เพิ่มขึ้นก็ไดโ้ดยไมน่ับหน่วยกิต แต่จะตอ้งมผีลสัมฤทธิต์ามทีส่ถาบันอดุมศกึษากำหนด 



๕๔ 
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       แบบ ก ๒ ทำวทิยานพินธ์ซึ่งมค่ีาเปรียบเทยีบไดไ้มน่อ้ยกว่า ๑๒ หน่วย

กิตและศกึษางานรายวชิาอกีไม่นอ้ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

    แผน ข เป็นแผนการศกึษาที่เนน้การศกึษางานรายวชิา โดยไมต่อ้งทำ

วทิยานพินธ ์แต่ตอ้งมกีารค้นควา้อสิระไม่นอ้ยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หนว่ยกิต 

   ๓๓.๓  ปริญญาเอก แบง่การศกึษาเป็น ๒ แบบ โดยเนน้การวจิัยเพื่อพัฒนา

นักวชิาการและ  นักวชิาชีพช้ันสูง คือ  

     แบบ ๑  เป็นแผนการศกึษาทีเ่นน้การวจิัยโดยมกีารทำวทิยานพินธท์ี่

ก่อใหเ้กิด ความรู้ใหม่ สถาบนัอุดมศกึษาอาจกำหนดใหเ้รียนรายวชิาเพิม่เตมิหรอืทำกิจกรรมทาง

วชิาการอื่นเพิ่มขึ้น ก็ไดโ้ดยไมน่ับหน่วยกิต แตจ่ะตอ้งมผีลสมัฤทธิ์ตามที่สถาบนัอดุมศกึษากำหนด 

ดังนี้  

       แบบ ๑.๑  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ำเร็จปริญญาโท จะตอ้งทำวทิยานพินธไ์ม่

นอ้ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต  

       แบบ ๑.๒  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ำเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทำวทิยานพินธไ์ม่

นอ้ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

     ทัง้นี้ วทิยานพินธต์ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตอ้งมมีาตรฐาน และ

คุณภาพเดยีวกัน  

    แบบ ๒ เป็นแผนการศกึษาที่เนน้การวจิัยโดยมกีารทำวทิยานพินธท์ีม่ี

คุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความก้าวหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศกึษางานรายวชิาเพิ่มเตมิ ดังนี้  

       แบบ ๒.๑  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ำเร็จปริญญาโท จะตอ้งทำวทิยานพินธไ์ม่

นอ้ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศกึษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต  

       แบบ ๒.๒  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ำเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทำวทิยานพินธไ์ม่

นอ้ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศกึษางานรายวชิาอกีไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต  

     ทัง้นี้ วทิยานพินธต์ามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตอ้งมมีาตรฐานและ

คุณภาพเดยีวกัน  

 ขอ้ ๓๔  การศกึษาในระดับบณัฑติศกึษาใช้ภาษาไทยหรอืภาษาตา่งประเทศก็ได ้กรณทีี่

ใช้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในการเขยีนวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ ใหเ้ปน็ไปตามที่

อาจารย์ประจำหลักสูตรแตล่ะหลักสตูรกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
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หมวด ๓  

หลักสูตรท่ีเปดิสอนและระยะเวลาการศกึษา 

 

ส่วนท่ี ๑  

หลักสูตรท่ีเปดิสอน 

 

 ขอ้ ๓๕  หลักสตูรที่เปดิสอนในระดับบัณฑติศกึษาตอ้งเป็นหลักสูตรทีส่อดคลอ้งกับ

แผนพัฒนาการอุดมศกึษาของชาต ิปรัชญาของการอุดมศกึษา ปรัชญาของมหาวทิยาลยัและมาตรฐาน

วชิาการและวชิาชีพ ดังนี้  

   ๓๕.๑  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่เนน้การพัฒนา

นักวชิาการและนักวชิาชีพใหม้คีวามชำนาญในสาขาวชิาเฉพาะ เพื่อใหม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญ

สามารถปฏบิัตงิานไดด้ยีิ่งขึ้นโดยเป็นหลักสตูรการศกึษาที่มลีักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองสำหรับผูส้ำเร็จ

การศกึษาปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่ามาแลว้  

   ๓๕.๒  หลักสูตรปริญญาโท เปน็หลักสตูรการศกึษาที่เนน้การพัฒนานกัวชิาการ

และนักวชิาชีพ ที่มคีวามรู้ความสามารถระดับสงูในสาขาวชิาต่าง ๆ โดยกระบวนการวจิัย เพื่อให้

สามารถบุกเบกิแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ย่างมอีสิระรวมทัง้มคีวามสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหนา้ทางวชิาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อืน่ไดอ้ยา่ง

ต่อเนื่อง มคุีณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ โดยมุง่ใหม้คีวามรู้ความสามารถความ

เขา้ใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพือ่พัฒนางานและสังคมสำหรับผูส้ำเร็จ

การศกึษาปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่าหรอืประกาศนยีบัตรบณัฑติมาแลว้  

   ๓๕.๓  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง เป็นหลักสตูรการศกึษาที่เนน้การ

พัฒนานักวชิาการและนักวชิาชีพใหม้คีวามชำนาญในสาขาวชิาชีพเฉพาะ เพื่อใหม้คีวามรู้ความ

เช่ียวชาญ สามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างดยีิง่ขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่มลีักษณะเบ็ดเสร็จในตวัเองสำหรับ

ผูส้ำเร็จการศกึษาหลักสูตร ๖ ปกีารศกึษาในระดับปริญญาตรีหรอืปริญญาโทหรอืเทยีบเท่ามาแลว้  

   ๓๕.๔  หลักสตูรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศกึษาที่เนน้การพัฒนานักวชิาการ

และนักวชิาชีพที่มคีวามรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวชิาต่าง ๆ โดยกระบวนการวจิัย เพื่อให้

สามารถบุกเบกิแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ยากมอีสิระ รวมทั้งมคีวามสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหนา้ทางวชิาการเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อืน่ไดอ้ยา่ง

ต่อเนื่อง มคุีณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ โดยมุง่ใหม้คีวามสามารถในการ

ค้นควา้วจิัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรอืนวัตกรรม ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม
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และประเทศสำหรับผูส้ำเร็จการศกึษาปริญญาตรีปริญญาโทประกาศนยีบตัรบัณฑติหรอื

ประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสงูหรอืเทยีบเท่ามาแลว้ 

 ขอ้  ๓๖ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรอาจกำหนดใหน้ักศกึษาลงทะเบยีนเรียนในรายวชิา

หนึ่งรายวชิาใดหรอืทำกิจกรรมทางวชิาการอืน่ประกอบการศกึษาโดยไมน่ับรวมหน่วยกิตได ้ 

 

ส่วนท่ี ๓ 

ระยะเวลาการศกึษา 

 

 ขอ้ ๓๗  ระยะเวลาการศกึษาในแต่ละหลักสูตร มดีงันี้ 

   ๓๗.๑  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติและหลักสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติ

ช้ันสูงใช้ระยะ เวลาการศกึษาตามหลักสตูรจนสำเร็จการศกึษาอย่างนอ้ย ๒ ภาคการศกึษาปกต ิ 

แต่ไม่เกิน ๓ ปกีารศกึษา 

   ๓๗.๒  หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลักสตูรจนสำเร็จ

การศกึษาอย่างนอ้ย ๓ ภาคการศกึษาปกต ิแตไ่ม่เกิน ๕ ปกีารศกึษา 

   ๓๗.๓  หลักสูตรปริญญาเอก กรณผีูเ้ขา้ศกึษาสำเร็จการศกึษาปริญญาตรีหรอื

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ ใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลักสตูรจนสำเร็จการศกึษาอย่างนอ้ย ๖ ภาค

การศกึษาปกต ิแต่ไม่เกิน ๘ ปกีารศกึษา  

   ส่วนกรณผีูเ้ขา้ศกึษาสำเร็จการศกึษาปริญญาโทหรอืประกาศนยีบตัรบัณฑติ

ช้ันสูงใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลักสตูรสำเร็จการศกึษาอยา่งนอ้ย ๔  ภาคการศกึษาปกต ิแตไ่ม่

เกิน ๖ ปกีารศกึษา 

 ขอ้ ๓๘  ใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาขยายเวลาการศกึษาในหลักสตูร กรณทีี่

นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาเรียนครบหลักสูตร สอบวัดคุณสมบัต ิสอบปากเปล่าปอ้งกันวทิยานพินธ์

และการค้นควา้อสิระผ่าน แตไ่ม่สามารถสง่งานวทิยานพินธแ์ละการค้นควา้อสิระเพื่อตพีมิพ์ไดท้นั

ภายในระยะเวลาของหลักสตูรที่ศกึษาไดเ้ป็นรายกรณ ี

   ให้มหาวิทยาลัยขยายเวลารอตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารตาม

ประกาศของมหาวทิยาลยัไดอ้กี ๑ ปกีารศกึษาสำหรับนักศกึษาระดับปริญญาโทและนกัศกึษาระดับ

ปริญญาเอก ทัง้นี้นักศกึษาจะตอ้งรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาทุกภาคการศกึษาจนกว่าจะไดรั้บ

อนุมัตผิลสำเร็จการศกึษา  
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หมวด ๔  

การรับเขา้ศกึษา 

 

ส่วนท่ี ๑  

คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

 

 ขอ้ ๓๙  คุณวุฒแิละคุณสมบตัขิองผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษา 

   ผูส้มัครเขา้ศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา ตอ้งสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตรที่

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม รับรอง ทัง้นี้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นแต่

ละหลักสูตรจะตอ้งมคุีณสมบตัอิื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 

   การกำหนดคุณสมบัตอิืน่ตามวรรคหนึ่งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบัณฑติ ศกึษาและใหก้ระทำเป็นรายปพีร้อมแจง้ใหบ้ัณฑติวทิยาลัยทราบ 

   ๓๙.๑  หลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติ ผูส้มัครเขา้เป็นนกัศกึษาจะตอ้งเป็น

ผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่า 

   ๓๙.๒  หลักสตูรปริญญาโท ผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษาจะตอ้งเป็นผูส้ำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่าหรอืประกาศนยีบตัรบัณฑติ 

   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ก และแผน ข ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีหรือประกาศนยีบัตรบัณฑติในสาขาวชิาเดยีวกันกับหลักสูตรปริญญาโทที่จะศกึษาหรอืสาขาวชิา

อื่นที่อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรหรอืคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยตอ้งประกาศให้

ทราบก่อนการรับสมัคร เวน้แต่อาจารย์ประจำหลักสตูรไดพ้จิารณายกเวน้เป็นการเฉพาะรายใหเ้ขา้

ศกึษาได ้ทัง้นี้ตอ้งสอบผา่นวดัความรู้ความสามารถจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและมกีารเสนอเค้า

โครงวทิยานพินธ์ประกอบการพจิารณา 

    ๓๙.๓  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง ผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษาจะตอ้ง

เป็นผูส้ำเร็จการศกึษาระดับใดระดับหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

     ๑)  ปริญญาตรีหลักสตูร  ๖ ปกีารศกึษาหรอื 

     ๒)  ปริญญาโทหรอืเทยีบเทา่ 

   เวน้แต่ในกรณทีี่เป็นหลักสูตรวชิาชีพเฉพาะจะรับผูท้ี่จบการศกึษาระดับ

ประกาศนยีบัตรบัณฑติเขา้ศกึษาได ้

   ๓๙.๔  หลักสูตรปริญญาเอก ผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษาจะตอ้งเป็นผูส้ำเร็จ

การศกึษาระดับหนึ่งระดับใด ดังตอ่ไปนี้ 



๕๘ 
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      ๑)  ปริญญาโทหรอืเทยีบเทา่หรอื 

     ๒)  ปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่าหรอืประกาศนยีบัตรบัณฑติในสาขาวชิา

เดยีวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกหรอืสาขาอื่นทีอ่าจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรหรอืคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดโดยผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่าต้องมผีลการ

เรียนไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมคีวามรู้ความสามารถ ศักยภาพเพยีงพอที่จะทำวทิยานพินธ์ไดต้าม

ความเห็นของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

   ผูท้ี่ศกึษาในหลักสูตรแบบ ๑ จะตอ้งสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถในเนื้อหาและ

กระบวนการ การวจิัยที่อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรหรอืคณะกรรมการบริหารหลักสตูรกำหนดและ

เสนอเค้าโครงวทิยานพินธ์ประกอบการพจิารณา พร้อมทัง้มผีลงานวจิัยตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที่

มหาวทิยาลยัรองรับ 

 

ส่วนท่ี ๒ 

หลักเกณฑ์และวธีิการรับเขา้ศกึษา 

 

 ขอ้ ๔๐ วธิรัีบผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษา 

   การรับเขา้ศกึษาอาจกระทำไดโ้ดยวธิกีารสอบคัดเลอืกการคัดเลอืกหรอืโดย

วธิกีารอื่นใดตามที่มหาวทิยาลัยกำหนด ทัง้นี้การกำหนดวธิกีารและเกณฑ์ในการรับผูส้มัครเขา้เป็น

นักศกึษาใหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอจากอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรหรอืคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และดลุยพนิจิของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 

 ขอ้ ๔๑ ผูท้ี่จะเขา้ศกึษาในหลกัสูตรปริญญาเอกตอ้งสอบภาษาอังกฤษทีท่ำการทดสอบ

โดยสถาบันภาษา ศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร โดยมผีลคะแนนตามเกณฑ์ที่

มหาวทิยาลยักำหนดหรอืมผีลคะแนนการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบนั/ศูนย์

ทดสอบภาษาตามประกาศของมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร หรอืคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

พจิารณาตามความเหมาะสม 

 ขอ้ ๔๒  ในกรณทีี่ผูส้มัครกำลังรอผลการศกึษาระดับปริญญาตรีประกาศนยีบัตรบัณฑติ

หรอืปริญญาโทหรอืประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสงู การรับเขา้ศกึษาจะมผีลก็ต่อเมื่อผูส้มคัร 

ส่งหลักฐานการสำเร็จการศกึษาดังกลา่วใหแ้ก่บณัฑติวทิยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

 

 



๕๙ 
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หมวด ๕  

การลงทะเบยีน 

 

ส่วนท่ี ๑ 

การลงทะเบยีนแรกเข้า และการลงทะเบยีนเรยีน 

 

 ขอ้ ๔๓  ผูท้ีม่หาวทิยาลัยรับเขา้ศกึษาโดยมสีถานภาพการเป็นนักศกึษาตอ้งลงทะเบยีน

แรกเขา้โดยยืน่เอกสารและหลักฐานตามที่บัณฑติวทิยาลัยกำหนด พร้อมทัง้ลงทะเบยีนเรียนและชำระ

ค่าเล่าเรียน 

 

 ขอ้ ๔๔  การลงทะเบยีนเรียน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

 ขอ้ ๔๕  การลงทะเบยีนเรียนตามหลักสตูร แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 

    ประเภท ๑ ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 

    ประเภท ๒ ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาโดยนับหน่วยกติและไมคิ่ดค่าคะแนน 

(Non-Credit) 

    ประเภท ๓ การลงทะเบยีนรายวชิาโดยไม่นับรวมหน่วยกิต  (Audit) 

 ขอ้ ๔๖  การลงทะเบยีนเรียนรายวชิาโดยนับหน่วยกิตและการคิดค่าคะแนน (Credit)  

แต่ละภาคการศกึษา 

   ๔๖.๑ นักศกึษามสีทิธิ์ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาแตล่ะภาคการศกึษาโดยนักศกึษา

จะตอ้งลงทะเบยีนเรียนรายวชิาไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศกึษาปกติ 

   ๔๖.๒  การลงทะเบยีนเรียนรายวชิาที่มจีำนวนหน่วยกิตนอ้ยหรอืมากกว่าเกณฑ์ 

ที่กำหนดในขอ้  

   ๔๖.๑ ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและไดรั้บอนมุัตจิาก

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั 

 ขอ้ ๔๗  การลงทะเบยีนรายวชิาโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

   ๔๗.๑ การลงทะเบยีนเรียนรายวชิาหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบยีนรายวชิา

โดยไม่นับรวมหน่วยกิตเขา้ในหน่วยกิตสะสมของภาคการศกึษานัน้ ๆ 

   ๔๗.๒ นักศกึษาจะลงทะเบยีนรายวชิาโดยไม่นับรวมหน่วยกิตไดต้อ่เมื่อไดรั้บ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ผูส้อนรายวชิานัน้โดยชำระค่าหน่วยกิต ตามลักษณะของรายวชิาที่เรียน 

และใหน้ักศกึษาระบลุงในการลงทะเบยีนดว้ยว่าเป็นการลงทะเบยีนเรียนโดยไม่นับรวมหนว่ยกิต 



๖๐ 
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   ๔๗.๓ การเรียนรายวชิาโดยไม่นับรวมหน่วยกิตนักศกึษาไมจ่ำเป็นตอ้งสอบและให้

บันทกึผลการเรียนรายวชิาโดยไมน่ับรวมหน่วยกิตนัน้ว่า Au เฉพาะผูท้ี่มเีวลาเรียนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวชิานัน้  

 

ส่วนท่ี ๒ 

การเพิ่ม ลด ถอนรายวชิา 

 

 ขอ้ ๔๘  การเพิ่ม ลด ถอนรายวชิาตอ้งเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

   ๔๘.๑  การขอเพิ่มและลดรายวชิา ตอ้งเป็นไปตามที่กำหนดไวใ้นส่วนที่ ๒  

การลงทะเบยีนเรียน 

   ๔๘.๒  การขอเพิ่มรายวชิา ตอ้งกระทำภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศกึษา

หรอืภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 

   ๔๘.๓  การขอถอนรายวชิา ต้องกระทำภายใน ๓ สัปดาหแ์รกของภาคการศกึษา 

แต่ไม่เกิน              ๙ สัปดาห์แรกของภาคการศกึษา หรอืภายหลัง ๑ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน

แต่ไม่เกิน ๕ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน โดยรายวชิาที่ถอนจะปรากฏในใบประมวลผลการศกึษา 

   ๔๘.๔  การถอนรายวชิา ตอ้งมรีายวชิาที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคการศกึษานัน้

เหลอือยู่ไม่นอ้ยกว่า ๑ รายวชิา 

   ๔๘.๕  การเพิ่มและถอนรายวชิาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรและไดรั้บอนุมัตจิากผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

 ขอ้ ๔๙  ในกรณทีี่นักศกึษาขอลด ขอถอนรายวชิา หรอือาจารย์ประจำหลักสตูรประกาศ

งดการเรยีนการสอนทัง้ภาคการศกึษา นักศกึษาไมส่ามารถขอคนืค่าลงทะเบยีนได ้เนื่องจากเป็นการ

ชำระเงนิค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย 

 

ส่วนท่ี ๓ 

การโอนและการเทียบโอนหน่วยกติรายวชิา 

 

 ขอ้ ๕๐  การโอนหน่วยกิตรายวชิา 

   นักศกึษาหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา ที่เคยเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา

ของมหาวทิยาลยัมาแลว้ แต่ไม่สามารถสำเร็จการศกึษา สามารถโอนรายวชิาที่เคยเรียนมาแลว้ไม่

เกิน ๕ ปกีารศกึษา ไปเป็นรายวชิา หน่วยกิต และค่าระดับคะแนนในหลักสตูรที่กำลงัศกึษาได ้โดยให้



๖๑ 
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ปฏบิัตติามประกาศกระทรวง ศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 

๒๕๕๘ ขอ้ ๙ การรับและเทยีบโอนหน่วยกิต สถาบันอดุมศกึษาอาจยกเวน้หรอืเทยีบโอนหน่วยกิต 

รายวชิาหรอืวทิยานพินธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนยีบตัรบัณฑติ และหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษา 

ใหกั้บนักศกึษาที่มคีวามรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ้ทัง้นี้นักศกึษาตอ้งศกึษาใหค้รบ

ตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และเปน็ไปตามเกณฑ์การเทยีบโอนผล

การเรียนระดับปริญญาเขา้สู่การศกึษาในระบบและแนวปฏบิัตทิี่ดเีก่ียวกับการเทยีบโอนของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 ขอ้ ๕๑  การเทยีบโอนหน่วยกิตของรายวชิา 

   นักศกึษาหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่เคยเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา

ของสถาบนั อุดมศกึษาอืน่ที่สภามหาวทิยาลยัรับรองมาแลว้ สามารถโอนรายวชิา การเทยีบโอนผล

การเรียนและหน่วยกิตในหลักสูตรระดับเดยีวกันทีไ่ม่เกิน ๕ ปกีารศกึษา ไปเป็นรายวชิาและหน่วยกิต

ในหลักสูตรที่กำลังศกึษาได ้โดยใหป้ฏบิัตติามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ้ ๙ การรับและเทยีบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศกึษา

อาจยกเวน้หรอืเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิาหรอืวทิยานพินธจ์ากหลักสตูรระดับประกาศนยีบัตร

บัณฑติ และหลักสูตรระดับบณัฑติศกึษาใหกั้บนักศกึษาที่มคีวามรู้ ความสามารถที่สามารถวัด

มาตรฐานได ้ทัง้นี้นักศกึษาตอ้งศกึษาใหค้รบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขา้สู่การศกึษาในระบบ  

และแนวปฏบิตัทิี่ดเีก่ียวกับการเทยีบโอนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

 ขอ้ ๕๒  การโอนวทิยานพินธ ์และการค้นควา้อสิระ 

   ในกรณทีี่นักศกึษาเคยเรียนระดับบัณฑติศกึษาจากมหาวทิยาลยัหรือ

สถาบันอดุมศกึษาอื่นมาแลว้ แต่ไม่สำเร็จการศกึษา ไม่สามารถโอนจำนวนหน่วยกิต วทิยานพินธ์ 

และการค้นควา้อสิระ 

หมวด ๖ 

การประเมนิผลการศกึษา 

 

ส่วนท่ี ๑ 

ระดับการประเมนิ 

 

 ขอ้ ๕๓ การประเมนิผลการสอบของแตล่ะรายวชิา ใหก้ระทำเป็นระดับขัน้โดยมี

สัญลักษณ์และความหมายและค่าระดับคะแนน ดังตอ่ไปนี้ 



๖๒ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  สัญลักษณ์        ความหมาย         ค่าระดับคะแนน 

   A        ดเียี่ยม   (Excellent)   ๔.๐๐ 

   B+      ดมีาก   (Very Good)   ๓.๕๐ 

   B      ด ี        (Good)    ๓.๐๐ 

   C+      ดพีอใช้  (Fairly Good)   ๒.๕๐ 

   C      พอใช้    (Fair)    ๒.๐๐ 

   D+      อ่อน     (Poor)    ๑.๕๐ 

   D      อ่อนมาก (Very  Poor)   ๑.๐๐ 

   F      ตก       (Fail)    ๐.๐๐ 

  ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมนิรายวชิาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า

สอบไดต้อ้งไมต่่ำกว่า C แต่ถ้าเป็นรายวชิาหมวดเฉพาะดา้น ค่าคะแนนที่ถอืว่าสอบไดต้อ้งไม่ต่ำกว่า B 

 ขอ้ ๕๔  การประเมนิผลรายวชิาแบบไม่ใช้ระดับขัน้ ดังนี้ 

  สัญลักษณ์      ความหมาย       ค่าระดับคะแนน 

   I    การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์ (Incomplete)     - 

   S    ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์  (Satisfactory)   - 

   U    ผลการประเมนิไม่ผ่านเกณฑ์  (Unsatisfactory) - 

   Au    ลงทะเบยีนเพื่อร่วมฟงับรรยายโดยไม่นับหน่วยกิต  (Audit)  -  

   W    การถอนรายวชิาโดยไดรั้บอนมุัต ิ (Withdrawn)  - 

   R    การเรียนรายวชิาซำ้  (Repeated)   - 

 ขอ้ ๕๕  การประเมนิการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัต ิมรีะบบประเมนิ

ดังนี้ 

  สัญลักษณ์     ความหมาย 

   PD      ผ่านดเียี่ยม   (Pass with Distinction) 

   P      ผ่าน    (Pass)  

   F      ไม่ผ่าน   (Fail)  

 ขอ้ ๕๖  การประเมนิวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ  

   ๕๖.๑  การประเมนิการสอบเค้าโครงการวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ ใช้

ระบบการประเมนิ ดังนี้ 

    ผ่าน โดยไม่มกีารแก้ไข    (Pass without modification)   

    ผ่าน โดยมกีารแก้ไขเล็กนอ้ย  (Pass with a slight fix) 



๖๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

    ผ่าน โดยมกีารแก้ไขจำนวนมากและใหม้กีารสอบเค้าโครงอกีคร้ัง  (Pass 

with many revisions and with exam again) 

    ไม่ผ่าน  (Fail) 

   ๕๖.๒  การประเมนิความก้าวหนา้ในการทำวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ ใน

แต่ละภาคการศกึษาใหใ้ช้ระบบการประเมนิ ดังนี้ 

   สัญลักษณ ์    ความหมาย 

    S       ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์     (Satisfactory)   

    I     ผลการประเมนิยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 

    U       ผลการประเมนิไม่ผ่านเกณฑ์  (Unsatisfactory) 

    R     ผลการเรียนรายวชิาซำ้         (Repeated)  

 

  ในกรณทีี่ผลการประเมนิได ้U นักศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนจำนวนหน่วยกิตใหม่ 

เท่ากับที่ไดรั้บ U  เมือ่ผลการประเมนิใหม่ได ้S ใหเ้ปลีย่นผลการประเมนิเดมิ U ไปเปน็ R และ S ดว้ย 

  ๕๖.๓  การประเมนิการสอบวทิยานพินธ ์และการค้นควา้อสิระ ใหใ้ช้ระบบการ

ประเมนิ ดงันี้ 

  สัญลักษณ ์     ความหมาย 

   Ex       ผ่านดเียี่ยม  (Excellent)  

   G       ผ่านด ี       (Good)  

   P       ผ่าน          (Pass) 

   F       ไม่ผ่าน       (Fail) 

 

ส่วนท่ี ๒  

หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ผลการศกึษา 

 

 ขอ้ ๕๗  การประเมนิการศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษา ใหก้ระทำเมื่อสิ้นสดุภาค

การศกึษาหรอืภาคฤดูร้อน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นสว่นนี้ โดยนักศกึษาจะตอ้งมเีวลาเรียน

รายวชิา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ หรอืเทยีบเท่าของเวลาเรียนทัง้หมด จงึจะมสีทิธิเ์ขา้สอบในรายวชิา

นัน้ เวน้แต่ไดรั้บการพจิารณายกเวน้จากอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสูตรหรอืคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 



๖๔ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประเมนิผลการศกึษา ตอ้งกระทำภายในภาคการศกึษา

ถัดจากภาคการศกึษาที่มกีารประเมนิผล และตอ้งไดรั้บอนมุัตจิากประธานหลักสตูรและผู้อำนวยการ

บัณฑติวทิยาลัย 

 ขอ้ ๕๘  รายวชิาที่กำหนดไวใ้นหลักสตูรซึง่นักศกึษาตอ้งศกึษาและสอบผ่านโดยไดรั้บ

สัญลักษณ์ S แต่มไิดน้ำมานับเป็นหน่วยกิตรวมในหลักสูตรเรียกว่า “วชิาที่ไม่นับหน่วยกิต” 

  นักศกึษาซึ่งไดรั้บสัญลักษณ์ U ในรายวชิาตามวรรคนี้ ตอ้งลงทะเบยีนซำ้และมผีลการ

เรียนเป็นผ่าน 

 ขอ้ ๕๙  หน่วยกิตมสีามประเภท ดงันี้ 

   ๕๙.๑  “หน่วยกิตเรียน”  หมายถึง จำนวนหน่วยกิตที่นกัศกึษาไดล้งทะเบยีนเรียน 

   ๕๙.๒  “หน่วยกิตคำนวณรายภาค”  หมายถึง จำนวนหนว่ยกิตทัง้หมดรวมกัน

ของทุกรายวชิาที่นักศกึษาไดล้งทะเบยีนและไดรั้บสัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F ในแต่ละภาค

การศกึษา 

   ๕๙.๓ “หน่วยกิตคำนวณสะสม”  หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตทัง้หมดรวมกันทุก

รายวชิาที่นักศกึษาไดล้งทะเบยีนในทุกภาคการศกึษาและไดรั้บสัญลักษณ ์A B+ B C+ C D+ D และ F 

ทัง้นี้ไม่รวมถึงรายวชิาทีน่ักศกึษาลงทะเบยีนเรียนซำ้หรอืมากกว่าหนึ่งคร้ัง 

 ขอ้ ๖๐  การใหส้ัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทำไดเ้ฉพาะกรณดีังต่อไปนี้ 

   ๖๐.๑ เมื่อมกีารประเมนิผลการศกึษารายวชิาที่นักศกึษาเขา้สอบหรอืมกีาร

ประเมนิผลงานของนักศกึษา 

   ๖๐.๒  เมือ่เปลีย่น I โดยมผีลการประเมนิผลภายในภาคการศกึษาถัดไปที่นักศกึษา

ลงทะเบยีนเรียน 

 ขอ้ ๖๑  นอกเหนอืจากกรณตีามขอ้ ๕๔ และ ๕๙.๓ แลว้ สญัลักษณ์ F จะใหไ้ดใ้นกรณี

ต่อไปนี้ 

   ๖๑.๑  มเีวลาเรียนในรายวชิาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมด 

   ๖๑.๒  เมื่อนักศกึษากระทำการทุจริตในการสอบ หรอืทำผดิระเบยีบหรอืขอ้บังคับ

หรอืคำสั่งเก่ียวกับการสอบทีม่หาวทิยาลยั คณะ สาขาวชิา บัณฑติวทิยาลยั หรอืหลักสตูรใช้บังคับอยู่

เห็นว่าเปน็การกระทำผดิในขอ้สำคัญสมควรได ้F 

   ๖๑.๓  ในกรณทีี่ไดผ้ลการประเมนิเป็น I แต่ไม่มผีลการประเมนิผลการสอบหรอื

ผลงานภายในภาคการศกึษาถัดไปที่นักศกึษาลงทะเบยีน 

 ขอ้ ๖๒  การใหส้ัญลักษณ์ I จะกระทำไดเ้ฉพาะกรณดีังต่อไปนี้ 

   ๖๒.๑  นักศกึษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศกึษานัน้สิ้นสุด และยังป่วยอยู่

จนกระทั่งถึงกำหนดการสอบเปน็เหตุใหไ้มส่ามารถเขา้สอบในบางรายวชิาหรอืทุกรายวชิาได ้และ



๖๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ประธานหลักสตูรไดพ้จิารณาคำร้องประกอบกับความคิดเห็นของอาจารย์ผูป้ระสานรายวชิานัน้แลว้

เห็นสมควรใหไ้ด ้ I  เมือ่การศกึษาของนักศกึษาผู้นัน้ขาดเนื้อหาเพยีงเล็กนอ้ยและไมใ่ช่สว่นสำคัญ 

   ๖๒.๒  นักศกึษาไดศ้กึษามาจนสิ้นสุดภาคการศกึษาแลว้ และป่วยระหว่างการ

สอบเป็นเหตุไมส่ามารถเขา้สอบในบางรายวชิาหรอืทัง้หมดได ้และประธานหลักสูตรไดพ้จิารณาคำ

ร้องประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผูป้ระสานรายวชิานัน้แล้ว เหน็สมควรใหไ้ด้ I 

   ๖๒.๓  นักศกึษาขาดสอบดว้ยเหตสุุดวสิัย ไดย้ื่นคำร้องตอ่ประธานหลักสตูรได้

พจิารณาคำร้องประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผูป้ระสานรายวชิานั้นแลว้ เหน็สมควรใหไ้ด ้I 

   ๖๒.๔  กรณอีื่น ๆ ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ขอ้ ๖๓  เมือ่มกีรณตีามขอ้ ๖๒.๑ หรอืขอ้ ๖๒.๒ ใหน้ักศกึษายืน่คำร้องต่อประธาน

หลักสูตรภายใน ๑ สัปดาห์นบัแต่วันที่นักศกึษาเร่ิมป่วย หรอืนับแต่วันที่พน้จากอาการปว่ยร้ายแรง 

ซึ่งเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถยืน่คำร้องไดพ้ร้อมดว้ยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ

หรอืรัฐวสิาหกิจหรอืจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

 ขอ้ ๖๔  การใหส้ัญลักษณ์ S จะกระทำไดต้่อเมือ่ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์ เฉพาะใน

กรณดีังต่อไปนี้ 

   ๖๔.๑  ในรายวชิาที่หลักสูตรกำหนดไวว้่ามกีารประเมนิผลอย่างไม่เปน็ระดับขัน้

หรอืกำหนดไวว้า่ไมน่ับรวมหน่วยกิต 

   ๖๔.๒  ในการประเมนิผลการค้นควา้อสิระ วทิยานพินธ์หรอืดุษฎนีพินธใ์นแตล่ะ

ภาคการศกึษา  

 ขอ้ ๖๕  การใหส้ัญลักษณ์ Au จะกระทำไดเ้ฉพาะในรายวชิาที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียน

เป็นผูร่้วมรับฟังการบรรยายและอาจารย์ผูส้อนเห็นว่าไดใ้หค้วามสนใจต่อการเรียนอย่างเพยีงพอ และ

มเีวลาเรียนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมด 

 ขอ้ ๖๖ การใหส้ัญลักษณ์ W ในรายวชิาที่นักศกึษาลงทะเบยีนจะกระทำไดเ้มื่อพน้ ๒ 

สัปดาห์แรกของภาคการศกึษาปกตหิรอืสัปดาห์แรกของภาคฤดรู้อน เฉพาะกรณใีดกรณหีนึ่งตอ่ไปนี้ 

   ๖๖.๑  นักศกึษาไดอ้นุมตัใิหถ้อนรายวชิานัน้ตามขอ้ ๔๘.๓ 

   ๖๖.๒  นักศกึษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศกึษานัน้จะสิ้นสดุลง และยังคง

ป่วยจนกระทั่งถึงกำหนดสอบ เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถเขา้สอบในรายวชิาหรอืทัง้หมดได ้ทัง้นี้ใหน้ักศกึษา

ปฏบิัตติามความในขอ้ ๖๓ โดยอนโุลม 

   ๖๖.๓  นักศกึษาลาพักการศกึษาอย่างถูกตอ้ง 

   ๖๖.๔  นักศกึษาถูกพักการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ตามขอ้บังคับว่าดว้ยวนิยั

นักศกึษา 



๖๖ 
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   ๖๖.๕  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมตัใิหเ้ปลี่ยนสัญลักษณ์ I ตามขอ้ ๖๐.๑ 

ขอ้ ๖๐.๒ หรอืขอ้ ๖๐.๓  หากปรากฏว่าการป่วยหรอืเหตสุุดวสิยัยงัไม่สิ้นสุดภายใน ๒ สัปดาห์แรก

ของภาคการศกึษาถัดจาก ภาคการศกึษาที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียน 

   ๖๖.๖  ในรายวชิาที่นักศกึษาลงทะเบยีนเป็นผูร่้วมรับฟังบรรยายและอาจารย์

ผูส้อนเหน็ว่าไม่ใหค้วามสนใจต่อการเรียนอย่างเพยีงพอ 

   ๖๖.๗  ในรายวชิาทีน่ักศกึษาลงทะเบยีนเรียนโดยผดิระเบยีบ เงื่อนไข หรอื

ขอ้กำหนดของหลักสูตร 

 ขอ้ ๖๗  การเรียนซำ้หรอืเรียนแทน 

   ๖๗.๑  ในกรณนีักศกึษาที่ไดผ้ลการเรียนในรายวชิาใดเป็น C หรอืนอ้ยกว่าตอ้ง

เรียนซำ้ โดยผลการเรียนรายวชิาเดมิจะถูกยกเลกิและรายวชิาเรียนใหม่จะปรับเปลีย่นเป็น R  

   ๖๗.๒ ถ้าไดผ้ลการเรียน C+ และนักศกึษามคีวามประสงค์ขอเรียนรายวชิาเดมิซำ้

อกีคร้ังโดยผลการเรียนรายวชิาเดมิจะถูกปรับเปลีย่นเป็น R   

   ๖๗.๓ นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนรายวชิาอืน่ในหมวดเดยีวกันและมลีักษณะ

เนื้อหาซำ้หรอืคลา้ยคลงึกันได ้ทัง้นี้ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของประธานหลักสูตรและตอ้งไดรั้บอนุมัตจิาก

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั  

 ขอ้ ๖๘  การนับจำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคำนวณคะแนนเฉลี่ยรายภาคและคะแนน

เฉลี่ยสะสม ใหน้ับเฉพาะรายวชิาที่มรีะบบการใหค้ะแนนแบบระดับช้ัน ในกรณทีี่นักศกึษาลงทะเบยีน

ซำ้หรอืรายวชิาใดแทนรายวชิาหนึ่งใหน้ับจำนวนหน่วยกิตและผลการประเมินคร้ังสดุทา้ยไปใช้ในการ

คำนวณคะแนนเฉลีย่รายภาคและคะแนนเฉลีย่สะสม 

 ขอ้ ๖๙ การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมของนักศกึษาเพื่อใหค้รบตามหลักสูตรใหน้ับเฉพาะ

หน่วยกิต ของรายวชิาทีส่อบไดเ้ท่านัน้ 

 

ส่วนท่ี ๓ 

การคำนวณคะแนนเฉลี่ย 

 

 ขอ้ ๗๐  การคำนวณคะแนนเฉลี่ยของนักศกึษาแตล่ะรายใหก้ระทำเมื่อสิ้นสุดภาค

การศกึษา 

 ขอ้ ๗๑  คะแนนเฉลีย่ม ี๒ ประเภท ซึ่งคำนวณไดด้ังตอ่ไปนี้ 



๖๗ 
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   ๗๑.๑  คะแนนเฉลี่ยรายภาค ใหค้ำนวณจากผลการศกึษาของนักศกึษาในแตล่ะ

ภาคการศกึษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนประจำสัญลักษณ์ที่

นักศกึษาไดใ้นแตล่ะรายวชิาทุกคร้ังเป็นตัวตัง้ แลว้หารดว้ยผลรวมของจำนวนหน่วยกิตรายภาค 

   ๗๑.๒  คะแนนเฉลี่ยสะสม ใหค้ำนวณจากผลการศกึษาของนักศกึษาตัง้แต่เร่ิมเขา้

ศกึษาจนถึงภาคการศกึษาทีม่กีารคิดคำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่า

ระดับคะแนนประจำ สัญลักษณ์ที่นักศกึษาไดรั้บในแตล่ะรายวชิาเป็นตัวตัง้ แลว้หารดว้ยผลรวมของ

จำนวนหน่วยกิตสะสม 

   การคิดคะแนนเฉลี่ยรายภาคและคะแนนเฉลีย่สะสม ใหค้ำนวณมทีศนยิม ๓ 

ตำแหนง่และใหป้ดัทศนยิมขึ้นตำแหนง่ที่ ๓ ทีม่ค่ีาเท่ากับ ๕ หรอืมากกว่า และใหร้ายงานเฉพาะ

ทศนยิม ๒ ตำแหนง่เท่านัน้ 

   ๗๑.๓  กรณทีี่นักศกึษาลงทะเบยีนซำ้ตามขอ้ ๖๗.๑ และ ๖๗.๒ เมื่อลงทะเบยีน

เรยีนใหม่ใหต้ัดรายวชิาเดมิที่ได ้C หรอื C+ ออกแลว้นำค่าคะแนนของผลการเรียนที่ลงเรียนใหม่มาใช้

คำนวณทัง้คะแนนเฉลีย่รายภาคและคะแนนเฉลีย่สะสม 

 

หมวด ๗ 

การเปลี่ยนสถานภาพการศกึษา 

 

 ขอ้ ๗๒  นกัศกึษาอาจขอเปลีย่นหลักสูตรเรียนเป็นหลักสูตรอื่นภายในมหาวทิยาลัยได้

ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่นักศกึษาสงักัดเดมิ

และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศกึษาขอเปลีย่นไปสังกัด 

   ๗๒.๑  ไดศ้กึษาในมหาวทิยาลัยมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๑ ภาคการศกึษา แต่ไม่เกิน ๑ 

ปกีารศกึษา 

   ๗๒.๒  มคีะแนนเฉลี่ยสะสมไมน่อ้ยกว่า ๓.๐๐ และเป็นไปตามขอ้กำหนด

หลักสูตร 

 ขอ้ ๗๓  นักศกึษาที่ขอเปลี่ยนหลักสตูรอาจไดรั้บการยกเวน้รายวชิาที่ตอ้งศกึษาตาม

หลักสูตรได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศกึษาขอเปลี่ยนไปสังกัด

และไดรั้บอนุมัตจิากผูอ้ำนวยการ บัณฑติวทิยาลยั 

 

 

 



๖๘ 
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หมวด ๘ 

การลาพักการศกึษา 

 

 ขอ้ ๗๔  นักศกึษาที่ประสงค์จะหยดุกิจกรรมดา้นการศกึษากับมหาวทิยาลัยเป็นการ

ช่ัวคราวใหย้ื่นคำร้องขอลาพักการศกึษาต่อประธานหลักสตูร พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยตอ้ง

ไดรั้บการอนมุัตจิากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน เวน้แต่เปน็การลาพักในระหว่างทำ

วทิยานพินธ ์โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและผูอ้ำนวยการบัณฑติ

วทิยาลยั 

  การยื่นคำร้องขอลาพักการศกึษาตามวรรคหนึ่ง ตอ้งกระทำก่อน ๒ สัปดาหส์ุดทา้ย

ก่อนการสอบในภาคการศกึษาปกตหิรอืภาคฤดูร้อนนั้น  ทัง้นี้ตามที่กำหนดไวใ้นปฏทินิการศกึษา 

  การอนุมัตใิหล้าพักการศกึษา ใหก้ระทำไดค้ร้ังละไม่เกิน ๑ ภาคการศกึษาและหากยงั

มคีวามจำเป็นที่จะตอ้งลาพักการศกึษาต่อไป ใหย้ื่นคำร้องใหม ่

 ขอ้ ๗๕  เมื่อไดรั้บอนมุัตใิหล้าพักการศกึษา นักศกึษาตอ้งชำระค่ารักษาสภาพการเป็น

นักศกึษา เวน้แต่นักศกึษาไดช้ำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนยีมอื่นในภาคการศกึษานัน้แลว้ ในระหว่าง

การลาพักการศกึษา นักศกึษาจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ช้อุปกรณ์การศกึษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

ทางการศกึษาของมหาวทิยาลยั และไมส่ามารถดำเนนิกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการศกึษาได ้

 ขอ้ ๗๖  การขอลาพักการศกึษาจะกระทำไดก็้ต่อเมื่อนักศกึษาไดล้งทะเบยีนเรียนมาแลว้           

อย่างนอ้ย ๑ ภาคการศกึษา เวน้แต่มเีหตุอยา่งใดอย่างหนึง่ดังตอ่ไปนี้ โดยใหผู้อ้ำนวยการบัณฑติ

วทิยาลยัอนุมัต ิ

   ๗๖.๑  ถูกเกณฑ์หรอืระดมเขา้รับราชการทหารกองประจำการ 

   ๗๖.๒  ไปทำวจิยัที่เป็นส่วนหนึ่งของวทิยานพินธ์ในต่างประเทศ 

   ๗๖.๓  เจบ็ป่วยจนพักรักษาตวัในสถานพยาบาลเป็นเวลาตดิตอ่เกินกวา่ ๓ สปัดาห์

ตามคำสัง่แพทย ์

   ๗๖.๔  ไดรั้บทุนแลกเปลี่ยนนกัศกึษาระหว่างประเทศ หรอืทุนอื่นใด ซึง่ไม่

เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของนักศกึษา 

   ๗๖.๕  มเีหตสุุดวสิัยหรอืเหตผุลจำเป็นอย่างยิง่ ทำใหไ้ม่สามารถศกึษาในภาค

การศกึษานั้นได ้โดยตอ้งมหีลกัฐานยนืยันเหตดุังกลา่ว 

  การลาพักการศกึษาตามขอ้ ๗๖.๓ ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากศูนย์บริการสุขภาพ

หรอืสถาน พยาบาลของทางราชการหรอืรัฐวสิาหกิจ หรอืจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวง

สาธารณสุขรับรอง 



๖๙ 
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 ขอ้ ๗๗  ใหน้ับระยะเวลาทีน่กัศกึษาลาพักการศกึษา ตัง้แต่หนึ่งปกีารศกึษาหรอืมากกว่า

อยู่ในระยะเวลาการศกึษาของนักศกึษาดว้ย เวน้แต่เป็นการลาตามขอ้ ๗๖.๑ ขอ้ ๗๖.๒ ขอ้ ๗๖.๓ 

หรอืขอ้ ๗๖.๔  

  การลาพักการศกึษาตามขอ้ ๗๖.๒ โดยไม่นับอยูใ่นระยะเวลาการศกึษา ใหก้ระทำได้

เพยีงหนึง่ปกีารศกึษาเท่านัน้ ส่วนเกินกว่าใหน้ับอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาของนักศกึษา 

  การลาพักการศกึษาตามขอ้ ๗๖.๔  โดยไมน่ับอยูใ่นระยะเวลาการศกึษา ใหก้ระทำได้

เพยีงหนึง่ปกีารศกึษาเท่านัน้ ส่วนเกินกว่าใหน้ับอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาของนักศกึษา 

  ระยะเวลาที่ลาพักการศกึษาตามขอ้ ๗๖.๓ และขอ้ ๗๖.๕ อาจไมน่ับอยู่ในระยะเวลา

การศกึษา ของนักศกึษาได ้หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั

พจิารณาเหน็ควรอนมุัต ิ

 

หมวด ๙ 

การสอบพเิศษ การจัดทำวทิยานพินธ์และการคน้ควา้อสิระ 

 

ส่วนท่ี ๑ 

การสอบพเิศษ 

 

 ขอ้  ๗๘ การสอบภาษาตา่งประเทศ 

  ภาษาตา่งประเทศ  หมายถึง  ภาษาที่เปน็เครื่องมอืในการศกึษาค้นควา้ความรู้  

เพื่อทำวทิยานพินธ์นักศกึษาหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา ตอ้งเขา้รับการทดสอบ เพือ่ประเมนิความรู้

ภาษาตา่งประเทศ หลักเกณฑ์  วธิกีารทดสอบ  เกณฑ์การประเมนิ และการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

 ขอ้ ๗๙  การสอบวดัคุณสมบตั ิ (Qualifying Examination)  

   ๗๙.๑  การสอบวัดคุณสมบตั ิเป็นการสอบเพื่อวดัความรู้พื้นฐานและความพร้อม

ในการทำวทิยานพินธ์ของนักศกึษา เพื่อมสีทิธเิสนอโครงร่างวทิยานพินธ ์

   ๗๙.๒  การสอบวัดคุณสมบตั ิประกอบดว้ย การสอบขอ้เขยีนและหรอืสอบ 

ปากเปล่า 

   ๗๙.๓  ผูม้สีทิธขิอสอบวัดคุณสมบัตติอ้งเปน็นักศกึษาระดับปริญญาเอกที่เรียน

รายวชิาครบตามหลักสตูรกำหนดและไม่อยู่ในช่วงพักการเรียนและไม่พน้สภาพนักศกึษา 



๗๐ 
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   ๗๙.๔  ขัน้ตอน วธิกีารสอบวดัคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัย

กำหนด 

   ๗๙.๕  ผูท้ี่สอบคร้ังแรกไม่ผ่านหรอืไม่เป็นที่พอใจ มสีทิธสิอบแก้ไดอ้กีไม่เกิน ๒ 

คร้ัง โดยตอ้งชำระค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัตติามประกาศมหาวทิยาลัยกำหนด ผูท้ี่สอบคร้ัง

ที่สามไม่ผ่านใหพ้น้สภาพนักศกึษา 

   ๗๙.๖  การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบตั ิใหใ้ช้ระดับคะแนน S เมื่อการสอบ

วัดคุณสมบัตผิา่นเกณฑ์ และระดับคะแนน U เมื่อสอบวัดคุณสมบัตไิม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 ขอ้ ๘๐  การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) 

   ๘๐.๑ การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบเพื่อประเมนิความรู้ ความเขา้ใจ และ

ทักษะโดยรวมของนักศกึษา เนื้อหาวชิาทีน่ักศกึษาเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรปริญญาโท  

แผน ข เท่านัน้ 

   ๘๐.๒  กำหนดการสอบ วธิสีอบ และเกณฑ์การสอบ ใหจ้ดัทำเป็นประกาศของ

มหาวทิยาลยั 

   ๘๐.๓  นักศกึษาผูท้ี่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน มสีทิธสิอบแก้ไดอ้กีไม่เกิน ๒ คร้ัง 

โดยตอ้งชำระค่าธรรมเนยีมการสอบประมวลความรู้ ตามประกาศมหาวทิยาลัยกำหนด ผูท้ีส่อบคร้ังที่

สามไม่ผ่านใหพ้น้สภาพนักศกึษา 

   ๘๐.๔  การรายงานผลการสอบประมวลความรู้ ใหใ้ช้ระดบัคะแนน S เมือ่การ

สอบประมวลความรู้ ผา่นเกณฑ์ และระดับคะแนน U เมื่อสอบประมวลความรู้ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ส่วนท่ี ๒ 

การจัดทำวทิยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระ 

 

 ขอ้ ๘๑ การจัดทำวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ โดยมหีลักเกณฑ์ ขอ้กำหนด วธิกีาร

ดำเนนิการจัดทำวทิยานพินธแ์ละการค้นควา้อสิระ การสอบวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ การ

ตรวจสอบความซำ้ซอ้นของวทิยานพินธ์และประเมนิผลและอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนคร  เรื่อง การตรวจสอบ การคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวสิุทธิ์ 

 ขอ้ ๘๒ วทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ 

   ๘๒.๑  นักศกึษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก และนักศกึษาระดับปริญญา

เอกที่เรยีนตามแบบ ๑ หรอื แบบ ๒ จะเสนอชื่อวทิยานพินธแ์ละชื่อกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ได้



๗๑ 
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จะตอ้งลงทะเบยีนเรียนแลว้ ไม่นอ้ยกว่า ๒ ภาคเรียนปกต ิและมหีน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกว่า ๑๒ 

หน่วยกิต 

   ๘๒.๒  นักศกึษาทีไ่ดรั้บอนมุตัใิหจ้ดัทำวทิยานพินธ ์ตอ้งจดัทำแผนการดำเนนิงาน

และรายงานความก้าวหนา้ ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 ขอ้ ๘๓  นักศกึษาระดับปริญญาโท แผน ก และนักศกึษาระดบัปริญญาเอก แบบ ๑ หรอื

แบบ ๒ จะเสนอช่ือเรื่องและเค้าโครงวทิยานพินธ์ได ้เมื่อมคุีณสมบัตติามขอ้ ๗๙ และ ๘๒ ตามแต่ละ

กรณี 

 ขอ้ ๘๔  นกัศกึษาตอ้งเสนอแบบขออนุมตัชิื่อเรื่องและคณะกรรมการที่ปรึกษา

วทิยานพินธ ์ผูม้คุีณสมบตัติามขอ้ ๑๔  ผ่านการรับทราบจากประธานและกรรมการที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์ผ่านความเหน็ชอบจากประธานหลักสูตรและการอนุมตัจิากผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

 ขอ้ ๘๕ นักศกึษายื่นแบบขอสอบเค้าโครงวทิยานพินธ ์ผ่านการรับทราบจากประธานและ

กรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ ผ่านความเหน็ชอบจากประธานหลักสตูรและการอนุมตัจิาก

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั  หลักสูตรจัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบเค้าโครง

วทิยานพินธ ์โดยเสนอผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัยเพือ่อนมุัตก่ิอนดำเนนิการสอบไมน่อ้ยกว่า ๕ วนั

ทำการ  นับแต่วันทีน่ักศกึษายื่นคำร้องขอสอบ 

 ขอ้ ๘๖ ประธานหลักสูตรเสนอเค้าโครงวทิยานพินธ์ของนักศกึษาที่ผ่านการสอบและการ

แก้ไขตามมตขิองคณะกรรมการสอบตอ่ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย เพือ่อนุมัตกิารสอบเค้าโครง

วทิยานพินธ ์

 ขอ้ ๘๗ หากมีการเปลี่ยนช่ือเรื่อง หัวขอ้หรอืสิ่งใด ๆ ที่มใิช่สาระสำคัญของเค้าโครง

วทิยานพินธ์ที่ไดรั้บ อนุมัตแิลว้ใหน้ักศกึษายื่นคำร้องขออนมุัตกิารเปลี่ยนแปลงต่อผูอ้ำนวยการบัณฑติ

วทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของประธานกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และประธานหลกัสูตร 

 ขอ้ ๘๘ เมื่อไดรั้บอนุมัตเิค้าโครงวทิยานพินธ์แลว้ ใหน้ักศกึษาดำเนนิการทำวทิยานพินธ์

จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ภายใตก้ารกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์ในระหว่างทำ

วทิยานพินธ์นักศกึษาตอ้งรายงานความก้าวหนา้ตอ่คณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานหลกัสูตรและ

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยัตามลำดับตามแบบรายงานทีส่ำนักงานบัณฑติวทิยาลัย กำหนดอย่าง

นอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

  ในกรณทีี่เป็นการวจิัยเก่ียวขอ้งกับมนุษย ์นักศกึษาตอ้งดำเนนิการยื่นคำร้องขอรับรอง

จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ จากสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ในขัน้ตอนก่อน

การทดลองเครื่องมอืวจิัย 

 ขอ้ ๘๙ เมือ่นักศกึษาดำเนนิการวจิัยและเรียบเรียงวทิยานพินธ์เสร็จสมบูรณ์ภายใตก้าร

กำกับและแนะนำของอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานพินธ์แลว้ ใหย้ื่นคำร้องขอสอบปากเปล่าปอ้งกัน



๗๒ 
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วทิยานพินธ์ตอ่ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัยเพื่ออนุมตั ิโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่

ปรกึษาวทิยานพินธ์และประธานหลักสูตร และใหป้ระธานคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์รายงานผล

การสอบต่อผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัยภายใน ๑๕ วนั  

 ขอ้ ๙๐ ในกรณมีกีารแก้ไขวทิยานพินธ์หลังการสอบปากเปล่าปอ้งกันวทิยานพินธ์ตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์แลว้ ใหน้ักศกึษาแก้ไขและนำเสนอใหก้รรมการสอบ

ตรวจรับรองใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

 ขอ้ ๙๑ ใหน้ักศกึษาจัดทำวทิยานพินธ์สอบผ่านและแก้ไขตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

สอบเป็นฉบับ สมบูรณ์แลว้ ๑ เล่ม เสนอต่อผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัยเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจรูปแบบวทิยานพินธ์และบทคัดย่อวทิยานพินธ์  เสนอตอ่คณะกรรมการบัณฑติศึกษาพจิารณา

อนุมัตผิลสำเร็จการศกึษา เสนอต่อสภาวชิาการพิจารณาเห็นชอบการใหป้ริญญาบัตรและสภา

มหาวทิยาลัยอนุมตักิารใหป้ริญญาบัตร หากมขีอ้เสนอแนะใหป้รับแก้ไขก่อนจัดทำรูปเล่มวทิยานพินธ์

ฉบับสมบูรณ์  ใหน้ักศึกษาจัดทำวทิยานพินธ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ส่งสำนักงานบัณฑติวทิยาลัย จำนวน ๕ 

เล่ม พร้อมแผ่นบันทกึขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส์ 

 ขอ้ ๙๒ การดำเนนิการเก่ียวกับการค้นควา้อสิระใหน้ำขัน้ตอนในขอ้ ๘๑ ถึง ๙๑ มาใช้

โดยอนุโลม 

 

หมวด ๑๐ 

การพ้นและการคนืสภาพนกัศกึษา 

 

 ขอ้ ๙๓  ใหน้ักศกึษาพน้สภาพนักศกึษา เมือ่มกีรณตี่อไปนี้ 

   ๙๓.๑  ตาย 

   ๙๓.๒ ลาออก 

   ๙๓.๓ สำเร็จการศกึษา 

   ๙๓.๔ ไม่มาลงทะเบยีนรายวชิาเรียน หรอืรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

   ๙๓.๕ ไมส่ำเร็จการศกึษาภายในเวลาที่กำหนด 

   ๙๓.๖ สอบการค้นควา้อสิระหรอืสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัต ิ สอบ

วทิยานพินธ ์ คร้ังที่สามไม่ผ่าน 

   ๙๓.๗ ถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระทำ

โดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 



๗๓ 
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   ๙๓.๘ ถูกลงโทษใหอ้อกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากประพฤตผิดิระเบยีบ

และขอ้บังคับอย่างร้ายแรง 

 ขอ้ ๙๔ การขอกลับเขา้เป็นนกัศกึษา 

   นักศกึษาที่พน้สภาพการเป็นนักศกึษาตามขอ้ ๙๓.๒ และ ๙๓.๔ อาจขอ

สถานภาพการเป็นนักศกึษาคืนไดท้ัง้นี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัและตอ้งรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 

 ขอ้ ๙๕  การลาออก 

   นักศกึษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยั ใหย้ืน่คำ

ร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และดำเนนิการปลดหนี้สนิ การ

ลาออกจะมผีลสมบูรณ์เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั 

 

หมวด ๑๑ 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 

 ขอ้ ๙๖  ใหม้หาวทิยาลัย แต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

ในกรณทีี่มผีูก้ล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศกึษาระดบับัณฑติศกึษากระทำผดิทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวชิาการเก่ียวกับการทำวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ ในกรณใีดกรณหีนึ่ง

หรอืหลายกรณดีงันี้ 

   ๙๖.๑  การคัดลอกผลงานทางวชิาการของผูอ้ืน่ โดยไมม่กีารอา้งองิหรอืปกปดิ

แหล่งที่มาหรอืการเสนอแนวคิด 

   ๙๖.๒  การซำ้ซอ้นกับผลงานวชิาการผูอ้ื่น ตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวสิุทธิ ์

   ๙๖.๓  การตกแต่งขอ้มูลหรอืการสร้างขอ้มูลที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการวจิัย 

   ๙๖.๔  การจา้งหรอืวาน ใหผู้้อื่นช่วยทำ หรอืทำแทนตนหรอืมอบใหผู้อ้ืน่ทำแทนใน

งานที่ไดร้ะบุไวใ้นเค้าโครงวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระที่ไดรั้บอนุมัตแิลว้ และการเขยีนบทความ

วจิัย เพื่อตพีมิพ์หรอืนำเสนอในที่ประชุมวชิาการ  

 ขอ้ ๙๗  ใหอ้ธกิารบดแีต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

ประกอบดว้ย 

   ๙๗.๑  ผูอ้ำนวยการบณัฑติวทิยาลยัหรอืรองผูอ้ำนวยการที่ไดรั้บมอบหมาย  เป็น

ประธานกรรมการ 
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   ๙๗.๒  คณบดหีรอืรองคณบดทีี่นักศกึษาสงักัด  เป็นกรรมการ 

   ๙๗.๓  ประธานหลักสตูรที่นกัศกึษาสังกัด  เป็นกรรมการ 

   ๙๗.๔  รองผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัยหรอืหัวหนา้สำนกังาน  เป็นกรรมการ

และเลขานุการ 

   ๙๗.๕  นติกิรมหาวทิยาลัย  เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

   ๙๗.๖  บุคลากรสำนักงานบณัฑติวทิยาลัย จำนวน  ๒ คน เป็นกรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 ขอ้  ๙๘  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ มอีำนาจหนา้ที่ 

ดังตอ่ไปนี้ 

   ๙๘.๑  เรียกบุคคลที่เก่ียวขอ้งมาใหถ้้อยคำเปน็ลายลักษณ์อักษร 

   ๙๘.๒  เรียกเอกสารที่อยูใ่นครอบครองของบุคคลอื่นหรอืหน่วยงานในสงักัด

มหาวทิยาลยั 

   ๙๘.๓  รวบรวมพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

   ๙๘.๔  สรุปผลการสอบหาขอ้เทจ็จริงและเสนอบทลงโทษต่ออธกิารบด ี

 ขอ้ ๙๙  คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการจะตอ้งใหโ้อกาสผูถู้ก

กล่าวหาไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลักษณ์อกัษร และนำพยานบุคคลหรอืพยาน

เอกสารมาช้ีแจงขอ้กล่าวหาดว้ย 

 ขอ้ ๑๐๐  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดำเนนิการใหแ้ลว้

เสร็จภายใน ๔๕ วนั นับแต่วนัที่ประธานกรรมการไดรั้บทราบคำสั่งแตง่ตัง้จากอธกิารบดี 

  กรณทีี่ไมส่ามารถสอบหาขอ้เท็จจริงไดท้ันตามวรรคหนึง่ ใหท้ำเรือ่งขอขยายเวลา

ดำเนนิการไดอ้กีไม่เกิน ๓๐ วนั 

 ขอ้ ๑๐๑  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการสรุปผลการสอบและ

เสนอลงโทษตามสมควรแก่กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้ 

    ๑๐๑.๑  กรณทีี่นักศกึษาไมไ่ดจ้งใจ หรอืละเลยการดำเนนิการตามขัน้ตอน 

ของวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ อาจเสนอใหม้กีารปรับปรุงแก้ไขใหถู้กตอ้ง แลว้รายงานให้

ดำเนนิ การสอบใหม่อกีคร้ัง 

    ๑๐๑.๒  กรณทีี่นักศกึษาจงใจกระทำผดิทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วชิาการอาจเสนอใหป้รับการสอบวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ เป็น “ตก” หรอืใหย้กเลกิการทำ

วทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ นักศกึษาจะตอ้งเสนอหัวเรื่องใหมต่่อไป 
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    ๑๐๑.๓  กรณทีี่นักศกึษากระทำผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ

ตามขอ้  ๙๖.๒ ขอ้ ๙๖.๓ หรอืขอ้ ๙๖.๔ อาจจะเสนอใหม้หาวทิยาลยัประกาศพน้สภาพการเป็น

นักศกึษา 

    ๑๐๑.๔ กรณตีรวจพบว่าไดก้ระทำผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ

หลังจากไดรั้บอนุมัตปิริญญาบัตรไปแลว้ 

       ๑)  กรณทีำความผดิตามขอ้  ๙๖.๑ ใหเ้รียกนักศกึษามาปรับแก้ไขให้

ถูกตอ้งภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ไดรั้บแจง้จากมหาวทิยาลยั 

       ๒)  กรณทีำความผดิตามขอ้ ๙๖.๒ ขอ้ ๙๖.๓ หรอืขอ้ ๙๖.๔  

ใหบ้ัณฑติวทิยาลยัทำเรื่องเสนอโดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา เสนอตอ่สภา

วชิาการ และสภามหาวทิยาลยั  ถอดถอนปริญญาบัตร 

 ขอ้ ๑๐๒  เมื่ออธกิารบดสีั่งลงโทษตามขอ้ ๑๐๑ แลว้ ใหแ้จง้ผลการลงโทษเป็นลาย

ลักษณ์อักษรใหผู้ถู้กลงโทษทราบภายใน ๗ วันทำการ 

 ขอ้ ๑๐๓  ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๑๐๑ มสีทิธอิุทธรณ์ต่อมหาวทิยาลยั ภายใน ๓๐ วัน นับ

จากวันที่ทราบคำสั่งลงโทษนัน้ 

 

 

หมวด ๑๒ 

การสำเร็จการศกึษาและการขอรับประกาศนียบัตรหรอืปรญิญาบัตร 

 

ส่วนท่ี ๑ 

การสำเร็จการศกึษา 

 

 ขอ้  ๑๐๔  การสำเร็จการศกึษา 

 ใหค้ณะกรรมการบัณฑติศกึษาอนุมตักิารสำเร็จการศกึษาของบัณฑติ โดยนักศกึษาจะ

สำเร็จการศกึษาไดต้อ้งมคุีณสมบัตติ่อไปนี้ 

   ๑๐๔.๑  หลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติและประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง 

     ศกึษารายวชิาครบถ้วนและสอบผ่านตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตอ้ง

ไดร้ะดับคะแนนเฉลีย่ไมต่่ำกวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอืเทยีบเท่า 

   ๑๐๔.๒  หลกัสูตรปริญญาโท 
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     แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวทิยานพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้

สุดทา้ยโดยมหาวทิยาลัยแตง่ตัง้ และตอ้งเป็นระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้รับฟงัเขา้รับฟังได ้สำหรับผลงาน

วทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ตอ้งไดรั้บการตพีมิพ์หรอือย่างนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้

ตพีมิพ์ในวารสารระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตทิี่มคุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา เรื่องหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

     แผน ก  แบบ ก ๒ ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดย

จะตอ้งไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔  ระดับคะแนนหรอืเทยีบเท่า พร้อมทัง้

เสนอวทิยานพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยมหาวทิยาลยัแต่งตัง้และตอ้งเป็น

ระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้

     ผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานพินธ์ตอ้งไดรั้บการตพีมิพ์หรอื

อย่างนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพ์ในวารสารระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตทิี่มคุีณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการหรอืนำเสนอต่อที่ประชุมวชิาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) ไดรั้บการตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

     แผน ข ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตอ้งได้

ระดับคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอืเทยีบเทา่ และสอบผา่นการสอบ

ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขยีนและ/หรอืปากเปลา่ในสาขาวชิานัน้พร้อม

ทัง้เสนอรายงานการค้นควา้อสิระและสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุทา้ยโดยมหาวทิยาลยัแต่งตัง้ 

โดยเปน็ระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้และรายงานการค้นควา้อสิระหรอืส่วนหนึง่ของรายงานการ

ค้นควา้อสิระตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่บืค้นได ้

   ๑๐๔.๓  หลักสตูรปริญญาเอก  

     สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยักำหนด 

     แบบ ๑ สอบผ่านการวดัคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูม้ี

สทิธขิอทำวทิยานพินธ์ เสนอวทิยานพินธ ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขัน้สดุทา้ยโดยมหาวทิยาลัย

แต่งตัง้ ซึ่งจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกและตอ้งเป็นระบบเปดิใหผู้ส้นใจ

เขา้รับฟังได ้

   สำหรับผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานพินธต์อ้งไดรั้บการตพีมิพ์หรอื

อย่างนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาตทิี่มคุีณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการอย่างนอ้ย ๒ เรื่อง 
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     แบบ ๒  ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตอ้งได้

คะแนนเฉลีย่ไม่ตำ่กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอืเทยีบเท่า สอบผา่นการวัดคุณสมบัต ิ

(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสีทิธิ์ขอทำวทิยานพินธ ์เสนอวทิยานพินธ์และสอบผา่นการสอบ

ปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยมหาวทิยาลยัแต่งตัง้ ซึ่งจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและ

ภายนอก และตอ้งเป็นระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้

   สำหรับผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานพินธต์อ้งไดรั้บการตพีมิพ์หรอื

อย่างนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาตทิี่มคุีณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ 

 ขอ้ ๑๐๕  ปลดหนี้สนิทัง้หมดต่อมหาวทิยาลยัเปน็ที่เรียบร้อยแลว้ 

 ขอ้ ๑๐๖  ปฏบิตัติามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามทีม่หาวทิยาลัย คณะ หรือหลักสตูรกำหนด 

 ขอ้ ๑๐๗ วันสำเร็จการศกึษา 

       วันสำเร็จการศกึษาของนักศกึษาใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการบัณฑติศกึษา

กำหนด 

 

ส่วนท่ี ๒ 

การขอรับประกาศนยีบัตรหรอืปรญิญาบัตร 

 

 ขอ้ ๑๐๘  การขอรับประกาศนยีบัตรหรอืปริญญาบัตร 

   ๑๐๘.๑  นักศกึษาที่สำเร็จการศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษา ใหย้ื่นคำร้องแสดง

ความจำนงขอรับประกาศนยีบัตรหรอืปริญญาบัตรตอ่มหาวทิยาลยัภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยั

กำหนด 

   ๑๐๘.๒  นักศกึษาที่ขอรับประกาศนยีบัตรหรอืปรญิญาบัตรตอ้งมคุีณสมบัตดิังนี้ 

      ๑)  เป็นผูส้ำเร็จการศกึษาครบถ้วนตามขอ้ ๑๐๔ ขอ้ ๑๐๕ และขอ้ ๑๐๖ 

      ๒)  ไม่เป็นผูม้พัีนธะหรอืสญัญาอื่นใดกับมหาวทิยาลยั 

      ๓)  ไมอ่ยูใ่นระหว่างถูกลงโทษจากมหาวทิยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ้ ๑๐๙  สำหรับนักศกึษาซึ่งเขา้ศกึษาก่อนขอ้บงัคับนี้มผีลใช้บังคับ ใหน้ำขอ้บงัคับของ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ย การจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที ่

๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทัง้ประกาศและคำสั่งมหาวทิยาลัย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศกึษาผูน้ัน้เขา้

ศกึษาในมหาวทิยาลัย มาบงัคับใช้กับการศกึษาในระดับบัณฑติศกึษาของนักศกึษาผูน้ัน้ตอ่ไป จนกว่า

จะพน้สภาพนักศกึษา 

 ขอ้ ๑๑๐  อาจารย์ที่ปรึกษาหรอืกรรมการสอบ วทิยานพินธ ์และการค้นควา้อสิระ 

ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ก่อนการประกาศใช้ขอ้บังคับนี้ ใหย้งัคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรอืกรรมการสอบ 

ที่ไดรั้บการแต่งตัง้ตอ่ไป จนกว่าจะพน้สภาพนักศกึษา 

 ขอ้ ๑๑๑  บรรดาประกาศหรอืคำสั่ง หรอืหลักเกณฑ์อันเก่ียวขอ้งกับการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษาที่มอียู่ก่อนขอ้บงัคับนี้ ใหม้ผีลบงัคับใหใ้ช้ตัง้แต่ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ จนกวา่จะไดม้กีาร

ปรับปรุงแก้ไขใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับนี้ ทัง้นี้ตอ้งดำเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หลังจาก

ประกาศใช้ขอ้บังคับนี้ 

 

  ประกาศ  ณ วันที ่ ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

                                                                (นายปญัญา  มหาชัย) 

                                                     นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
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หมายเหต:ุ -เหตุผลในการจัดทำขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการจัดการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เนือ่งจากมกีารประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไดก้ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรขึ้นใหมใ่หม้ี

คุณภาพ ซึ่งประกอบดว้ยการกำหนดคำนยิามของอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำระดับบัณฑติศกึษา อาจารย์ผูส้อน 

ระบบการจัดการศกึษา และประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสตูร

ระดับอุดมศกึษาทุกสาขาวชิา จงึมคีวามจำเป็นตอ้งประกาศใช้ขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าดว้ย การจัดการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัง้แต่บัดนี้เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
  



๘๐ 
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ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคพเิศษ) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 โดยที่เปน็การสมควรออกขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครว่าดว้ยการรับจ่ายเงนิ

เพื่อการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษาภาคพเิศษใหเ้หมาะสมกับสภาพปัจจุบันยิ่งขึ้น 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที ่ 

๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ ใหอ้อกขอ้บังคับไวด้งัต่อไปนี้ 

 ขอ้ ๑ ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการรับจ่ายเงนิ

เพื่อการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษาภาคพเิศษ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ขอ้ ๒ ขอ้บังคับนี้ใหใ้ช้สำหรับการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาภาคพเิศษและกับ

นักศกึษาที่เขา้ศกึษา ตัง้แต่ปกีารศกึษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคับนี้ 

    “มหาวทิยาลยั”     หมายถึง   มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

    “สภามหาวทิยาลยั”  หมายถึง   สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    “อธกิารบด”ี    หมายถึง   อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏั 

           สกลนคร 

    “รองอธกิารบด”ี   หมายถึง   รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏ 

           สกลนคร 

    “คณะกรรมการอำนวยการ”หมายถึง   คณะกรรมการอำนวยการจัดการศกึษา 

           ระดับบัณฑติศกึษา ภาคพเิศษ 

           มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

    “กรรมการบัณฑติศกึษา” “กรรมการบัณฑติศกึษาประจำคณะ” และ

“กรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑติศกึษาประจำสาขาวชิา” หมายถึง คณะกรรมการตามขอ้ ๓.๒.๑  

๓.๒.๒ และ ๓.๒.๓ ของขอ้บงัคับสถาบันราชภัฏสกลนครวา่ดว้ยการจดัใหม้คีณะกรรมการ

บัณฑติศกึษาและการจดัระบบบริหารในบัณฑติวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑  



๘๑ 
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 ขอ้ ๔ ใหม้หาวทิยาลยัเรียกเก็บเงนิค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ ไดด้ังนี้   

  ๔.๑ ค่าธรรมเนยีมการสมัครสอบคัดเลอืก 

        ๔.๑.๑ ค่าใบสมัคร และคู่มอืระเบยีบการ ชุดละ ๑๐๐ บาท 

          ๔.๑.๒ ค่าสมัครสอบคัดเลอืกเขา้เรียน สาขาวชิาละ ๓๐๐ บาท  

  ๔.๒ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา และค่าประกันของเสยีหาย กรณเีรียกเก็บคร้ังเดยีว 

        ค่าขึ้นทะเบยีนเปน็นักศกึษา ๒,๐๐๐ บาท 

        ค่าประกันของเสยีหาย  ๒,๐๐๐ บาท 

          เงนิค่าประกันของเสยีหาย ใหแ้ยกบัญชีรับไวต้่างหากเป็นเงนิฝากถอนคนืใหแ้ก่

นักศกึษาที่มไิดท้ำทรัพยส์นิของมหาวทิยาลยัเสยีหาย และมายืน่คำร้องขอคืนภายใน ๖ เดอืน  

นับจากวันสิ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั หากไม่มาถอนคนืภายในกำหนดเวลา 

ดังกล่าว ใหม้หาวทิยาลยัโอนเงนิสง่เขา้เป็นรายไดข้องมหาวทิยาลยั 

             ๔.๓ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย ค่าธรรมเนยีมพเิศษสำหรับ 

การฝกึทักษะ การฝกึประสบการณ์วชิาชีพ ค่าบำรุงศูนย์ใหก้ารศกึษา และค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ  

ใหม้หาวทิยาลยัจัดทำเป็นประกาศกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บ จำแนกเป็นโปรแกรม

วชิาหรอืสาขาวชิาที่เปดิสอนแลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ ทั้งนี้ไม่เกินภาคเรียนละ  

๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับระดับมหาบัณฑติ และไม่เกินภาคเรียนละ ๕๕,๐๐๐ บาท สำหรับระดับ 

ดุษฎบีัณฑติ 

           ๔.๔ ค่าธรรมเนยีมการลงทะเบยีนสอบวทิยานพินธ์ หรอืภาคนพินธ์หรอืการศกึษา

อสิระ การสอบประมวลความรู้ การทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบความสามารถดา้น

คอมพวิเตอร์ 

   ๔.๔.๑ ค่าธรรมเนยีมการสอบวทิยานพินธ ์

         ระดับปริญญามหาบัณฑติ ๕,๐๐๐ บาท 

         ระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ ๙,๐๐๐ บาท 

      ๔.๔.๒ ค่าธรรมเนยีมการสอบประมวลความรู้ 

         ระดับปริญญามหาบัณฑติ คร้ังละ ๘๐๐ บาท 

         ระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ คร้ังละ ๑,๕๐๐ บาท 

      ๔.๔.๓ ค่าธรรมเนยีมการทดสอบภาษาองักฤษ 

         ระดับปริญญามหาบัณฑติ คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 

         ระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ คร้ังละ ๑,๕๐๐ บาท 

 โดยมหาวทิยาลัยจดัใหม้กีารอบรมก่อนสอบตามความเหมาะสม  



๘๒ 
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      ๔.๔.๔ ค่าธรรมเนยีมการทดสอบความสามารถดา้นคอมพวิเตอร์  

คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท  

  ๔.๕ ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามรายการ 

      ๔.๕.๑ ค่าปรับการลงทะเบยีนช้ากว่ากำหนด วนัละ ๕๐ บาท 

      ๔.๕.๒ ค่าออกบัตรประจำตัวนักศกึษา ๑๐๐ บาท 

      ๔.๕.๓ ค่าออกใบแสดงผลการศกึษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

      ๔.๕.๔ ค่าออกใบรับรองอื่น ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

   ๔.๕.๕ ค่าขึ้นทะเบยีนปริญญาบัตรหรอืประกาศนยีบตัร ๕๐๐ บาท 

      ๔.๕.๖ ค่าใบแทนปริญญาบัตรหรอืประกาศนยีบัตร ๑๐๐ บาท 

      ๔.๕.๗ ค่าธรรมเนยีมการรับโอนผลการเรียน 

    ผลการเรียนจากมหาวทิยาลยั คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 

           ผลการเรียนจากสถาบันอืน่ หน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท 

      ๔.๕.๘ ค่าปรับการขอรับประกาศนยีบัตรหรอืปริญญาบัตรเกินกว่า ๒ ป ี 

นับจากวันที่สภามหาวทิยาลยัอนุมัต ิฉบับละ ๕๐๐ บาท 

          ๔.๖ ค่าธรรมเนยีมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาและการขอคนืสภาพ

นักศกึษา 

                    ๔.๖.๑ ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา กรณกีารขอลาพักการศกึษาหรอื

กรณทีี่ลงทะเบยีนรายวชิาครบตามหลักสตูรแลว้ 

           ระดับปริญญามหาบัณฑติ ภาคการศกึษาละ ๒,๕๐๐ บาท 

           ระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ ภาคการศกึษาละ ๕,๐๐๐ บาท 

                     ๔.๖.๒ ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศกึษา กรณทีี่พน้สภาพการเป็นนักศกึษา

เนื่องจากการลาออกหรอืเพราะเหตไุม่ชำระค่าบำรุงการศกึษาตามกำหนด คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท  

และตอ้งชำระค่าธรรมเนยีมการรักษาสภาพการเป็นนักศกึษาของภาคการศกึษาที่ยังค้างชำระทัง้หมด 

 ขอ้ ๕ ใหม้หาวทิยาลยัเรียกเก็บเงนิตามขอ้ ๔.๒ ในวันที่นักศกึษามารายงานตัวเขา้ศกึษา 

ส่วนค่าธรรมเนยีมขอ้ ๔.๓ ใหจ้ัดทำเป็นประกาศมหาวทิยาลัยเป็นรายปกีารศกึษา ทัง้นี้ตอ้งชำระ

ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ไม่เกิน ๒๐ วัน นับแต่วันเปดิภาคการศกึษา 

 ขอ้ ๖ กรณทีี่จำเป็นนักศกึษาอาจยืน่คำร้องขอผ่อนผนัการชำระเงนิตามขอ้ ๔.๒  

และ ๔.๓ ช้ากวา่กำหนด ทัง้นี้ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของอธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีี่ไดรั้บมอบหมาย 

ที่จะผ่อนผันได ้แต่ทัง้นี้ตอ้งไมเ่กิน ๑๕ วันนับแต่วนัที่ครบกำหนดตามขอ้ ๕ และจะตอ้งชำระ 

ค่าธรรมเนยีมตามขอ้ ๔.๕.๑ เมื่อพน้ระยะเวลาผ่อนผนัตามวรรคแรก นักศกึษาผูน้ัน้ไม่มสีทิธิ์เรียน 

ในภาคการศกึษานัน้  



๘๓ 
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 ขอ้ ๗ นักศกึษาที่ไมล่งทะเบยีนและไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาภายใน ๑๕ วนั 

นับแต่วันเปดิภาคการศกึษานัน้ ๆ ใหถ้อืว่านักศกึษาผูน้ัน้พน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

 ขอ้ ๘ ในกรณทีี่นักศกึษาขอถอนหรอืขอเปลี่ยนแปลงวชิาเรียน  ซึ่งไดก้ระทำภายใน  

๒๐ วัน นับแต่วันเปดิภาคการศกึษา ใหม้หาวทิยาลยัอนมุัตจิ่ายค่าลงทะเบยีนรายวชิาคนืได ้

และกรณทีี่นักศกึษาขอลาออกจากมหาวทิยาลยัภายใน ๒๐ วันนับแต่วนัเปดิภาคการศกึษา   

ใหม้หาวทิยาลยัอนมุัตจิา่ยเงนิค่าธรรมเนยีมตามขอ้ ๔.๒ และขอ้ ๔.๓ คนืได ้

 ขอ้ ๙ การใช้จ่ายเงนิที่เรียกเก็บไดจ้ากขอ้บงัคับนี้ ใหจ้่ายไดเ้ฉพาะกิจการซึ่งอำนวย

ประโยชน์ตอ่การจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาภาคพเิศษ หรอืตอ่กิจการของมหาวทิยาลยั

โดยทั่วไป ดังนี้ 

  ๙.๑ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 

  ๙.๒ ค่าตอบแทนการสอน การสอบ และการควบคุมวทิยานพินธห์รอืภาคนพินธ ์

หรอืการศกึษาอสิระ 

  ๙.๓ ค่าตอบแทนการดำเนนิงาน และเบี้ยประชุมกรรมการบัณฑติศกึษา กรรมการ

อำนวยการ กรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวชิา และกรรมการบัณฑติศกึษาประจำคณะ 

  ๙.๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่กิจกรรมของมหาวทิยาลยัโดยทั่วไปหรอืเป็น

ประโยชน์โดยตรงตอ่โครงการ 

 ขอ้ ๑๐ การเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาตามขอ้บงัคับนี้  ใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  ๑๐.๑ ใหม้หาวทิยาลัยกำหนดอัตรา และหลักเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน 

ตามขอ้ ๙ โดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวทิยาลัย และรายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบ 

  ๑๐.๒ ค่าตอบแทนรายวันใหจ้่ายไดเ้ฉพาะผูท้ี่ไดรั้บคำสัง่แต่งตัง้ใหป้ฏบิัตงิานที่

เก่ียวกับการจัดการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา ภาคพเิศษ โดยจะตอ้งมเีวลาปฏบิตังิานตดิต่อกัน 

ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ช่ัวโมง และในวันหนึ่งใหจ้า่ยค่าตอบแทนรายวันใหบุ้คคลหนึ่งไดเ้พยีงคร้ังหนึ่งเท่านัน้ 

  ๑๐.๓ ค่าตอบแทนตามขอ้ ๙.๑ ๙.๒ และ ๙.๓ ใหจ้่ายไดท้ัง้ในเวลา และนอกเวลา

ราชการ  

 ขอ้ ๑๑ การจ่ายเงนิตามขอ้ ๙ ใหม้หาวทิยาลัยจดัทำงบประมาณรายจา่ยเสนอขออนมุัติ

สภามหาวทิยาลัยเพื่อจา่ยต่อไป 

  เงนิรายไดน้อกเหนอืจากที่จดัสรรเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปแีละเงนิ

งบประมาณเหลอืจา่ยเมือ่สิ้นปงีบประมาณใหเ้ป็นเงนิคงคลงั 

  การใช้จ่ายเงนิคงคลงั ใหม้หาวทิยาลยัดำเนนิการโดยความเห็นชอบของ 

สภามหาวทิยาลัย  



๘๔ 
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 ขอ้ ๑๒ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารและจัดการศกึษา ใหม้หาวทิยาลัย

สามารถเสนองบประมาณเปน็หมวดเงนิอุดหนุนเพื่อการจัดการศกึษาและการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาโดยจะตอ้งระบุกิจกรรมที่จะดำเนนิการไวใ้หชั้ดเจน 

  การเปลี่ยนแปลงรายการ การโอนหมวดรายจ่าย และการกันเงนิงบประมาณไว ้

จ่ายเหลื่อมปใีหอ้ธกิารบดเีปน็ผูม้อีำนาจอนุมัต ิและรายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 

 ขอ้ ๑๓ ใหอ้ธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดมีอบหมาย มอีำนาจอนมุัต ิ

และก่อหนี้ผูกพันเงนิรายไดต้ามขอ้บังคับนี้ไดไ้ม่เกินวงเงนิที่ไดรั้บอนุมตัติามรายการขอ้ ๑๑ 

 ขอ้ ๑๔ เงนิค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศกึษาตามขอ้บังคับนี้  

ใหม้หาวทิยาลยัดำเนนิการดังต่อไปนี้ 

  ๑๔.๑ นำเงนิฝากธนาคารออมสนิหรอืธนาคารพาณชิยใ์นนามของมหาวทิยาลยั  

และใหน้ำดอกผลที่เกิดจากเงนิฝากนี้สมทบเขา้เป็นเงนิประเภทเดยีวกัน 

  ๑๔.๒ เมื่อเลกิโครงการหากมเีงนิเหลอืใหโ้อนเขา้สมทบเป็นเงนิรายไดข้อง

มหาวทิยาลยั 

  ๑๔.๓ ใหห้ัวหนา้งานการเงนิ เปน็ผูรั้บผดิชอบลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงนิรายไดต้าม

ขอ้บังคับนี้ร่วมกับอธกิารบด ีหรอืผูท้ี่อธกิารบดมีอบหมาย 

  ๑๔.๔ ใหใ้ช้ใบเสร็จเงนิรายไดเ้ปน็ใบเสร็จรับเงนิตามขอ้บังคับนี้  

 ขอ้ ๑๕ การซื้อ การจา้ง ตลอดจนการดำเนนิการอืน่ใดเก่ียวกับการเบกิจ่ายเงนินี้ให้

เป็นไปตามระเบยีบทางราชการที่ว่าดว้ยการนี้ที่ใช้บังคับอยูใ่นปัจจุบัน นอกจากสภามหาวทิยาลยั 

จะกำหนดเปน็อย่างอื่น 

 ขอ้ ๑๖ ใหม้หาวทิยาลัยรายงานผลการดำเนนิงานตามโครงการจดัการศกึษาสำหรับ

บัณฑติศกึษา ภาคพเิศษ พร้อมทัง้การรับจ่ายตามขอ้บังคับนี้ใหค้ณะกรรมการอำนวยการและ 

สภามหาวทิยาลัยทราบทุกสิ้นปกีารศกึษา 

 ขอ้ ๑๗ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามขอ้บังคับนี้ และมอีำนาจออกระเบยีบ  

ประกาศ หรอืคำสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามขอ้บงัคับนี้ 

 ในกรณทีี่มปีัญหาเก่ียวกับการปฏบิัตติามขอ้บังคับนี้ ใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจตคีวาม 

และวนิจิฉัย และถอืเป็นอนัยตุ ิ

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 

          (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

               นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  



๘๕ 
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ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 โดยที่เปน็การสมควรออกขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครว่าดว้ยการรับจ่ายเงนิ

เพื่อการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษาภาคปกตใิหเ้หมาะสมกับสภาพปัจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลัยราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหอ้อกขอ้บังคับไวด้ังตอ่ไปนี้ 

 ขอ้ ๑ ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการรับจ่ายเงนิ

เพื่อจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ขอ้ ๒ ขอ้บังคับนี้ใหใ้ช้สำหรับการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาภาคปกต ิ 

ตัง้แต่ปกีารศกึษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคับนี้ 

    “มหาวทิยาลยั”     หมายถึง มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

    “สภามหาวทิยาลยั”  หมายถึง สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    “อธกิารบด”ี    หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

    “รองอธกิารบด”ี   หมายถึง รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

   “คณะกรรมการอำนวยการ”  หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการจัดการศกึษา 

ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                  “กรรมการบัณฑติศกึษา” “กรรมการบัณฑติศกึษาประจำคณะ” และ 

“กรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑติศกึษาประจำสาขาวชิา”  หมายถึง คณะกรรมการตามขอ้ ๓.๒.๑ 

๓.๒.๒ และ ๓.๒.๓ ของขอ้บงัคับสถาบันราชภัฏสกลนครวา่ดว้ยการจดัใหม้คีณะกรรมการ

บัณฑติศกึษาและการจดัระบบบริหารในบัณฑติวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ขอ้ ๔  ใหม้หาวทิยาลัยเรียกเก็บเงนิค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ ไดด้ังนี้   

  ๔.๑ ค่าธรรมเนยีมการสมัครสอบคัดเลอืก 

   ๔.๑.๑ ค่าใบสมัคร และคู่มอืระเบยีบการ ชุดละ ๑๐๐ บาท 

   ๔.๑.๒ ค่าสมัครสอบคัดเลอืกเขา้เรียน สาขาวชิาละ ๒๐๐ บาท   



๘๖ 
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  ๔.๒ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา และค่าประกันของเสยีหาย กรณเีรียกเก็บคร้ังเดยีว 

     ค่าขึ้นทะเบยีนเปน็นักศกึษา ๑,๐๐๐ บาท 

     ค่าประกันของเสยีหาย ๒,๐๐๐ บาท 

 เงนิค่าประกันของเสยีหาย ใหแ้ยกบัญชีรับไวต้่างหากเป็นเงนิฝากถอนคนืใหแ้ก่นักศกึษา 

ที่มไิดท้ำทรัพย์สนิของมหาวทิยาลยัเสยีหาย และมายืน่คำร้องขอคนืภายใน ๖ เดอืน นับจากวัน 

สิ้นสภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย หากไม่มาถอนคนืภายในกำหนดเวลาดงักล่าว  

ใหม้หาวทิยาลยัโอนเงนิส่งเขา้เป็นรายไดข้องมหาวทิยาลัย 

  ๔.๓ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย ค่าธรรมเนยีมพเิศษสำหรับ 

การฝกึทักษะ การฝกึประสบการณ์วชิาชีพ ค่าบำรุงศูนย์ใหก้ารศกึษา และค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ  

ใหม้หาวทิยาลยัจัดทำเป็นประกาศกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บ จำแนกเป็นโปรแกรม

วชิาหรอืสาขาวชิาที่เปดิสอน แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลัยทราบ ทัง้นี้ไม่เกินภาคเรียนละ 

๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับระดบัมหาบัณฑติ และไม่เกินภาคเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับระดับ 

ดุษฎบีัณฑติ 

            ๔.๔ ค่าธรรมเนยีมการลงทะเบยีนสอบวทิยานพินธ์หรอืภาคนพินธ์หรอืการศกึษาอสิระ 

การสอบประมวลความรู้ การทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบความสามารถดา้นคอมพวิเตอร์ 

  ๔.๔.๑ ค่าธรรมเนยีมการสอบวทิยานพินธ ์  

   ระดับปริญญามหาบัณฑติ ๓,๐๐๐ บาท 

   ระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ ๕,๐๐๐ บาท 

  ๔.๔.๒ ค่าธรรมเนยีมการสอบประมวลความรู้ 

   ระดับปริญญามหาบัณฑติ คร้ังละ ๕๐๐ บาท 

   ระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 

  ๔.๔.๓ ค่าธรรมเนยีมการทดสอบภาษาองักฤษ 

   ระดับปริญญามหาบัณฑติ คร้ังละ ๕๐๐ บาท 

   ระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 

 สำหรับปรญิญาดุษฎบีัณฑติใหม้หาวทิยาลัยจัดใหม้กีารอบรมก่อนสอบตามความเหมาะสม 

  ๔.๔.๔ ค่าธรรมเนยีมการทดสอบความสามารถดา้นคอมพวิเตอร์ คร้ังละ ๕๐๐ บาท  

 ๔.๕ ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามรายการ 

  ๔.๕.๑ ค่าปรับการลงทะเบยีนช้ากว่ากำหนด วนัละ ๒๐ บาท ทัง้นี้ไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

  ๔.๕.๒ ค่าออกบัตรประจำตัวนักศกึษา ๑๐๐ บาท 

  ๔.๕.๓ ค่าออกใบแสดงผลการศกึษา ฉบับละ ๕๐ บาท 

  ๔.๕.๔ ค่าออกใบรับรองอื่น ๆ ฉบับละ ๕๐ บาท  



๘๗ 
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  ๔.๕.๕ ค่าขึ้นทะเบยีนปริญญาบัตรหรอืประกาศนยีบตัร ๕๐๐ บาท 

  ๔.๕.๖ ค่าใบแทนปริญญาบัตรหรอืประกาศนยีบัตร ๑๐๐ บาท 

  ๔.๕.๗ ค่าปรับการขอรับประกาศนยีบตัรหรอืปริญญาบตัรเกินกว่า ๒ ป ีนับจาก 

วันที่สภามหาวทิยาลัยอนมุัติ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

 ๔.๖ ค่าธรรมเนยีมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาและการขอคืนสภาพนักศกึษา 

  ๔.๖.๑ ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา กรณกีารขอลาพักการศกึษา หรอื  

กรณทีี่ลงทะเบยีนรายวชิาครบตามหลักสตูรแลว้ 

   ระดับปริญญามหาบัณฑติ ภาคการศกึษาละ ๑,๕๐๐ บาท 

   ระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ ภาคการศกึษาละ ๓,๐๐๐ บาท 

  ๔.๖.๒ ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศกึษา กรณทีี่พน้สภาพการเป็นนักศกึษาเนื่องจาก

การลาออกหรอืเพราะเหตุไมช่ำระค่าบำรุงการศกึษาตามกำหนด คร้ังละ ๕๐๐ บาท และตอ้งชำระ

ค่าธรรมเนยีมการรักษาสภาพการเป็นนักศกึษาของภาคการศกึษาที่ยงัค้างชำระทัง้หมด 

 ขอ้ ๕ ใหม้หาวทิยาลยัเรียกเก็บเงนิตามขอ้ ๔.๒ ในวันที่นักศกึษามารายงานตัวเขา้ศกึษา 

ส่วนค่าธรรมเนยีมขอ้ ๔.๓ ใหจ้ัดทำเป็นประกาศมหาวทิยาลัยเป็นรายปกีารศกึษา ทัง้นี้ตอ้งชำระ

ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ไม่เกิน ๓๐วัน นับแต่วันเปดิภาคการศกึษา 

 ขอ้ ๖ กรณทีี่จำเป็นนักศกึษาอาจยืน่คำร้องขอผ่อนผนัการชำระเงนิตามขอ้ ๔.๒  

และ ๔.๓ ช้ากวา่กำหนด ทัง้นี้ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของอธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีี่ไดรั้บมอบหมาย 

ที่จะผ่อนผันได ้แต่ทัง้นี้ตอ้งไมเ่กิน ๓๐ วนันับแต่วนัที่ครบกำหนดตามขอ้ ๕ และจะตอ้งชำระ

ค่าธรรมเนยีมตามขอ้ ๔.๕.๑ 

 เมื่อพน้ระยะเวลาผ่อนผนัตามวรรคแรก นักศกึษาผูน้ัน้ไม่มสีทิธิ์เรียนในภาคการศกึษานัน้ 

 ขอ้ ๗ นักศกึษาที่ไมล่งทะเบยีนและไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาภายใน  

๑ ภาคการศกึษา นับแต่วันเปดิภาคการศกึษานัน้ ๆ ใหถ้อืวา่นักศกึษาผูน้ัน้พน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

 ขอ้ ๘ ในกรณทีี่นักศกึษาขอถอนหรอืขอเปลี่ยนแปลงวชิาเรียน ซึง่ไดก้ระทำภายใน  

๒๐วัน นับแต่วันเปดิภาคการศกึษา ใหม้หาวทิยาลยัอนมุัตจิ่ายค่าลงทะเบยีนรายวชิาคนืได้  และกรณี

ที่นักศกึษาขอลาออกจากมหาวทิยาลัยภายใน ๒๐ วันนับแต่วันเปดิภาคการศกึษา  ใหม้หาวทิยาลยั

อนุมัตจิา่ยเงนิค่าธรรมเนยีมตามขอ้ ๔.๒ และขอ้ ๔.๓ คนืได ้

 ขอ้ ๙ การใช้จ่ายเงนิที่เรียกเก็บไดจ้ากขอ้บงัคับนี้ ใหจ้่ายไดเ้ฉพาะกิจการซึ่งอำนวย

ประโยชน์ตอ่การจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกต ิหรอืต่อกิจการของมหาวทิยาลยั

โดยทั่วไป ดังนี้ 

 

  



๘๘ 
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  ๙.๑ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 

  ๙.๒ ค่าตอบแทนการสอบ และการควบคุมวทิยานพินธห์รอืภาคนพินธ์หรอืการศกึษา

อสิระ    

  ๙.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่กิจกรรมของมหาวทิยาลยัโดยทั่วไป 

หรอืเป็นประโยชน์โดยตรงต่อโครงการ 

 ขอ้ ๑๐ การเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาตามขอ้บงัคับนี้  ใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  ๑๐.๑ ใหม้หาวทิยาลัยกำหนดอัตรา และหลักเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน 

ตามขอ้ ๙ โดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวทิยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย 

 ขอ้ ๑๑ การจ่ายเงนิตามขอ้ ๙ ใหม้หาวทิยาลัยจดัทำงบประมาณรายจา่ยไม่เกิน 

ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณที่จัดเก็บไดเ้สนอขออนมุัตติอ่สภามหาวทิยาลัยเพือ่ดำเนนิการเบกิจ่าย

ต่อไป 

 เงนิรายไดน้อกเหนอืจากที่จดัสรรเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปแีละเงนิ

งบประมาณเหลอืจา่ยเมือ่สิ้นปงีบประมาณใหเ้ป็นเงนิคงคลงัหรอืจัดเปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการมหาวทิยาลัย 

 ขอ้ ๑๒ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารและจัดการศกึษา ใหม้หาวทิยาลัย 

สามารถเสนองบประมาณเปน็หมวดเงนิอุดหนุนเพื่อการจัดการศกึษาและการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา โดยจะตอ้งระบุกิจกรรมที่จะดำเนนิการไวใ้หชั้ดเจน 

 การเปลี่ยนแปลงรายการ การโอนหมวดรายจ่าย และการกันเงนิงบประมาณไวจ้า่ย

เหลื่อมปใีหอ้ธกิารบดเีปน็ผูม้อีำนาจอนมุัติ และรายงานใหส้ภามหาวทิยาลัยทราบ 

 ขอ้ ๑๓ ใหอ้ธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดมีอบหมาย มอีำนาจอนมุัตแิละ 

ก่อหนี้ผูกพันเงนิรายไดต้ามขอ้บังคับนี้ไดไ้ม่เกินวงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัตติามรายการขอ้ ๑๑ 

 ขอ้ ๑๔ เงินค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศกึษาตามขอ้บังคับนี้ ใหม้หาวทิยาลัย 

ดำเนนิการดังต่อไปนี้ 

  ๑๔.๑ นำเงนิฝากธนาคารออมสนิหรอืธนาคารพาณชิยใ์นนามของมหาวทิยาลัย  

และใหน้ำดอกผลที่เกิดจากเงนิฝากนี้สมทบเขา้เป็นเงนิประเภทเดยีวกัน 

  ๑๔.๒ เมื่อเลกิโครงการหากมเีงนิเหลอืใหโ้อนเขา้สมทบเป็นเงนิรายไดข้อง

มหาวทิยาลยั 

  ๑๔.๓ ใหห้ัวหนา้งานการเงนิ เปน็ผูรั้บผดิชอบลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงนิรายได ้

ตามขอ้บงัคับนี้ร่วมกับอธกิารบด ีหรอืผู้ทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 

  



๘๙ 
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  ๑๔.๔ ใหใ้ช้ใบเสร็จเงนิรายไดเ้ปน็ใบเสร็จรับเงนิตามขอ้บังคับนี้    

 ขอ้ ๑๕ การซื้อ การจา้ง ตลอดจนการดำเนนิการอืน่ใดเก่ียวกับการเบกิจ่ายเงนินี้ 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทางราชการที่ว่าดว้ยการนัน้ ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน นอกจากสภา

มหาวทิยาลยัจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

 ขอ้ ๑๖ ใหม้หาวทิยาลัยรายงานผลการดำเนนิงานตามโครงการจัดการศกึษาสำหรับ

บัณฑติศกึษา ภาคปกต ิพร้อมทัง้การรับจ่ายตามขอ้บังคับนี้ใหค้ณะกรรมการอำนวยการและ 

สภามหาวทิยาลัยทราบทุกสิ้นปกีารศกึษา 

 ขอ้ ๑๗ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามขอ้บังคับนี้ และมอีำนาจออกระเบยีบ ประกาศ 

หรอืคำสั่งเพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัตติามขอ้บงัคับนี้ 

 ในกรณทีี่มปีัญหาเก่ียวกับการปฏบิัตติามขอ้บังคับนี้ ใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจตคีวาม 

และวนิจิฉัย และถอืเป็นอนัยตุ ิ

 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 

 

                          (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

                นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคพเิศษ) (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 โดยที่เปน็การสมควรออกขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิ

เพื่อการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษาภาคพเิศษใหเ้หมาะสมกับสภาพปัจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ จงึมมีตใิหอ้อกขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิเพื่อจัด

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคพเิศษ) (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไวด้ังตอ่ไปนี้ 

 ขอ้ ๑ ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิ

เพื่อการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา (ภาคพเิศษ) (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 ขอ้ ๒ ขอ้บังคับนี้ใหใ้ช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเปน็ตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิความในขอ้ ๔.๔ แห่งขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ย 

การรับจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใ้ช้ความต่อไปนี้

แทน “๔.๔ ค่าธรรมเนยีมการลงทะเบยีนสอบวทิยานพินธ์ หรอืภาคนพินธ์หรอืการศกึษาอสิระ  

การสอบประมวลความรู้ การทดสอบภาษาอังกฤษ การทดสอบความสามารถดา้นคอมพวิเตอร์  

และการสอบวดัคุณสมบตั”ิ 

 ขอ้ ๔ ใหเ้พิ่มความดังต่อไปนี้ เป็นขอ้ ๔.๔.๕ ของขอ้ ๔.๔ แห่งขอ้บังคับมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร วา่ดว้ย การรับจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคพเิศษ)  

พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 

  “๔.๔.๕ ค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัต ิระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ คร้ังละ 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท” 
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 ขอ้ ๕ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามขอ้บังคับนี้ และใหม้อีำนาจในการออกประกาศ

คำสั่งหรอืระเบยีบปฏบิตัซิึ่งไมข่ัดหรอืแยง้กับขอ้บังคับนี้ ในกรณทีี่มไิดก้ำหนดหลักการและการปฏบิัติ

ไวใ้นขอ้บงัคับนี้และในกรณทีีม่ปีัญหาเก่ียวกับการปฏบิตัติามขอ้บังคับนี้ ใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจตคีวาม

และวนิจิฉัย และถอืเป็นอนัยตุ ิ

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

                     (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

             นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 โดยที่เปน็การสมควรออกขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิ

เพื่อการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษาภาคพเิศษใหเ้หมาะสมกับสภาพปัจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ จงึมมีตใิหอ้อกขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิเพื่อจัด

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคพเิศษ) (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไวด้ังตอ่ไปนี้ 

 ขอ้ ๑ ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ย การรับจ่ายเงนิ

เพื่อจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 ขอ้ ๒ ขอ้บังคับนี้ใหใ้ช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเปน็ตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิความในขอ้ ๔.๔ แห่งขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ย 

การรับจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใ้ช้ความต่อไปนี้

แทน “๔.๔ ค่าธรรมเนยีมการลงทะเบยีนสอบวทิยานพินธ์ หรอืภาคนพินธ์หรอืการศกึษาอสิระ  

การสอบประมวลความรู้ การทดสอบภาษาอังกฤษ การทดสอบความสามารถดา้นคอมพวิเตอร์ 

และการสอบวดัคุณสมบตั”ิ 

 ขอ้ ๔ ใหเ้พิ่มความดังต่อไปนี้ เป็นขอ้ ๔.๔.๕ ของขอ้๔.๔ แห่งขอ้บังคับมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร วา่ดว้ย การรับจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ดังนี้ 

  “๔.๔.๕ ค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัต ิระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ คร้ังละ 

ไม่เกิน ๕๐๐ บาท” 

 

 

  



๙๓ 
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 ขอ้ ๕ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามขอ้บังคับนี้ และใหม้อีำนาจในการออกประกาศ

คำสั่งหรอืระเบยีบปฏบิตัซิึ่งไมข่ัดหรอืแยง้กับขอ้บังคับนี้ ในกรณทีี่มไิดก้ำหนดหลักการและการปฏบิัติ

ไวใ้นขอ้บงัคับนี้และในกรณทีีม่ปีัญหาเก่ียวกับการปฏบิตัติามขอ้บังคับนี้ ใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจตคีวาม

และวนิจิฉัย และถอืเป็นอนัยตุ ิ

 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

                     (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

             นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ว่าดว้ยการโอนผลการเรียน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้ 

ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

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

 โดยที่เปน็การสมควรออกขอ้บงัคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการโอน 

ผลการเรียน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหง่พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยั 

ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร จงึออกขอ้บังคับเก่ียวกับการโอนผลการเรียน 

การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสตูรที่เปดิสอนใน

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร และสถาบันอุดมศกึษาอืน่ ไวด้ังตอ่ไปนี้ 

 ขอ้ ๑ ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการโอนผลการ

เรยีน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ขอ้ ๒ ขอ้บังคับนี้ใหใ้ช้บังคับตัง้แต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ บรรดาระเบยีบ ขอ้บังคับ คำสั่ง หรอืประกาศอืน่ใดทีข่ัดหรอืแยง้กับขอ้บังคับนี้ให้

ใช้ขอ้บังคับนี้แทน 

 ขอ้ ๔ ในขอ้บังคับนี้ 

  “มหาวทิยาลยั”    หมายถึง มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

  “อธกิารบด”ี     หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

  “นักศกึษา”     หมายถึง นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “สถาบันอุดมศกึษาอืน่” หมายถึง สถาบันการศกึษาทีจ่ัดการเรียนการสอน 

ในระดับหลงัมัธยมศกึษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ตำ่กว่าระดบัอนุปริญญาหรอืเทยีบเท่าในสาขา 

ที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครและการทรวงศกึษาธกิารใหก้ารรับรอง 

  “การโอนผลการเรียน” หมายถึง การขอโอนหน่วยกิตของรายวชิาในระดับเดยีวกัน 

ที่ไดเ้คยศกึษามาแลว้จากมหาวทิยาลัย และมหาวทิยาลัยราชภัฏอื่น เพื่อใช้นับเปน็ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาในมหาวทิยาลยั 



๙๕ 
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  “การเทยีบโอนผลการเรียน” หมายถึง การขอเทยีบโอนหนว่ยกิตของรายวชิาในระดับ

เดยีวกันที่ไดเ้คยศกึษามาแลว้จากสถาบันอดุมศกึษาอื่น เพือ่ใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา 

ในมหาวทิยาลยั 

  “การเทยีบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์” หมายถึง การขอเทยีบโอนความรู้

ทักษะและประสบการณ์ จากการศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอัธยาศยั ความรู้จากการฝกึอาชีพ 

หรอืความรู้จากประสบการณข์องนักศกึษา เพื่อนับเปน็หน่วยกิตเทยีบเท่ารายวชิา ตามหลักสูตร

การศกึษาในมหาวทิยาลยั 

 ขอ้ ๕ การโอนผลการเรียนมหีลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (๑) นักศกึษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีหรือบณัฑติศกึษา ที่เคยศกึษา 

ในหลักสูตรที่เปดิสอนในมหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัราชภัฏอื่นมาแลว้ หรอืสำเร็จการศกึษาจาก

มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัราชภัฏอืน่มาแลว้ไม่เกิน ๕ ป ีอาจขอโอนหน่วยกิตรายวชิาในระดับ

เดยีวกับที่ไดเ้คยศกึษามาแลว้ เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา โดยยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริม

วชิาวชิาการและงานทะเบยีน หรอืสำนักงานบัณฑติศกึษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่เปดิ

ภาคเรียนที่เขา้ศกึษา 

  (๒) รายวชิาที่นำมาขอโอนผลการเรียน ตอ้งมเีนื้อหาสาระครอบคลมุไมน่อ้ยกว่า 

สามในสี่ของรายวชิาใหม่ที่ขอโอน และจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสองในสามของ

จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ระดับอนุปริญญา หรอืปริญญาตรีที่รับโอน หรอืไม่เกินหนึ่งในสี่

ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่รับโอน และไม่ใหโ้อนหน่วยกิตในรายวชิา

การศกึษาค้นควา้อสิระ หรอืการศกึษาปัญหาพเิศษ หรือวทิยานพินธ์แลว้แต่กรณ ี

  (๓) ใหค้ณะกรรมการประจำคณะ หรอืคณะกรรมการบัณฑติศกึษา แลว้แต่กรณ ี

แต่งตัง้คณะกรรมการจากโปรแกรมวชิา หรอืสาขาวชิาที่เก่ียวขอ้งพจิารณาดำเนนิการโอนผลการ

เรียนของนักศกึษาที่ยืน่คำร้อง เฉพาะรายวชิาทีม่ผีลการเรียนในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ

ปรญิญาตรีไมต่่ำกว่าระดับ C หรอื S หรอื P แลว้แต่กรณ ีและในหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาไม่ตำ่

กว่าระดับ B หรอื S หรอื P แลว้แต่กรณ ีแลว้นำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการ

บัณฑติศกึษา แลว้แต่กรณ ีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

  (๔) นักศกึษาตอ้งชำระค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวทิยาลยักำหนด 

ทัง้นี้จำนวนรายวชิาและผลการเรียนที่โอนได ้ใหร้วมเป็นหนว่ยกิต ตามหลักสูตรที่ศกึษาไดแ้ละนำไปคิด

ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 

  (๕) นักศกึษาที่โอนผลการเรียนแลว้ ตอ้งลงทะเบยีนศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลัย 

อย่างนอ้ยหนึ่งปกีารศกึษา 
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 ขอ้ ๖ การเทยีบโอนผลการเรียน มหีลักเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑) นักศกึษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรอืบณัฑติศกึษา ที่เคยศกึษา

ในหลักสูตรที่เปดิสอนในสถาบันอุดมศกึษาอืน่ หรอืสำเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

มาแลว้ไม่เกิน ๕ ป ีอาจขอเทยีบโอนหน่วยกิตรายวชิาในระดับเดยีวกับที่เคยศกึษามาแลว้ เพื่อใช้

นับเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษา โดยยื่นคำร้องตอ่สำนักส่งเสริมวชิาวชิาการและงานทะเบยีนหรอื

สำนักงานบณัฑติศกึษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นบัตัง้แตเ่ปดิภาคเรียนที่เขา้ศึกษา 

  (๒) รายวชิาที่นำมาขอเทยีบโอนผลการเรียน ตอ้งมเีนื้อหาสาระครอบคลุม 

ไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของรายวชิาใหม่ที่ขอเทยีบโอน และจำนวนหนว่ยกิตที่เทยีบโอนไดจ้ะตอ้ง 

ไม่เกินสองในสามของจำนวนหนว่ยกิต รวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรอืปริญญาตรี 

ที่รับเทยีบโอน หรอืไม่เกินหนึง่ในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

ที่รับโอน และไม่ใหเ้ทยีบโอนหน่วยกิตในรายวชิาการศกึษาค้นควา้อสิระ หรอืการศกึษาปญัหาพเิศษ 

หรอืวทิยานพินธ์แลว้แต่กรณ ี

  (๓) ใหค้ณะกรรมการประจำคณะ หรอืคณะกรรมการบัณฑติศกึษา แลว้แต่กรณ ี

แต่งตัง้คณะกรรมการจากโปรแกรมวชิา หรอืสาขาวชิาที่เก่ียวขอ้งพจิารณาดำเนนิการเทยีบโอนผล

การเรียนของนักศกึษาที่ยื่นคำร้อง เฉพาะรายวชิาทีม่ผีลการเรียนในหลักสตูรระดับอนุปริญญาหรอื

ปริญญาตรีไมต่่ำกว่าระดับช้ัน C หรอื S หรอื P แลว้แต่กรณ ีและในหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

ไม่ต่ำกวา่ระดับ B หรอื S หรอื P แลว้แต่กรณ ีแลว้นำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ หรอื

คณะกรรมการบัณฑติศกึษา แลว้แต่กรณ ีเพื่อพจิารณาอนมุตั ิ

  (๔) นักศกึษาตอ้งชำระค่าธรรมเนยีมการเทยีบโอนผลการเรียนตามที่มหาวทิยาลยั

กำหนด ทั้งนี้จำนวนรายวชิาและผลการเรียนที่เทยีบโอนได ้ใหร้วมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่ศกึษา

ได ้แต่ไมต่อ้งนำไปคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  (๕) นักศกึษาที่เทยีบโอนผลการเรียนแลว้ ตอ้งลงทะเบยีนศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั

อย่างนอ้ยหนึ่งคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ขอ้ ๗ การเทยีบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ มหีลักเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑) นักศกึษาของมหาวทิยาลยั อาจจะยื่นคำร้องตอ่สำนักสง่เสริมวชิาการและงาน

ทะเบยีน หรอืสำนักงานบัณฑติศกึษา ใหเ้ทยีบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของนกัศกึษา  

เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทยีบเท่ากับรายวชิาที่เปดิสอนในหลักสูตรของมหาวทิยาลัย ภายในภาคเรียน

แรกที่เขา้ศกึษา โดยมคีวามรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ขอเทยีบโอนมาแลว้ไม่เกิน ๕ ป ี

  (๒) ใหค้ณะกรรมการประจำคณะ หรอืคณะกรรมการบัณฑติศกึษา แลว้แต่กรณ ี

แต่งตัง้คณะกรรมการจากโปรแกรมวชิาหรอืสาขาวชิาที่เก่ียวขอ้งพจิารณาดำเนนิการเทยีบระดับ

ความรู ้ความสามารถทักษะ และประสบการณ์ของนักศกึษาที่ยื่นคำร้องด้วยวธิกีารที่หลากหลาย  



๙๗ 
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ทัง้ดว้ยการทดสอบ การประเมนิแฟม้สะสมงาน หรอืการสงัเกตพฤตกิรรม ใหค้รอบคลมุลักษณะของ

นักศกึษาตามมาตรฐานของรายวชิาที่เทยีบโอน แลว้นำผลการพจิารณาเสนอคณะกรรมการประจำ

คณะ หรอืคณะกรรมการบัณฑติศกึษา แลว้แต่กรณ ีเพื่อพจิารณาอนมุัต ิ

  (๓) องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จะนำมาเทยีบโอน ตอ้งตรงหรอืสมัพันธ์

หรอืเก่ียวขอ้งกับเนื้อหาของรายวชิาที่จะขอเทยีบโอน และจำนวนหน่วยกิตที่เทยีบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกิน

สองในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนปุริญญา หรอืปริญญาตรีที่ขอเทยีบ และไม่

เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรระดับบณัฑติศกึษาที่ขอเทยีบ ทัง้นี้นกัศกึษจะตอ้ง

ชำระค่าธรรมเนยีมการเทยีบโอนตามมหาวทิยาลยักำหนด 

  (๔) รายวชิาที่ไดรั้บการเทยีบโอนตามขอ้ ๗(๒) ใหบั้นทกึไวใ้นระเบยีนการเรียนของ

นักศกึษาโดยใช้อักษรยอ่ “P” ในช่องระดบัคะแนน ในหลักสตูรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

และใช้อักษร “S” สำหรับรายวชิาในหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

  (๕) ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เทยีบโอนได ้ใหร้วมเป็นหน่วยกิต 

ตามหลักสตูรที่ศกึษาแต่ไม่ตอ้งนำไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 

  (๖) นักศกึษาที่ขอเทยีบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์แลว้ ตอ้งลงทะเบยีน

ศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัอย่างนอ้ยหนึง่ปกีารศกึษา 

 ขอ้ ๘ นักศกึษาทีโ่อนผลการเรียน เทยีบโอนผลการเรียน เทยีบโอนความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ ไม่มสีทิธิ์ไดรั้บปริญญาเกียรตนิยิม 

 ขอ้ ๙ ใหอ้ธกิารบดเีปน็ผูรั้กษาการตามขอ้บังคับนี้และมอีำนาจออกจากระเบยีบ ประกาศ

หรอืคำสั่งเพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัตติามขอ้บงัคับนี้ 

 ในกรณทีี่มปีัญหาเก่ียวกับการปฏบิัตติามขอ้บงัคับนี้ ใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจตคีวามและ

วนิจิฉัยและถอืเปน็อันยุต ิ

   

  ประกาศ ณ วนัที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   

 

 

                     (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

             นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ว่าดว้ยการโอนผลการเรียน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบบัที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั   

และเนื่องจากในปัจจุบันมศีกึษาที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี และผูท้ี่เคยศกึษาในระดับ

บัณฑติศกึษา เขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัจำนวนมากขึ้น ประกอบกับมาตรฐานหลักสตูรใหม ่

มแีนวโนม้ลดจำนวนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศกึษาใหน้อ้ยลง รวมทัง้ลดจำนวน

รายวชิาทีเ่คยศกึษามาแลว้ใหล้ดลง อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จงึออกขอ้บังคับมหาวทิยาลยั 

ราชภัฏสกลนคร วา่ดว้ย การโอนผลการเรียน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้  

ทักษะ  และประสบการณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ขอ้ ๑ ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการโอนผล 

การเรียน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบบัที่ ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

 ขอ้ ๒ ขอ้บังคับนี้ใหใ้ช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเปน็ตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิขอ้ ๕(๑), (๒) แห่งขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วา่ดว้ยการโอน

การเรียน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

และใหใ้ช้ขอ้ความต่อไปนี้แทน 

  (๑) นักศกึษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีหรือบณัฑติศกึษา ที่เคยศกึษา 

ในหลักสูตรที่เปดิสอนในมหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัราชภัฏอื่นมาแลว้ หรอืสำเร็จการศกึษาจาก

มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัราชภัฏอืน่มาแลว้ไม่เกิน ๖ ป ีอาจขอโอนหน่วยกิตรายวชิาในระดับ

เดยีวกับที่ไดเ้คยศกึษามาแลว้ เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา โดยยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบยีนหรอืสำนักงานบัณฑติวทิยาลัย ภายในระยะเวลา ๑๕ วนั นับแตว่ันเปดิภาค

เรียนที่เขา้ศกึษา  
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  (๒) รายวชิาที่นำมาโอนผลการเรียน ตอ้งมเีนื้อหาสาระครอบคลุมไมน่อ้ยกวา่สามในสี่

ของรายวชิาใหม่ที่ขอโอน และจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วย

กิตรวมของหลักสูตรระดับอนปุริญญา หรอืปริญญาตรีที่รับโอน หรอืไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวน

หน่วยกิตรวม ของหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่รับโอน และใหเ้ทยีบโอนรายวชิานพินธไ์ดต้ามที่

มหาวทิยาลยักำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑติ และสภาวชิาการ โดยจัดทำเป็น

ประกาศมหาวทิยาลัย 

 ขอ้ ๔ ใหย้กเลกิขอ้ ๖(๑), (๒) แห่งขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วา่ดว้ยการโอน

ผลการเรียน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  

และใหใ้ช้ขอ้ความต่อไปนี้แทน 

  (๑) นักศกึษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรอืบณัฑติศกึษา ที่เคยศกึษา

ในหลักสูตรที่เปดิสอนในสถาบันอุดมศกึษาอืน่ หรอืสำเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษาอื่นมาแลว้

ไม่เกิน ๖ ป ีอาจขอเทยีบโอนหน่วยกิตรายวชิาในระดับเดยีวกับที่ไดเ้คยศกึษามาแลว้เพื่อใช้นับเป็น

ส่วนหนึ่งของการศกึษา โดยยืน่คำร้องตอ่สำนักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีนหรอืสำนกังาน

บัณฑติศกึษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วนั นับแต่วันเปดิภาคเรียนที่เขา้ศกึษา 

  (๒) รายวชิาที่นำมาขอเทยีบโอนผลการเรียน ตอ้งมเีนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกว่า

สามในสี่ของรายวชิาใหม่ที่ขอเทยีบโอน และจำนวนหน่วยกิตที่เทยีบโอนไดจ้ะตอ้งไมเ่กินหนึ่งในสาม

ของจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรอืปริญญาตรีที่รับเทยีบโอนหรอืไม่เกินหนึ่งใน

สามของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่รับโอน และใหเ้ทยีบโอนรายวชิา

วทิยานพินธ์ไดต้ามที่มหาวทิยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑติ และสภา

วชิาการ โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวทิยาลัย 

 ขอ้ ๕ ใหย้กเลกิขอ้ ๗(๑), (๓) แห่งขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วา่ดว้ยการ

โอนผลการเรียน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์   

พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใ้ช้ขอ้ความต่อไปนี้แทน 

  (๑) นักศกึษาของมหาวทิยาลยั อาจยืน่คำร้องตอ่สำนักสง่เสริมวชิาการและงาน

ทะเบยีนหรอืสำนักงานบัณฑติวทิยาลัยศกึษาใหเ้ทยีบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

ของนักศกึษาเพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทยีบเท่ากับรายวชิาที่เปดิสอนในหลักสูตรของมหาวทิยาลยั  

ภายในภาคเรียนแรกที่เขา้ศกึษา โดยมคีวามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ขอเทยีบโอนมาแลว้ 

ไม่เกิน ๖ ป ี

  (๓) องค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ที่จะนำมาเทยีบโอน ตอ้งตรงหรอืสมัพันธห์รอื

เก่ียวขอ้งกับเนื้อหาของรายวชิาที่จะขอเทยีบโอน และจำนวนหน่วยกิตที่เทยีบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกิน 

สามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรอืปริญญาตรีที่ขอเทยีบ และไม ่  
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เกินหนึ่งในสามของจำนวนหนว่ยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่ขอเทยีบ ทัง้นี้ นักศกึษา

จะตอ้งชำระค่าธรรมเนยีมการเทยีบโอนตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด 

 ขอ้ ๖ กรณศีกึษามาแลว้/สำเร็จการศกึษามาแลว้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดใหอ้ยู่ใน

ดุลพนิจิของกรรมการบัณฑติศกึษา และสภาวชิาการ 

 ขอ้ ๗ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามขอ้บังคับนี้ และใหม้อีำนาจในการออกประการ 

คำสั่ง หรอืระเบยีบปฏบิัต ิซึ่งไม่ขัดหรอืแยง้กับขอ้บงัคับนี้ ในกรณทีี่มไิดก้ำหนดหลักการและการ

ปฏบิัตไิวใ้นขอ้บงัคับนี้ และในกรณทีี่มปีัญหาเก่ียวกับการปฏบิัตติามขอ้บงัคับนี้ ใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจ

ตคีวามและวนิจิฉัย และถอืเปน็อันยุต ิ

  

    ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

 

                     (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

             นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดป้ระกาศใช้มาเปน็

ระยะเวลาหนึง่แลว้ จงึมคีวามจำเป็นตอ้งมกีารปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าวสำหรับการผลติ

บัณฑติระดับอดุมศกึษาที่เหมาะสมกับพลวัตรของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยมี

เจตนารมณ์ใหเ้กณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหไ้ดคุ้ณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาต ิและตามจดุเนน้ของแต่

ละสาขาวชิา 

 ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบ

บริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศกึษาธกิารโดยคำแนะนำ

ของคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในวาระประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ จงึออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘” ดงัตอ่ไปนี้ 

 ๑. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ๒. ใหใ้ช้ประกาศกระทรวงนี้สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ (การศกึษา

หลังปรญิญาตรี) ระดับประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสงู (การศกึษาหลงัประกาศนยีบัตรบณัฑติ  

หรอืปรญิญาโท) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทุกสาขาวชิา สำหรับหลักสูตรที่จะเปดิใหม่

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศกึษาของรัฐและเอกชน และใหใ้ช้บังคับตัง้แต ่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 ๓. ใหย้กเลกิ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที ่๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๔. ในประกาศกระทรวงนี้  
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  “อาจารย์ประจำ” หมายถึง บคุคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอดุมศกึษาที่เปดิสอนหลกัสูตรนัน้ ที่มหีนา้ที่

รับผดิชอบตามพนัธกิจของการอุดมศกึษาและปฏบิตัหินา้ที่เต็มเวลา 

  สำหรับอาจารย์ประจำที่สถาบนัอุดมศกึษารับเขา้ใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เร่ิม

บังคับใช้ตอ้งมคีะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ 

  “อาจารย์ประจำหลักสตูร” หมายถึง อาจารย์ประจำที่มคุีณวุฒติรงหรอืสมัพันธ ์

กับสาขาวชิาของหลักสูตรที่เปดิสอน ซึ่งมหีนา้ที่สอนและค้นควา้วจิัยในสาขาวชิาดงักล่าว ทัง้นี้ 

สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรไดใ้นเวลาเดยีวกัน แต่ตอ้งเป็นหลักสตูรที่

อาจารย์ผูน้ัน้มคุีณวุฒติรงหรอืสัมพนัธ์กับสาขาวชิาของหลกัสูตร 

  “อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มภีาระหนา้ที ่

ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตัง้แต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 

การตดิตามประเมนิผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรตอ้งอยู่ประจำ

หลักสูตรนัน้ตลอดระยะเวลาที่จัดการศกึษา โดยจะเป็นอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ 

หลักสูตรในเวลาเดยีวกันไมไ่ด ้ยกเวน้พหุวทิยาการหรอืสหวทิยาการ ใหเ้ป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลักสูตรไดอ้กีหนึ่งหลักสตูรและอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรสามารถซำ้ไดไ้ม่เกิน ๒ คน 

  “อาจารย์พเิศษ” หมายถึง ผูส้อนที่ไมใ่ช่อาจารย์ประจำ 

 ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 

  ๕.๑ หลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติและประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง มุ่งใหม้ี

ความสัมพนัธส์อดคลอ้งกับแผนพัฒนาการศกึษาระดับอดุมศกึษาของชาต ิปรัชญาของการ

อุดมศกึษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศกึษา และมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ เนน้การพัฒนา

นักวชิาการและนักวชิาชีพใหม้คีวามชำนาญในสาขาวชิาเฉพาะ เพื่อใหม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญ 

สามารถปฏบัิตงิานไดด้ยีิ่งขึ้น โดยเปน็หลักสูตรการศกึษาทีม่ลีกัษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

  ๕.๒ หลักสตูรปริญญาโทและปริญญาเอก มุง่ใหม้คีวามสัมพันธ์สอดคลอ้งกับ

แผนพัฒนาการศกึษาระดับอดุมศกึษาของชาต ิปรัชญาของการอุดมศกึษา ปรัชญาของ

สถาบันอดุมศกึษาและมาตรฐานวชิาชีพที่เป็นสากล เนน้การพัฒนานกัวชิาการและนักวชิาชีพ  

ที่มคีวามรู้ความสามารถระดบัสูง ในสาขาวชิาต่าง ๆ โดยกระบวนการวจิัยเพื่อใหส้ามารถบุกเบกิ

แสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมอีสิระ รวมทัง้มคีวามสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหนา้

ทางวชิาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อืน่ไดอ้ยา่งต่อเนือ่ง มคุีณธรรม

และจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ ทัง้นี้ในระดับปริญญาโท มุ่งใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ 

ในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะทีร่ะดับปริญญา
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เอก มุ่งใหม้คีวามสามารถในการค้นควา้วจิัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรอืนวตักรรม ซึ่งเป็น

ประโยชน์ตอ่การพัฒนางานสงัคม และประเทศ 

 ๖. ระบบการจดัการศกึษา ใช้ระบบทวภิาค โดย ๑ ปกีารศกึษาแบ่งออกเป็น ๒  

ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษามรีะยะเวลาศกึษาไมน่อ้ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบนัอดุมศกึษา 

ที่เปดิการศกึษาภาคฤดูร้อน ใหก้ำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมสีดัส่วนเทยีบเคียงกันได้

กับการศกึษาภาคปกต ิ

  สถาบันอดุมศกึษาที่จัดการศกึษาในระบบไตรภาค หรอืระบบจตุรภาค ใหถ้อืแนวทาง 

ดังนี้ 

   ระบบไตรภาค    

    ๑ ปกีารศกึษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษาปกต ิ

มรีะยะเวลาศกึษาไมน่อ้ยกวา่ ๑๒ สัปดาห ์

    โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทยีบไดกั้บ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

เทยีบไดกั้บ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

   ระบบจตุรภาค 

    ๑ ปกีารศกึษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษาปกต ิ

มรีะยะเวลาศกึษาไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ สัปดาห ์

    โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทยีบไดกั้บ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวภิาค

หรอื ๒ หน่วยกิต ระบบทวภิาค เทยีบไดกั้บ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

  สถาบันอดุมศกึษาที่จัดการศกึษาระบบอื่น ใหแ้สดงรายละเอยีดเก่ียวกับระบบ

การศกึษานัน้รวมทัง้รายละเอยีดการเทยีบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวภิาคไวใ้นหลักสูตรใหชั้ดเจนดว้ย 

 ๗. การคิดหน่วยกิต 

  ๗.๑ รายวชิาภาคทฤษฎ ีที่ใช้เวลาบรรยายหรอือภปิรายปญัหาไมน่อ้ยกว่า ๑๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  ๗.๒ รายวชิาภาคปฏบิัต ิที่ใช้เวลาฝกึหรอืทดลองไมน่อ้ยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อ 

ภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเทา่กัน ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  ๗.๓ การฝกึงานหรอืการฝกึภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาฝกึไมน่อ้ยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อ 

ภาคการศกึษาปกตใิหม้ค่ีาเทา่กับ ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  ๗.๔ การทำโครงงานหรอืกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรั้บมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำ

โครงงานหรอืกิจกรรมนัน้ไม่นอ้ยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ระบบทวภิาค 
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  ๗.๕ การค้นควา้อสิระ ที่ใช้เวลาศกึษาค้นควา้ไม่นอ้ยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อ 

ภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเทา่กับ ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  ๗.๖ วทิยานพินธ ์ที่ใช้เวลาศกึษาค้นควา้ไม่นอ้ยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงตอ่ภาคการศกึษา

ปกตใิหม้ค่ีาเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

 ๘. โครงสร้างหลักสูตร 

  ๘.๑ ประกาศนยีบัตรบัณฑติและประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง ใหม้จีำนวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน่อ้ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

  ๘.๒ ปริญญาโท ใหม้จีำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่นอ้ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

โดยแบง่การศกึษาเป็น ๒ แผน คือ 

   แผน ก เป็นแผนการศกึษาที่เนน้การวจิัยโดยมกีารทำวทิยานพินธ ์ดงันี้ 

     แผน ก ๑ ทำเฉพาะวทิยานพินธซ์ึ่งมค่ีาเทยีบไดไ้มน่อ้ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

สถาบันอดุมศกึษาอาจกำหนดใหเ้รียนรายวชิาเพิม่เตมิหรอืทำกิจกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่ขึ้นก็ไดโ้ดย

ไม่นับหน่วยกิต แต่จะตอ้งมผีลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบนัอดุมศกึษากำหนด 

     แผน ก ๒ ทำวทิยานพินธ์ซึ่งมค่ีาเทยีบไดไ้ม่นอ้ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  

และศกึษางานรายวชิาอกีไม่นอ้ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

   แผน ข เป็นแผนการศกึษาที่เนน้การศกึษางานรายวชิา โดยไมต่อ้งทำวทิยานพินธ์

แต่ตอ้งมกีารค้นควา้อสิระไมน่อ้ยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

  ๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศกึษาเป็น ๒ แบบ โดยเนน้การวจิัยเพื่อพัฒนานักวชิาการ

และนักวชิาชีพช้ันสูง คือ 

   แบบ ๑ เป็นแผนการศกึษาที่เนน้การวจิัยโดยมกีารทำวทิยานพินธ์ที่ก่อใหเ้กิด

ความรูใ้หม ่สถาบนัอดุมศกึษาอาจกำหนดใหเ้รียนรายวชิาเพิ่มเตมิหรอืทำกิจกรรมทางวชิาการ 

อื่นเพิ่มขึ้นก็ได ้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะตอ้งมผีลสมัฤทธิ์ตามที่สถาบนัอดุมศกึษากำหนด ดงันี้ 

     แบบ ๑.๑ ผูเ้ขา้ศกึษาที่สำเร็จปริญญาโท จะตอ้งทำวทิยานพินธ ์

ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต 

     แบบ ๑.๒ ผูเ้ขา้ศกึษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทำวทิยานพินธ ์

ไม่นอ้ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

   ทัง้นี้ วทิยานพินธต์ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตอ้งมมีาตรฐานและคุณภาพ

เดยีวกัน 

   แบบ ๒ เป็นแผนการศกึษาที่เนน้การวจิัยโดยมกีารทำวทิยานพินธท์ีม่คุีณภาพสงู

และก่อใหเ้กิดความก้าวหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศกึษางานรายวชิาเพิ่มเตมิ ดังนี้ 



๑๐๕ 
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    แบบ ๒.๑ ผูเ้ขา้ศกึษาที่สำเร็จปริญญาโท จะตอ้งทำวทิยานพินธ์ไม่นอ้ยกว่า 

๓๖ หน่วยกิต และศกึษางานรายวชิาอกีไม่นอ้ยกว่า ๑๒ หนว่ยกิต 

    แบบ ๒.๒ ผูเ้ขา้ศกึษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทำวทิยานพินธ์ไม่นอ้ยกว่า 

๔๘ หน่วยกิต และศกึษางานรายวชิาอกีไมน่อ้ยกว่า ๒๔ หนว่ยกิต 

   ทัง้นี้ วทิยานพินธต์ามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตอ้งมมีาตรฐานและคุณภาพ

เดยีวกัน  

 ๙. การรับและเทยีบโอนหน่วยกิต สถาบันอดุมศกึษาอาจยกเวน้หรอืเทยีบโอน 

หน่วยกิตรายวชิาหรอืวทิยานพินธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนยีบตัรบัณฑติ และหลักสตูรระดับ

บัณฑติศกึษา ใหกั้บนักศกึษาที่มคีวามรู้ความสามารถ ทีส่ามารถวัดมาตรฐานได ้ทัง้นี้ นกัศกึษาตอ้ง

ศกึษาใหค้รบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

การเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขา้สู่การศกึษาในระบบ และแนวปฏบิัตทิีด่เีก่ียวกับการเทยีบ

โอนของสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

  อนึ่ง ผูส้ำเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบตัรบัณฑติ หากเขา้ศกึษาต่อระดับปริญญา

โทในสาขาวชิาเดยีวกันหรอืสาขาวชิาที่สมัพันธ์กัน ใหเ้ทยีบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อยละ ๔๐  

ของหลักสูตรที่จะเขา้ศกึษา 

 ๑๐. จำนวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัตขิองอาจารย ์

  ๑๐.๑ ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 

   ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าและมี

ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บ

การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการ

อย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

    สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑติทางวชิาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตอ้งมคุีณสมบัตเิปน็ไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ ๆ 

   ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๕ คน มคุีณวุฒิ

ปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ตำ่ปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการ

อย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

    กรณทีี่มคีวามจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรครบตามจำนวน หรอืมจีำนวนนักศกึษานอ้ยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศกึษา
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ตอ้งเสนอจำนวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรที่มนีั้นใหค้ณะกรรมการการ 

อุดมศกึษาพจิารณาเป็นรายกรณี 

   ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผูส้อน ตอ้งเป็นอาจารย์ประจำหรอือาจารย์พเิศษ ที่มคุีณวุฒ ิ

ขัน้ต่ำปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน หรอืในสาขาวชิา 

ของรายวชิาทีส่อนและตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและมผีลงานทางวชิาการที่ไมใ่ช่ส่วนหนึง่ 

ของการศกึษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอย่างนอ้ย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี

ยอ้นหลัง 

    ในกรณขีองอาจารย์พเิศษ อาจไดรั้บการยกเวน้คุณวุฒปิริญญาโท แต่ทัง้นี้ตอ้ง

มคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่า และมปีระสบการณ์การทำงานที่เก่ียวขอ้งกับวชิาที่สอน

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๖ ป ีทัง้นี้อาจารย์พเิศษตอ้งมช่ัีวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิาโดยมี

อาจารย์ประจำเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้ 

    สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑติทางวชิาชีพ อาจารย์ผูส้อนตอ้งมี

คุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ ๆ 

  ๑๐.๒ ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง 

   ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต่ำ

ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

การพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลัง 

โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัย 

    สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูงทางวชิาชีพ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรตอ้งมคุีณสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ ๆ 

   ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๕ คน มคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำแหน่งศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการ 

ที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ 

ทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเปน็

ผลงานวจิัย 

    กรณทีี่มคีวามจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรครบตามจำนวนหรอืมจีำนวนนักศกึษานอ้ยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบนัอุดมศกึษา
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ตอ้งเสนอจำนวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรที่มนีัน้ใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษา

พจิารณาเป็นรายกรณ ี

   ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผูส้อน ตอ้งเป็นอาจารย์ประจำหรอือาจารย์พเิศษ  

ที่มคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ตำ่ปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่สมัพันธ์กัน หรอืในสาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 

และตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและมผีลงานทางวชิาการ ที่ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพจิารณา

แต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลัง 

    ในกรณขีองอาจารย์พเิศษ อาจไดรั้บการยกเวน้คุณวุฒปิริญญาเอกแต่ทัง้นี้

ตอ้งมคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่า และมปีระสบการณ์การทำงานที่เก่ียวขอ้งกับวชิาที่สอน

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๔ ป ีทัง้นี้อาจารย์พเิศษตอ้งมช่ัีวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิาโดยมี

อาจารย์ประจำเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้ 

    สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูงทางวชิาชีพ อาจารย์ผูส้อนตอ้งมี

คุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ ๆ 

  ๑๐.๓ ปริญญาโท 

   ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าและมี

ผลงานทางวชิาการทไีม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บ

การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการ

อย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

   ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๓ คน มคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี

ผลงานทางวชิาการที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการอย่างนอ้ย ๓ 

รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลงั โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจิัย 

    กรณทีี่มคีวามจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรครบตามจำนวน หรอืมจีำนวนนักศกึษานอ้ยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศกึษา

ตอ้งเสนอจำนวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรที่มนีัน้ใหค้ณะกรรมการอดุมศกึษา

พจิารณาเป็นรายกรณ ี

   ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ แบ่งออกเป็น  

๒ ประเภท คือ  

    ๑) อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานพินธ์หลักและการค้นควา้อสิระ ตอ้งเปน็อาจารย์

ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืขึ้นต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่ง



๑๐๘ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการทไีม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รับปริญญาและเป็น

ผลงานทางวชิาการทีไ่ดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรง

ตำแหนง่ทางวชิาการอยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการ ตอ้งเป็น

ผลงานวจิัย 

    ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้าม)ี ตอ้งมคุีณวุฒแิละคุณสมบตัดิงันี้ 

     อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ตอ้งมคุีณวุฒ ิ

และผลงานทางวชิาการเช่นเดยีวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก 

     สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วมที่เป็นผูท้รงคุณวฒุภิายนอกตอ้งมี

คุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า และมผีลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี

ช่ืออยู่ในฐานขอ้มลูที่เป็นทีย่อมรับในระดบัชาต ิซึง่ตรงหรอืสัมพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธห์รอืการ

ค้นควา้อสิระไม่นอ้ยกว่า ๑๐ เรื่อง 

     กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่มคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการตามที่

กำหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่

ยอมรับ ซึง่ตรงหรอืสมัพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์หรอืการค้นควา้อสิระ โดยผา่นความเหน็ชอบจาก

สภาสถาบันอดุมศกึษาแห่งนัน้ และแจง้คณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

   ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ ์ตอ้งประกอบดว้ยอาจารย์ประจำหลักสตูร

และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน รวมไม่นอ้ยกว่า ๓ คน ทัง้นี้ ประธานกรรมการสอบตอ้งไม่เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลักหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม โดยอาจารย์ผูส้อบ

วทิยานพินธ์ตอ้งมคุีณวุฒ ิคุณสมบัต ิและผลงานทางวชิาการดังนี้ 

    ๑) กรณอีาจารย์ประจำหลักสูตร ตอ้งมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอื

ขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเทา่ที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วน

หนึ่งในการพจิารณาแตง่ตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการ อยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี

ยอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเปน็ผลงานวจิยั 

    ๒) กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก ตอ้งมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่าและมี

ผลงานทางวชิาการทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ช่ืีออยูใ่นฐานขอ้มูลที่เป็นทีย่อมรับใน

ระดับชาต ิซึง่ตรงหรอืสมัพนัธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ ์หรอืการค้นควา้อสิระ ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ เรื่อง 

     กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่มคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการตามที่

กำหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่

ยอมรับ ซึง่ตรงหรอืสมัพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์ หรอืการค้นควา้อสิระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก

สภาสถาบันอดุมศกึษาแห่งนัน้ และแจง้คณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 



๑๐๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

   ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผูส้อน ตอ้งเป็นอาจารย์ประจำหรอือาจารย์พเิศษ ที่มคุีณวุฒ ิ

ขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเทา่ ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพันธ์กัน หรอืในสาขาวชิา 

ของรายวชิาทีส่อนและตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและมผีลงานทางวชิาการที่ไมใ่ช่ส่วนหนึง่  

ของการศกึษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการ อยา่งนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี

ยอ้นหลัง 

    ทัง้นี้ อาจารย์พเิศษตอ้งมช่ัีวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิาโดยมี

อาจารย์ประจำเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้ 

  ๑๐.๔ ปริญญาเอก 

   ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต่ำ

ปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ในการพจิารณาแตง่ตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี

ยอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเปน็ผลงานวจิยั 

   ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๓ คน มคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำแหน่งศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการอย่าง

นอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

    กรณทีี่มคีวามจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรครบตามจำนวน หรอืมจีำนวนนักศกึษานอ้ยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศกึษา

ตอ้งเสนอจำนวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรที่มนีั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษา

พจิารณาเป็นรายกรณ ี

   ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

    ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์หลัก ตอ้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสตูร 

มคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ตำ่ปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์

และมผีลงานทางวชิาการที่ไมใ่ช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเปน็ผลงานทางวชิาการ

อย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

    ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้าม)ี ตอ้งมคุีณวุฒแิละคุณสมบตั ิดังนี้ 

     อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วมเป็นอาจารย์ประจำ ตอ้งมคุีณวุฒแิละ

ผลงานทางวชิาการเช่นเดยีวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์หลัก 



๑๑๐ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

     สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงภายนอกตอ้งมคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า และมผีลงานทางวิชาการที่ไดรั้บการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่มช่ืีออยู่ใน

ฐานขอ้มูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิซึ่งตรงหรอืสัมพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์ไม่นอ้ยกว่า ๕ เรือ่ง 

     กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่มคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการตามที่

กำหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก

เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรอืสมัพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

อุดมศกึษาแห่งนัน้และแจง้คณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

   ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ ์ตอ้งประกอบดว้ยอาจารย์ประจำหลักสตูร

และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน รวมไม่นอ้ยกว่า ๕ คน ทัง้นี้ประธานกรรมการสอบตอ้งเป็น

ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก โดยอาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์ตอ้งมคุีณวุฒ ิคุณสมบัต ิและผลงานทาง

วชิาการ ดังนี้ 

    ๑) กรณอีาจารย์ประจำหลักสูตร ตอ้งมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอื

ขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเทา่ที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วน

หนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการอย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ 

ปยีอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

    ๒) กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก ตอ้งมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่าและมี

ผลงานทางวชิาการทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ชีื่ออยูใ่นฐานขอ้มูลที่เป็นทีย่อมรับ 

ในระดับชาต ิซึ่งตรงหรอืสัมพนัธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ ์ไม่นอ้ยกวา่ ๕ เรื่อง 

     กรณผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่มคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการ 

ตามที่กำหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์

สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรอืสัมพันธ์กับหัวขอ้วทิยานพินธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก 

สภาสถาบนัอดุมศกึษาแห่งนัน้และแจง้คณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

   ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผูส้อน ตอ้งเป็นอาจารย์ประจำหรอือาจารย์พเิศษ ที่มคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต่ำปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตีำแหน่งรองศาสตราจารย์  

ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน หรอืในสาขาวชิาของรายวชิาทีส่อน และตอ้งมี

ประสบการณด์า้นการสอนและมผีลงานทางวชิาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้

บุคคลดำรงตำแหน่งทางวชิาการอย่างนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยีอ้นหลัง  



๑๑๑ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

    ในกรณรีายวชิาที่สอนไม่ใช่วชิาในสาขาวชิาของหลักสตูร อนุโลมใหอ้าจารย ์

ที่มคุีณวฒุริะดับปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหนง่ทางวชิาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหนา้ที่

อาจารย์ผูส้อนได ้

    ทัง้นี้ อาจารย์พเิศษตอ้งมช่ัีวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมี

อาจารย์ประจำเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานัน้ 

 ๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ 

  ๑๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสตูร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลักของ

นักศกึษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   กรณอีาจารย์ประจำหลักสตูรมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า และมผีลงาน

ทางวชิาการตามเกณฑ์ ใหเ้ปน็อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ของนักศกึษาระดับปริญญาโทและเอก 

รวมไดไ้ม่เกิน ๕ คน ตอ่ภาคการศกึษา 

   กรณอีาจารย์ประจำหลักสตูรมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า และดำรง

ตำแหนง่ระดับผูช่้วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรอืมคุีณวุฒิปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มตีำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ ใหเ้ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์

ของนักศกึษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไ้ม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศกึษา 

  ๑๑.๒ อาจารย์ประจำหลักสตูร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้อสิระ 

ของนักศกึษาปริญญาโทไดไ้มเ่กิน ๑๕ คน 

   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทัง้วทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ ใหคิ้ดสดัส่วน

จำนวนนักศกึษาที่ทำวทิยานพินธ์ ๑ คน เทยีบไดกั้บจำนวนนักศกึษาที่ค้นควา้อสิระ ๓ คน แต่ทัง้นี้

รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน ๑๕ คนตอ่ภาคการศกึษา 

  ๑๑.๓ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร ตอ้งทำหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และ/

หรอือาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ์ และ/หรอือาจารย์ผูส้อนในหลักสตูรนัน้ดว้ย 

 ๑๒ คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

  ๑๒.๑ ประกาศนยีบัตรบัณฑติ จะตอ้งเปน็ผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอื

เทยีบเท่า 

  ๑๒.๒ ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง จะตอ้งเป็นผูส้ำเร็จการศกึษาระดับ

ประกาศนยีบัตรบัณฑติหรอืปริญญาโท หรอืเทยีบเท่า 

  ๑๒.๓ ปริญญาโท จะตอ้งเปน็ผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่า 

  ๑๒.๔ ปริญญาเอก จะตอ้งเป็นผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่าที่มี

ผลการเรียนดมีาก หรอืปริญญาโทหรอืเทยีบเท่า และมผีลการสอบภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑ์ที่

คณะกรรมการการอุดมศกึษากำหนด 



๑๑๒ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 ๑๓. การลงทะเบยีนและระยะเวลาการศกึษา ไดล้งทะเบยีนเรียนไดไ้ม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

ในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิและใหใ้ช้เวลาศกึษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

  ๑๓.๑ ประกาศนยีบัตรบัณฑติและประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูง ใหใ้ช้เวลาศกึษา 

ไม่เกิน ๓ ปกีารศกึษา 

  ๑๓.๒ ปริญญาโท ใหใ้ช้เวลาศกึษาไม่เกิด ๕ ปกีารศกึษา 

  ๑๓.๓ ปริญญาเอก ผูท้ีส่ำเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศกึษาตอ่ในระดับปริญญาเอกใหใ้ช้

เวลาศกึษาไม่เกิน ๘ ปกีารศกึษา ส่วนผูท้ี่สำเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศกึษาตอ่ในระดับปริญญาเอก  

ใหใ้ช้เวลาศกึษาไม่เกิน ๖ ปกีารศกึษา 

   การลงทะเบยีนเรียนสำหรับผูเ้ขา้ศกึษาแบบไม่เตม็เวลา ใหส้ถาบันอดุมศกึษา

กำหนดจำนวนหน่วยกิตที่ใหล้งทะเบยีนเรียนไดใ้นแต่ละภาคการศกึษาปกต ิโดยเทยีบเคียงกับจำนวน

หน่วยกิจที่กำหนดขา้งตน้ในสดัส่วนที่เหมาะสม 

   หากสถาบันอุดมศกึษาใดมเีหตผุลและความจำเปน็พเิศษ การลงทะเบยีนเรียนที่มี

จำนวนหน่วยกิตแตกต่างกันไปจากเกณฑ์ขา้งตน้ก็อาจทำได ้แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่กระทบกระเทอืน 

ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศกึษา 

 ๑๔. เกณฑ์การสำเร็จการศกึษา นักศกึษาจะตอ้งปฏบิตั ิดงันี้ 

  ๑๔.๑ ประกาศนยีบัตรบัณฑติและประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูง ตอ้งเรียนครบ 

ตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไวใ้นหลักสูตร และตอ้งไดร้ะดับคะแนนเฉลีย่ไมต่่ำกว่า ๓.๐๐  

จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอืเทยีบเท่า 

  ๑๔.๒ ปริญญาโท 

   ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวทิยานพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ 

ขัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอดุมศกึษานัน้แตง่ตัง้ และตอ้งเป็นระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้รับ

ฟังได ้สำหรับผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานพินธ์ ตอ้งไดรั้บการตพีมิพ์ หรอือย่างนอ้ย

ไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพ์ในวารสารระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ 

   ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสตูร 

โดยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ำกวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอืเทยีบเท่า พร้อมทัง้

เสนอวทิยานพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษา

นัน้แต่งตั้งและตอ้งเป็นระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้

    ผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานพินธ์ตอ้งไดรั้บการตพีมิพ ์

หรอือยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพใ์นวารสารระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตทิี่มคุีณภาพ 



๑๑๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรอืนำเสนอตอ่ที่ประชุมวชิาการโดยบทความ 

ที่นำเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ไดรั้บการตพีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวชิาการ 

(Proceedings) ดังกลา่ว 

   ๑๔.๒.๓ แผน ข ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งได้

ระดับคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอืเทยีบเทา่ และสอบผา่นการสอบ

ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขยีนและ/หรอืปากเปลา่ในสาขาวชิานัน้ 

พรอ้มทัง้เสนอรายงานการค้นควา้อสิระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สดุทา้ย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานัน้แตง่ตัง้ โดยเปน็ระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้และรายงาน

การค้นควา้อสิระหรอืส่วนหนึง่ของรายงานการค้นควา้อสิระตอ้งได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึง่ที่สบืค้นได ้

  ๑๔.๓ ปริญญาเอก 

   ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination)  

เพื่อเป็นผูม้สีทิธิ์ขอทำวทิยานพินธ์ เสนอวทิยานพินธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สุดทา้ย  

โดยคณะกรรมการที่สถาบนัอดุมศกึษานัน้แตง่ตัง้ ซึ่งจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิากภายใน

และภายนอกสถาบัน และตอ้งเป็นระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได ้

    สำหรับผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานพินธต์อ้งไดรั้บการตพีมิพ์

หรอือยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพใ์นวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาตทิี่มคุีณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ อย่างนอ้ย ๒ เรื่อง 

   ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตอ้งได้

ระดับคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอืเทยีบเทา่ สอบผ่านการสอบ 

วัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูม้สีทิธขิอทำวทิยานพินธ ์เสนอวทิยานพินธ์และสอบ

ผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สดุทา้ยโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานัน้แต่งตั้ง ซึ่งจะตอ้ง

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกสถาบันและตอ้งเป็นระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้ 

รับฟังได ้

    สำหรับผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานพินธต์อ้งไดรั้บการตพีมิพ์

อย่างนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพ์ในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาตทิี่มคุีณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ 
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 ๑๕. ช่ือประกาศนยีบัตรและช่ือปริญญา 

  ๑๕.๑ ประกาศนยีบัตรบัณฑติ ใหใ้ช้ช่ือว่า “ประกาศนยีบัตรบัณฑติ” (Graduate 

diploma) อักษรยอ่ “ป.บัณฑติ (Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยช่ือสาขาวชิาต่อทา้ย 

  ๑๕.๒ ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง ใหใ้ช้ช่ือว่า “ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง 

(Higher Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑติช้ันสูง (Higher Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ย 

ช่ือสาขาวชิาต่อทา้ย 

  ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบนัอดุมศกึษาทีม่กีารตราพระราชกฤษฎกีา

ว่าดว้ยปริญญาในสาขาวชิา และอักษรยอ่สำหรับสาขาวชิาไวแ้ลว้ ใหใ้ช้ชื่อปริญญาตามทีก่ำหนด 

ในพระราชกฤษฎกีานัน้ในกรณทีี่ปริญญาใดยังมไิดก้ำหนดชื่อไวใ้นพระราชกฤษฎกีา หรอืกรณี 

ที่สถาบันอดุมศกึษาใดไมม่กีารตราพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวชิา และอักษรย่อ

สำหรับสาขาวชิาใหใ้ช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการ

อุดมศกึษากำหนด 

 ๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุ้กหลักสตูรกำหนดระบบการประกันคุณภาพ

ของหลักสูตร โดยมอีงค์ประกอบในการประกันคุณภาพอยา่งนอ้ย ๖ ดา้น คอื 

  (๑) การกำกับมาตรฐาน 

  (๒) บัณฑติ 

  (๓) นักศกึษา 

  (๔) คณาจารย ์

  (๕) หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมนิผูเ้รียน 

  (๖) สิง่สนับสนนุการเรียนรู้ 

 ๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ใหท้กุหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัยโดยมกีารประเมนิ

และรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตรทุกปกีารศกึษาเพื่อนำขอ้มูลทีไ่ดไ้ปปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างนอ้ย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรอืทุกรอบ ๕ ป ี

 ๑๘. ในกรณทีี่ไมส่ามารถปฏบิัตติามแนวทางดังกล่าวได ้หรอืมคีวามจำเป็นตอ้งปฏบิัติ

นอกเหนอืจากที่กำหนดไวใ้นประกาศนี้ ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่จะ

พจิารณาและใหถ้อืคำวนิจิฉัยของคณะกรรมการการอุดมศกึษานัน้เปน็ทีสุ่ด 

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

             พลเอก ดาว์พงษ ์ รัตนสุวรรณ 

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
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ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับรายละเอยีดและเจตนารมณ์ 

ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศกึษา สำหรับ

เป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอดุมศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ ฉะนั้น  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร โดยคำแนะนำ 

ของคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ เมือ่วันที่ ๘ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ จงึออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้  

 ๑. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารนี้เรียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ๒. ใหใ้ช้ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา

หลักสูตรระดับอดุมศกึษาทุกสาขาวชิา สำหรับหลักสูตรที่เปดิใหม่และหลักสตูรปรับปรุง 

ของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน และใหใ้ช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เปน็ตน้ไป 

 ๓. ใหย้กเลกิ 

  ๓.๑ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวนัที่ ๒๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๔. สถาบันอุดมศกึษามหีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบการพัฒนาหลกัสูตรระดับอดุมศกึษาใหม้ี

มาตรฐานและคุณภาพการศกึษาขั้นสูง สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศกึษาของ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษา

แห่งชาต ิรวมทัง้เกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และกำหนดตัวบง่ช้ีดา้นมาตรฐานและคุณภาพ

การศกึษาเพื่อการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษา 
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 ๕. ระบบการจัดการศกึษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกำหนดใหใ้ช้ระบบทวภิาค

เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา แตม่ไิดจ้ำกัดใหส้ถาบันอดุมศกึษาตอ้งใช้

ระบบทวภิาคในการจัดการศกึษาเพยีงระบบเดยีว สถาบันอุดมศกึษาสามารถจัดการศกึษาระบบอื่น

ไดเ้ช่นกัน อาท ิระบบไตรภาค หรอืระบบจตุรภาค กรณทีี่สถาบันอุดมศกึษาจดัการศกึษาระบบอื่น 

จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเก่ียวกับระบบการศกึษานัน้ไวใ้นหลักสูตรใหชั้ดเจน ซึ่งประกอบดว้ย

รายละเอยีดเก่ียวกับการแบ่งภาคการศกึษา การฝกึงานหรอืการฝกึภาคสนาม การทำโครงการ 

หรอืกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรั้บมอบหมาย รวมทัง้รายละเอยีดการเทยีบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าว

กับหน่วยกิตระบบทวภิาค 

  อนึ่ง ระบบการจัดการศกึษาอืน่ใดทีส่ถาบันอุดมศกึษานำมาใช้ในการจัดการศกึษา

ควรเป็นระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 ๖. การจดัการเรียนการสอนหมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

  วชิาศกึษาทั่วไปมเีจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ โดยใหศ้กึษา

รายวชิาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถตดิตามความก้าวหนา้ในสาขาวชิานัน้ไดด้ว้ยตนเอง 

การจัดการเรียนการสอนควรจัดใหม้เีนื้อหาวชิาที่เบ็ดเสร็จในรายวชิาเดยีว ไม่ควรมรีายวชิาต่อเนื่อง

หรอืรายวชิาช้ันสูงอกี และไมค่วรนำรายวชิาเบื้องตน้หรอืรายวชิาพื้นฐานของวชิาเฉพาะมาจัดเป็นวชิา

ศกึษาทั่วไป 

 ๗. การเปดิสอนหลักสตูรระดบัอนุปริญญา 

  สถาบันอดุมศกึษามภีารกิจหลักในการเปดิสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลติ

บัณฑติที่มคีวามรอบรู้ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินสาขาวชิาการและวชิาชีพต่าง ๆ ออกมารับใช้

สังคมรวมทัง้มุ่งเนน้การเปดิสอนในระดับบัณฑติศกึษา เพื่อพัฒนานักวชิาการและนักวชิาชีพระดับสูง

ใหส้ามารถบุกเบกิแสวงหาความรู้ใหม ่

  สำหรับการผลติบุคลากรในระดับตำ่กว่าปริญญาตรี (ระดบัประกาศนยีบตัร  

และระดับอนุปริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศกึษาประเภทอื่น เช่น วทิยาลยัชุมชน วทิยาลยั

อาชีวศกึษา เป็นตน้ ดงันัน้ สถาบันอุดมศกึษาในระดับมหาวทิยาลยัที่จะเปดิสอนหลักสูตรระดับ

อนุปรญิญา ควรมเีหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปดิสอนและตอ้งคำนงึถึงความตอ้งการ

บุคลากรในสาขาวชิานัน้เป็นสำคัญ รวมทัง้คำนงึถึงความซำ้ซอ้นในการเปดิสอนสาขาวชิาที่มกีารเปดิ

สอนอยู่แลว้ในสถาบันอื่น 

 ๘. การเปดิสอนหลักสูตรระดบัปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) 

  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ง) มวีตัถุประสงค์เพื่อผลติบณัฑติที่มทีักษะการ

ปฏบิัตกิารอยู่แลว้ใหม้คีวามรู้ดา้นวชิาการมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ไดรั้บการการฝกึปฏบิัตช้ัินสงูเพิ่มเตมิ 
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ดังนัน้ จงึจดัไวใ้นกลุม่หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรอืปฏบิัตกิารที่เนน้ทักษะดา้นการปฏบิัต ิ

เชิงเทคนคิในศาสตร์สาขาวชิานัน้ ๆ เท่านัน้ เพื่อใหบ้ัณฑติจบไปเป็นนักปฏบิัต ิ

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ตอ้งมกีารจดัการเรียนการสอนแบบ 

มสี่วนร่วมกับสถานประกอบการในภาคการผลติหรอืการบริการ โดยอาจจดัในรูปสหกิจศกึษา  

หรอืการฝกึงานในสถานประกอบการ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อเนือ่ง) 

ใหรั้บนักศกึษาที่สำเร็จการศกึษาตรงตามสาขาวชิาที่จะเขา้ศกึษาเท่านัน้ 

  ในดา้นอาจารย์ผูส้อนจำนวนหนึ่งตอ้งเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในทางปฏบิัตมิาแลว้ 

และหากเป็นผูส้อนจากสถานประกอบการตอ้งมคีวามเขา้ใจเก่ียวกับการปฏบิัตติามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

 ๙. จำนวนและคุณวุฒขิองอาจารย ์

  ๙.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสตูร และอาจารย์ผูส้อน  

ทัง้อาจารย์ประจำและอาจารย์พเิศษ ตอ้งมคุีณวุฒแิละคุณสมบัตคิรบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร นอกจากนัน้ ในระดับบัณฑติศกึษาอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และอาจารย์

ผูส้อบวทิยานพินธ์ตอ้งมคุีณวฒุแิละคุณสมบัตติามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกัน 

   ทัง้นี้ อาจารย์ประจำทีส่ถาบันอุดมศกึษารับเขา้ใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ตอ้งมคีะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 

ไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ

ภาษาองักฤษของอาจารย์ประจำ 

   สถาบันอดุมศกึษามหีนา้ที่เผยแพร่รายช่ือและคุณวุฒขิองอาจารย์ทุกประเภท

ขา้งตน้ของแตล่ะหลักสตูรในแต่ละภาคการศกึษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนกิส์ 

พรอ้มทัง้ปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา เพื่อใหส้าธารณชนและสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษาสามารถตรวจสอบขอ้มูลดังกลา่ว เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและ

คุณภาพการศกึษาของชาต ิ

  ๙.๒ คุณวุฒทิี่สัมพนัธ์กับสาขาวชิาของหลักสตูร หมายถึง คุณวุฒทิี่กำหนด 

ไวใ้นมาตรฐานวชิาที่ประกาศไปแลว้ หากสาขาวชิาใดยังไมม่ปีระกาศมาตรฐานสาขาวชิา  

หรอืประกาศมาตรฐานสาขาวชิาไม่ไดก้ำหนดเรื่องนี้ไว ้ใหอ้า้งองิจากกลุ่มสาขาวชิาเดยีวกัน 

ในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education) 

  ๙.๓ คุณสมบตัดิา้นตำแหนง่ทางวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสตูร และอาจารย์ผูส้อน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และอาจารย์ผูส้อบ

วทิยานพินธ์ของหลักสูตรกลุม่วชิาการ และหลักสูตรกลุ่มวชิาชีพหรอืปฏบิัตกิาร ควรเป็นตำแหน่ง 

ทางวชิาการที่ไดจ้ากการประเมนิผลงานทีส่อดคลอ้งกับลักษณะของกลุม่หลักสูตรนัน้ ๆ 



๑๑๘ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   กรณอีาจารย์ใหม่ที่มคุีณวุฒริะดับปริญญาเอก แมย้งัไม่มผีลงานทางวชิาการหลัง

สำเร็จการศกึษาอนโุลมใหเ้ปน็อาจารย์ผูส้อนในระดับปริญญาโทได ้แต่ทัง้นี้หากจะทำหนา้ที่เป็น

อาจารย์ผูส้อนในระดับปริญญาเอก หรอืเปน็อาจารย์ประจำหลักสตูร อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์และอาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ตอ้งมผีลงานทางวชิาการภายหลังสำเร็จการศกึษาอย่างนอ้ย ๑ ช้ิน ภายใน ๒ ปี หรอื ๒ ช้ิน ภายใน 

๔ ป ีหรอื ๓ ช้ิน ภายใน ๕ ป ี

  ๙.๔ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เนน้ปฏบิตักิาร คำวา่ “ประสบการณ์ 

ดา้นปฏบิัตกิาร” หมายถึง การทำงานร่วมกับสถานประกอบการโดยมหีลกัฐานรับรองผลการ

ปฏบิัตงิานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ หรอืมผีลงานทางวชิาการประเภทการพัฒนา

เทคโนโลย ีหรอืผลงานสร้างสรรค์ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เก่ียวขอ้งกับภาคอตุสาหกรรม

เผยแพร่มาแลว้ 

  ๙.๕ ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ หรอืผูท้รงคุณวุฒทิี่ไดรั้บปริญญา

กิตตมิศักดิห์รอืมตีำแหน่งทางวชิาการพเิศษทุกระดับ จะเปน็อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม 

หรอืผูส้อบไดต้อ้งเปน็ผูท้ี่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงหรอืสูงมากตามทีก่ำหนดในแต่

ละระดับปริญญา โดยใหพ้จิารณาจากผลงานของผูท้รงคุณวุฒทิี่เก่ียวขอ้งสมัพันธ์กับเนื้อหา

วทิยานพินธ์หรอืการค้นควา้อสิระ 

  ๙.๖ สำหรับคุณสมบัตอิาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้อสิระและผูส้อบการค้นควา้อสิระ

ในระดับปริญญาโท ใหใ้ช้หลกัเกณฑ์เดยีวกันกับอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์และผูส้อบวทิยานพินธ ์

 ๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณมีขีอ้ตกลงร่วมผลติกับสถาบันอุดมศกึษาหรอืหน่วยงานอืน่

ที่ไม่ใช่สถาบนัอดุมศกึษา 

  ๑๐.๑ การตกลงรวมผลติ หมายถึง การทำขอ้ตกลงร่วมมอืกันอย่างเปน็ทางการ

ระหว่างสถาบันอุดมศกึษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความ

เห็นชอบของสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนัน้ ๆ 

   องค์กรภายนอกตอ้งเป็นสถาบันอุดมศกึษาในหรอืต่างประเทศที่ไดรั้บการรับรอง

จากหน่วยงานที่รับผดิชอบการศกึษาของประเทศนัน้ หรอืเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรอืเทยีบเท่า

หรอืหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ หรอืองค์การมหาชน หรอืบริษัทเอกชนที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยเท่านัน้ 

   หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไมไ่ดอ้ยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใหเ้สนอ

คณะกรรมการการอุดมศกึษาพจิารณาเป็นรายกรณ ีโดยตอ้งแสดงศักยภาพและความพร้อมในการ

ร่วมผลติบัณฑติของบริษัทดงักล่าว 



๑๑๙ 
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  ๑๐.๒ ภายใตข้อ้ตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มคีวามร่วมมอืนัน้สามารถ

ทำหนา้ที่เปน็อาจารย์ประจำและอาจารย์ประจำหลักสูตรได ้

   ทัง้นี้ เฉพาะกรณหีลักสตูรระดับปริญญาตรีกลุม่วชิาชีพหรอืปฏบิัตกิารบุคลากร

ที่มาจากองค์กรที่มคีวามร่วมมอืนัน้สามารถทำหนา้ที่เป็นอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสตูรไดแ้ต่ตอ้งไม่

เกิน ๒ คน 

   บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มคีวามร่วมมอืเพื่อทำหนา้ทีอ่าจารยป์ระจำ อาจารย์

ประจำหลักสูตร และอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร ตอ้งมคุีณวุฒแิละคุณสมบัตติามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรนัน้ ๆ และตอ้งเปน็ผูม้คีวามเขา้ใจทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมนิผลให้

สอดคลอ้งกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนัน้ ๆ 

ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษาแห่งชาต ิ

 ๑๑. ภาระงานคุมวทิยานพินธแ์ละการค้นควา้อสิระ 

  ภาระงานที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ

ใหน้ับรวมจำนวนนักศกึษาเก่าที่ยังไม่สำเร็จการศกึษาดว้ย ทัง้นี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และ

การค้นควา้อสิระตอ้งจัดสรรเวลาใหค้ำปรึกษานักศกึษาอยา่งเหมาะสม 

 ๑๒. ใหส้ถาบันอุดมศกึษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรอืการซำ้ซอ้นกับงาน

ของผูอ้ื่นหรอืการจา้งทำรายงานการค้นควา้อสิระหรอืวทิยานพินธ์ โดยใช้ระบบที่ทนัสมยั เช่น ผา่น

การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

  หากพบว่ามกีารคัดลอก การซำ้ซอ้นกับงานของผูอ้ื่น หรอืมกีารจา้งทำรายงานการ

ค้นควา้อสิระหรอืวทิยานพินธ ์ใหส้ถาบันอุดมศกึษาพจิารณาถอดถอนรายงานการค้นควา้อสิระหรอื

วทิยานพินธ์ช้ินนัน้ 

 ๑๓. การเผยแพร่ผลงานวจิัยในที่ประชุมวชิาการระดับชาต ิหมายถึง การนำเสนอ

บทความวจิัยในที่ประชุมวชิาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตพีมิพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมกีองบรรณาธกิารจัดทำรายงานการประชุม  

หรอืคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดว้ย ศาสตราจารย์ หรอืผูท้รงคุณวุฒริะดับปริญญาเอก  

หรอืผูท้รงคุณวุฒทิี่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานัน้ ๆ จากนอกสถาบันเจา้ภาพ อยา่งนอ้ยร้อยละ 

๒๕ โดยตอ้งมผีูป้ระเมนิบทความที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานัน้ดว้ย และมบีทความที่มาจากหน่วยงาน

ภายนอกสถาบันอยา่งนอ้ย ๓ หน่วยงาน และรวมกันแลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๒๕ 

 ๑๔. แนวทางการเปดิสอนหลกัสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 

  การเปดิสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศกึษาแบบ 

ทำวทิยานพินธอ์ยา่งเดยีว ใหส้ถาบันอดุมศกึษาคำนงึถึงเรือ่งดงัต่อไปนี้ 



๑๒๐ 
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  ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ ตอ้งมผีลงานทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์ในวารสาร 

หรอืสิ่งพมิพ์ทางวชิาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ช้ีชัดไดว้่าสามารถที่จะ

สนับสนุนการวจิัยในสาขาวชิาที่เปดิสอนได ้

  ๑๔.๒ สถาบันที่จะเปดิสอนตอ้งมหีลักสตูรที่ด ีมมีาตรฐานและคุณภาพการศกึษา

เชื่อถอืได ้และมทีรัพยากรสนบัสนุนอย่างเพยีงพอ 

  ๑๔.๓ สถาบนัที่จะเปดิสอนตอ้งมสีิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ  

และสนับสนนุงานวจิัยของผูเ้รียน 

  ๑๔.๔ สถาบนัที่จะเปดิสอนควรมเีครอืข่ายความร่วมมอืสนบัสนุน 

  ๑๔.๕ สถาบนัที่จะเปดิสอนควรพร้อมที่จะร่วมมอืกับสถาบนัอุดมศกึษาอืน่ได ้

 ๑๕. การศกึษาต่อของผูส้ำเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ 

  ๑๕.๑ หลักสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติ มใิช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ผูส้ำเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบตัรบัณฑิต หากตอ้งการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ใหเ้ขา้ศกึษา 

ในหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูงหรอืหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวชิาเดยีวกัน

หรอืสาขาวชิาที่สมัพันธ์กัน ทัง้นี้ ในการศกึษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทยีบโอนหน่วย

กิตไดไ้ม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเขา้ศกึษา 

  ๑๕.๒ หลักสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูง มใิช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอกผูส้ำเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบตัรบัณฑติช้ันสูง หากตอ้งการศกึษาตอ่ระดับ

ปริญญาเอกใหใ้ช้คุณวุฒปิริญญาโทหรอืเทยีบเท่าเขา้ศกึษา 

  ๑๕.๓ ผูส้ำเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีที่มรีะยะเวลาการศกึษา ๖ ป ี 

หรอืเทยีบเท่าปริญญาโท สามารถเขา้ศกึษาตอ่ในหลักสตูรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง 

ไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้ศกึษาหลักสตูรระดับปริญญาโทมาก่อน 

 ๑๖. ปริญญาบตัรและใบแสดงผลการศกึษา 

  การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ใหแ้สดงรายละเอยีด

เก่ียวกับช่ือปริญญาและช่ือสาขาวชิา ใหต้รงกับที่ระบไุวใ้นเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ ทัง้นี้ เพื่อมใิหเ้กิดปญัหาเมื่อนำไปสมัครงานหรอืศกึษาต่อ 

 ๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 

  สภาสถาบันอดุมศกึษามหีนา้ที่รับผดิชอบในการใหค้วามเหน็ชอบ/อนมุัตหิลักสตูรให้

สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถกำหนดเกณฑ์

มาตรฐานหรอืกำหนดแนวปฏบิัตทิี่เหนอืกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได ้ทัง้นี้ เพื่อยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการจัดการศกึษาทีส่ะทอ้นเอกลักษณ์ของสถาบนัอุดมศกึษาแหง่นัน้ 



๑๒๑ 
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  ในกรณมีเีหตอุันควรใหเ้ชื่อไดว้่าการจัดการเรียนการสอนไม่เปน็ไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรที่กำหนด ใหส้ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาดำเนนิการเขา้ตดิตาม

ตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษาพจิารณา 

 ๑๘. ในกรณทีี่ไมส่ามารถปฏบัิตติามแนวทางดังกล่าวได ้หรอืมคีวามจำเป็นตอ้งปฏบิัติ

นอกเหนอืจากที่กำหนดไวใ้นประกาศนี้ ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่จะ

พจิารณาและใหถ้อืคำวนิจิฉัยของคณะกรรมการการอุดมศกึษานัน้เปน็ทีสุ่ด 

 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

         พลเอก ดาว์พงษ ์ รัตนสุวรรณ 

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัต ิ

สำหรับนักศกึษาระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ (ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 

 เพื่อใหก้ารเก็บค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัต ิสำหรับนักศกึษาระดับปริญญา 

ดุษฎบีัณฑติ (ภาคพเิศษ) เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย และเกิดประโยชนส์ูงสุด  

 อาศัยความตามขอ้บงัคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร วา่ดว้ยการรับจ่ายเงนิเพื่อจดั

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคพเิศษ) (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ้ ๔.๔ ค่าธรรมเนยีม 

การลงทะเบยีนสอบวทิยานพินธ์ หรอืภาคนพินธ ์หรอื การศกึษาอสิระ การสอบประมวลความรู้  

การทดสอบภาษาอังกฤษ การทดสอบความสามารถดา้นคอมพวิเตอร์ และการสอบวดัคุณสมบัต ิ 

จงึออกประกาศเก่ียวกับการเก็บค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัต ิเพือ่เป็นแนวทางปฏบิัต ิ

แก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไวด้ังนี้ 

  ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเก็บ

ค่าธรรมเนยีมการสอบวดัคุณสมบัตสิำหรับนักศกึษาระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ (ภาคพเิศษ)  

พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใหม้ผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตน้ไป  

  ขอ้ ๓ การเรียกการเก็บค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัต ิระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ 

คร้ังละ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

 

 ประกาศ  ณ  วนัที่ ๒๗  มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

       (รองศาสตราจารย ์ดร.ชนนิทร์  วะสนีนท์) 

               อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 



๑๒๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัต ิ

สำหรับนักศกึษาระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ (ภาคปกต)ิ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 เพื่อใหก้ารเก็บค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัต ิสำหรับนักศกึษาระดับปริญญา 

ดุษฎบีัณฑติ (ภาคปกต)ิ เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย และเกิดประโยชนส์ูงสุด อาศัยความตามขอ้บงัคับ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการรับจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ้ ๔.๔ ค่าธรรมเนยีมการลงทะเบยีนสอบวทิยานพินธ์ หรอืภาคนพินธ์ 

หรอื การศกึษาอสิระ การสอบประมวลความรู้ การทดสอบภาษาองักฤษ การทดสอบความสามารถ

ดา้นคอมพวิเตอร์ และการสอบวัดคุณสมบัต ิจงึออกประกาศเก่ียวกับการเก็บค่าธรรมเนยีมการสอบ

วัดคุณสมบัต ิเพื่อเป็นแนวทางปฏบิัตแิก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไวด้ังนี้ 

  ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเก็บ

ค่าธรรมเนยีมการสอบวดัคุณสมบัตสิำหรับนักศกึษาระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ (ภาคปกต)ิ  

พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใหม้ผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ การเรียกการเก็บค่าธรรมเนยีมการสอบวดัคุณสมบตัสิำหรับนักศกึษา 

ระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ (ภาคปกต)ิ คร้ังละ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

 

 ประกาศ  ณ  วนัที่ ๒๗ มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

       (รองศาสตราจารย ์ดร.ชนนิทร์  วะสนีนท์) 

               อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 



๑๒๔ 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เรื่อง การตพีมิพ์บทความวจิัยของวทิยานพินธ์ เพือ่การสำเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

 

 เพื่อยกระดับคุณภาพงานวจิยัระดับบัณฑติศกึษา ใหไ้ดม้าตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครว่าดว้ย

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวจิัย

บัณฑติศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทัง้ระดับประเทศและระดับสากล เพื่อผลักดัน

มหาวทิยาลยัไปสู่มหาวทิยาลยัในเครอืข่ายอาเซยีน 

 อาศัยอำนาจตามความในขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการจัดการศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที ่๖ การวัดผล การประเมนิผล และการสำเร็จการศกึษา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา เมือ่วนัที่ ๓๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และมตทิี่ประชุม

คณะกรรมการบัณฑติศกึษา คร้ังที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึออกประกาศ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เรื่อง การตพีมิพ์บทความวจิยัของวทิยานพินธ ์เพื่อการสำเร็จ

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ไวด้งันี้ 

 ขอ้ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เรื่อง การตพีมิพ์บทความ

วจิัยของวทิยานพินธ ์เพื่อการสำเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา” 

 ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใหม้ผีลบังคับใช้สำหรับนักศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอกทุกหลักสตูรที่ยังไม่สำเร็จการศกึษา เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ในประกาศนี้ 

  “นักศกึษา” หมายถึง นักศกึษาระดับปริญญาโท แบบ ก (๒) และระดับปริญญาเอก แบบ 

(๒.๑) มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

  “บทความ” หมายถึง  บทความวจิัยทีไ่ดจ้ากผลการศกึษาของวทิยานพินธ์และตอ้งเป็น

บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไมใ่ช่บทคัดย่อหรอืบทคัดยอ่ขนาดยาว 

  “การตพีมิพ์”  หมายถึง การตีพมิพ์บทความจากวทิยานพินธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) 

ในระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิรวมถึงบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่อง 

(Proceeding) จากการประชุมวชิาการระดับชาตหิรอืนานาชาตติามเงื่อนไขที่กำหนดของหลักสูตรหรอื

ของทุน 

 

 



๑๒๕ 
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  “วารสารวชิาการ” หมายถึง วารสารทัง้ที่เป็นสิ่งพมิพ์และอเิล็กทรอนกิส์ (E-Journal)  

ทางวชิาการที่มกีำหนดออกแนน่อนและมกีารตพีมิพ์เป็นระยะสม่ำเสมอเป็นทีย่อมรับในสาขาวชิา 

และบทความที่จะไดรั้บการตพีมิพ์ในวารสารตอ้งผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผูป้ระเมนิอสิระ 

(Peer Review) โดยที่วารสารวชิาการในระดับนานาชาต ิตอ้งมรีายชื่อปรากฏในฐานของ SCOPUS 

หรอื ISI Web of science  

  “Proceeding  หมายถึง หนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการที่เป็นฉบบั

เต็มของการประชุมทางวชิาการระดับชาตหิรอืระดับนานาชาต ิโดยตอ้งมกีารระบุคณะบรรณาธกิาร 

ที่ทำหนา้ที่คัดสรรกลั่นกรองก่อนการเผยแพร่ หนังสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการนี้

อาจอยู่ในรูปแบบหนังสอืหรอืสื่ออเิล็กทรอนกิส ์และอาจเผยแพร่ก่อนหรอืหลังการประชุมก็ได”้ 

  “ผูป้ระเมนิอสิระ (Peer Review)” หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่เป็นผูต้รวจสอบอ่าน

บทความและประเมนิคุณภาพของบทความในแตล่ะสาขาวชิาเพื่อใหไ้ดรั้บการตพีมิพ์ในวารสารนัน้ ๆ  

 ขอ้ ๔ การตพีมิพ์บทความเพือ่สำเร็จการศกึษา 

  ๔.๑ นักศกึษาปริญญาเอก ทกุหลักสูตร จะตอ้งมผีลงานวทิยานพินธ์หรอืผลงานที่เป็น

ส่วนหนึ่งของวทิยานพินธ์ตพีมิพ์หรอืไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพ์ในวารสารวชิาการภายนอก

มหาวทิยาลยัที่อยู่ในฐานขอ้มลู TCI และเป็นทีย่อมรับในสาขาวชิา หรอืนำเสนอในการประชุมวชิาการ

ระดับชาต ิหรือนานาชาตทิี่บทความวจิัยฉบับเต็ม (Full Paper) และไดรั้บการคัดเลอืกใหต้พีมิพ์ใน

วารสารวชิาการที่อยูใ่นฐานขอ้มูล TCI ทีม่กีารประเมนิจากผูป้ระเมนิอสิระ (Peer Review) หรอืเป็นไป

ตามเงือ่นไขของหลักสตูรหรอืทุนที่ไดรั้บ จงึจะสำเร็จการศกึษา  

  ๔.๒ นักศกึษาระดับปริญญาโท  ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมผีลงานวทิยานพินธ์หรอืผลงานที่

เป็นส่วนหนึ่งของวทิยานพินธ์ตพีมิพ์หรอืไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน

สาขาวชิา หรอืเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรอืทุนที่ไดรั้บ หรอืนำเสนอในการประชุมวิชาการที่

บทความวจิัยฉบับเต็ม (Full Paper) ไดรั้บการตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่อง (Proceeding) ที่มกีารประเมนิจาก

ผูป้ระเมนิอสิระ (Peer Review) จงึจะสำเร็จการศกึษาได ้

 หากหลักสูตรใดไดก้ำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศกึษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นประกาศนี้ 

ใหถ้อืตามขอ้กำหนดการสำเร็จการศกึษาของหลักสูตรนัน้ ๆ 

 ขอ้ ๕ การดำเนนิการส่งเอกสารตพีมิพ์เพื่อสำเร็จการศกึษาสำหรับนักศกึษาที่ทำ

วทิยานพินธ์ใหด้ำเนนิการส่งหลักฐานการตพีมิพ์ใหบ้ัณฑติวทิยาลยัตามกรณดีังนี้ 

  ๕.๑ กรณทีี่บทความไดรั้บการตพีมิพ์แลว้นักศกึษาตอ้งดำเนนิการส่งเอกสารการตพีมิพ์ 

พรอ้มสำเนาหนา้ปกและปกในวารสารหรอืรายงานสบืเนื่อง (Proceeding) พร้อมหนา้สารบัญที่ระบุช่ือ

บทความ พร้อมบทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเลม่วทิยานพินธ ์

  ๕.๒ ในกรณทีี่ยังไมไ่ดต้พีมิพแ์ต่มกีารตอบรับใหต้พีมิพ์ ใหส้่งหนังสอืหรอืเอกสารที่ตอบ



๑๒๖ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

รับการตพีมิพ์ ตอ้งระบ ุเดอืน ป ีของวารสารที่จะตพีมิพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มทีส่่งไปตพีมิพ์ และ

สำเนาหนา้ปกและปกในวารสารฉบับล่าสดุของวารสารที่รับตพีมิพ์บทความ แนบมาพร้อมนี้กับตัว

เล่มวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ ์ทัง้นี้ระยะเวลาที่รอตพีมิพ์วารสารในระดับชาตแิละนานาชาตไิม่เกิน ๑ 

ป ีนับจากวันทีน่ักศกึษาใช้หนงัสอืตอบรับการสำเร็จการศกึษา 

 ขอ้ ๖ แนวปฏบิตัใินการตพีมิพ์ผลงานวทิยานพินธ ์

  ๖.๑ บทความทีใ่ช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศกึษาตอ้งเปน็บทความที่มชีื่อนักศกึษา 

ผูท้ำวทิยานพินธ ์เป็นช่ือแรก 

  ๖.๒ บทความทีต่พีมิพ ์หรอืนำเสนอผลงานในการประชุมวชิาการเพือ่ใช้ประกอบ 

ขอสำเร็จการศกึษา ตอ้งเป็นผลการวจิัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวทิยานพินธ ์หรอืผลการศกึษาทัง้หมด  

แต่ไม่ใช่บทความที่เขยีนจากการวเิคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวจิัยที่เก่ียวขอ้ง (Review Article)  

  ๖.๓ รูปแบบบทความที่ตพีมิพ์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กำหนดของวารสารที่ตพีมิพ ์

  ๖.๔ บทความทีใ่ช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศกึษา จะตอ้งไดรั้บการตพีมิพ์หรอืไดรั้บ

การยอมรับใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิ่งพมิพ์ทางวชิาการที่มกีรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) ก่อนการพมิพ ์ส่วนบทความที่ตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการนัน้ สามารถ

นำมานับไดเ้ฉพาะที่เป็น (Full Paper) เท่านัน้ 

 ขอ้ ๗ ใหผู้อ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศนี้  ในกรณทีี่มไิดก้ำหนด

หลักการหรอืแนวปฏบิัตไิวใ้นประกาศนี้ หรอืในกรณทีี่มปีัญหาเก่ียวกับการปฏบิัตติามประกาศนี้ให้

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยัมอีำนาจวนิจิฉัยสั่งการ คำวนิจิฉัยของผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั  

ถอืเป็นที่สิ้นสุด 

 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

                                                              (รองศาสตราจารย ์ดร.ชนนิทร์  วะสนีนท์) 

                                                                    อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เรื่อง  การตพีมิพ์บทความวจิยัของวทิยานพินธ ์เพื่อการสำเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

   โดยที่เปน็การสมควรปรับปรุงการตพีมิพ์บทความวจิัยของวทิยานพินธ ์เพื่อสำเร็จ

การศกึษาของนักศกึษาปริญญาเอก เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับภาวะการณ์ในปจัจุบัน 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๖ การวัดผล การประเมนิผล และการสำเร็จการศกึษา โดยความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศกึษา คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมือ่วนัที่ ๕ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวทิยาลยัจงึออกประกาศไว้ ดงันี้ 

   ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เรื่อง การตพีมิพ์

บทความวจิัยของวทิยานพินธ ์เพื่อการสำเร็จการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” 

   ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใหม้ผีลบังคับใช้สำหรับนักศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทุก

หลักสูตรทีย่ังไม่สำเร็จการศกึษา เป็นตน้ไป 

   ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิความในขอ้ ๔.๑ แห่งประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การ

ตพีมิพ์บทความวจิัยของวิทยานพินธ์ เพื่อการสำเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา และใหใ้ช้ขอ้ความ

ดังต่อไปนี้แทน 

    “นักศกึษาปริญญาเอก ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมผีลงานวทิยานพินธห์รอืผลงานที่เปน็

ส่วนหนึ่งของวทิยานพินธ์ตพีมิพ์หรอืไดรั้บการยอมรับใหต้พีมิพ์ในวารสารวชิาการภายนอกหรอื

ภายในมหาวทิยาลยัที่อยู่ในฐานขอ้มลู TCI และเปน็ทีย่อมรับในหลักสูตร หรอืนำเสนอในการประชุม

วชิาการระดับชาต ิหรอืนานาชาตทิี่บทความวจิัยฉบับเตม็ (Full Paper) และไดรั้บการคัดเลอืกให้

ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI ทีม่กีารประเมนิจากผูป้ระเมนิอสิระ (Peer Review) 

หรอืเป็นไปตามเงือ่นไขของสาขาวชิาหรอืทุนทีไ่ดรั้บ จงึจะสำเร็จการศกึษา”    

    ประกาศ ณ วนัที่ ๘ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

   (ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวนิทร) 

   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง การใหท้นุสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ ์

สำหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

 

 เพื่อเปน็การสนบัสนนุนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษาใหไ้ดม้โีอกาสพัฒนาตนเองในดา้นวชิาการ 

และการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการในระดับชาตแิละนานาชาต ิอนัจะ

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการวจิัยทีด่ ีบณัฑติวทิยาลัยไดก้ำหนดใหม้ทีนุสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ์สำหรับนักศกึษา ระดับบณัฑติศกึษา โดยมรีายละเอยีดในการใหทุ้น

ดังตอ่ไปนี้ 

 ๑. คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธ์ิรับทุน 

ผูส้มัครขอรับทุนตอ้งมสีถานภาพเป็นนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสกลนครในขณะที่ยืน่ขอรับทุน และตอ้งสามารถนำเสนอผลงานภายใน ๖ เดอืน หลังจาก

สำเร็จการศกึษา 

 ๒. เงือ่นไขของผู้รับทุน 

  ๒.๑ ผลงานวจิยัที่นำเสนอตอ้งเป็นส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ที่ไดรั้บอนุมตั ิ

เค้าโครงวทิยานพินธ์เรียบร้อยแลว้ 

  ๒.๒ การเขยีนบทความเพื่อตีพมิพ์และจัดทำเอกสารเพื่อเสนอผลงานในการประชุม

วชิาการนกัศกึษา ตอ้งเป็นชื่อแรกในผลงาน และตอ้งปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเปน็เจา้ของผลงาน

ร่วมดว้ย 

  ๒.๓ บทความที่ตพีมิพ์ ทัง้ในวารสารและเอกสารประกอบการประชุมวชิาการ  

รวมทัง้เอกสารเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ ผูข้อทุนตอ้งระบุว่าเปน็นักศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา หรอื มหาบัณฑติ/ดุษฎบีัณฑติ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  ๒.๔ การนำเสนอผลงานในทีป่ระชุมทางวชิาการ นักศกึษาตอ้งเป็นผูน้ำเสนอผลงาน 

  ๒.๕ หากนักศกึษาไดรั้บทุนหรอือยู่ในระหวา่งขอรับทุนสำหรับการเผยแพร่ผลงาน

วทิยานพินธ์จากแหล่งทนุอื่น ตอ้งระบุรายละเอยีดประกอบการขอทุนนี้ 

  ๒.๖ การประชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืระดับนานาชาตทิี่ผูข้อทุนไปนำเสนอผลงาน  

ตอ้งเป็นการประชุมวชิาการทีม่กีารจัดทำเอกสารประกอบการประชุมทางวชิาการ (Proceeding) 
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  ๒.๗ ในการนำเสนอผลงานวจิัยในการประชุมทางวชิาการระดับชาตหิรอืระดับ

นานาชาต ิ ตอ้งมหีลักฐานการตอบรับ จากผูจ้ัดการประชุมสัมมนาใหน้ำเสนอผลงาน และระบุการ

ตพีมิพ์บทความฉบับเต็มในเอกสารประกอบการประชุมทางวชิาการ (Proceeding) 

  ในกรณทีี่ไดรั้บการตอบรับใหน้ำเสนอในการประชุมระดับชาตทิี่มชีื่อเสยีงของ

สาขาวชิานัน้  แต่รับไดต้อบรับการตพีมิพ์เป็นบทคัดยอ่อาจจะไดรั้บพจิารณาใหไ้ดรั้บทนุแต่ไดรั้บการ

พจิารณาความสำคัญในระดบัหลังการนำเสนอที่ไดรั้บการตอบรับที่มกีารตพีมิพ์บทความฉบับเต็ม 

  ๒.๘ ในกรณทีี่ตพีมิพ์ในวารสารระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิตอ้งมหีลักฐานการใหล้ง

บทความตพีมิพ ์

  ๒.๙ จำนวนคร้ังในการไดรั้บอนุมัตทิุน  

   ๑) นักศกึษาระดับปริญญาเอก สามารถขอรับทุนไดไ้ม่เกิน ๒ คร้ัง ทัง้นี้เนื้อหา 

ของผลงานทีน่ำเสนอหรอืตพีมิพ์ตอ้งไม่ซำ้กัน 

   ๒) นักศกึษาระดับปริญญาโท สามารถขอทุนได ้๑ คร้ัง 

 ๓. จำนวนเงนิทุนอุดหนุน 

  ๓.๑ เงนิทุนสำหรับผลงานตพีมิพ์ในวารสารระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิดังนี้ 

           ระดับปรญิญาเอก 

ระดับคุณภาพวารสาร ทุนสนับสนุน 

๑. มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาต/ิระดับ

นานาชาติหรือมกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI  

- 

๒. มกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติท่ีมช่ืีอปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. ไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท 

๓. การตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีมชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 

สมศ. 

ไม่เกนิ ๘,๐๐๐ บาท 

๔. มกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ัน

ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี ๓ หรือ ๔ (Q๓ หรือ Q๔) ในปีล่าสุดใน subject category  

ไม่เกนิ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๕. มกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ัน

ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี ๑ หรือ ๒ (Q๑ หรือ Q๒) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ี

ตพีมิพ์ หรือมกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล

สากล ISI หรือ Scopus 

ไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ระดับปรญิญาโท 

ระดับคุณภาพวารสาร ทุนสนับสนุน 

มกีารตพีมิพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ(proceeding)  

ท่ีไดรั้บการยอมรับในสาขา  

- 

มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ(proceeding) 

หรือมกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI หรือ 

วารสารวชิาการระดับชาตท่ีิไดรั้บการยอมรับในสาขา 

- 

การตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิไดรั้บในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI  

หรือ Scopus  

ไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท 

มกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่

ในควอไทล์ท่ี ๑ หรือ ๒ (Q๑ หรือ Q๒) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพมิพ์ หรือมี

การตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI หรือ 

Scopus 

ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ 

บาท 

  

 ๓.๒ เงนิทนุสนับสนนุการนำเสนอผลงานในการประชุมวชิาการใหเ้ป็นไปตามตาราง ดังนี้ 

๑. Oral Presentation 

วงเงนิทุนแยกตามระดับการประชุม 

ระดับการจัดประชุม สถานที่จัดการประชุม ทุนสนับสนุน 

การประชุมระดับชาต ิ จัดในประเทศ  ไม่เกนิ ๓,๕๐๐ บาท  

การประชุมระดับนานาชาต ิ จัดในประเทศ ไม่เกนิ ๗,๐๐๐ บาท  

จัดต่างประเทศแยกเป็นทวปีและกลุ่มประเทศ 

   - ทวปีอเมริกา ไม่เกนิ ๓๕,๐๐๐ บาท  

   - ทวปียุโรป ไม่เกนิ ๒๘,๐๐๐ บาท 

   - ทวปีออสเตรเลยีและประเทศญี่ปุ่น ไม่เกนิ ๒๔,๕๐๐ บาท 

   - ทวปีเอเชีย ไม่เกนิ ๒๑,๐๐๐ บาท 

   - กลุ่มประเทศอาเซียน ไม่เกนิ ๑๗,๕๐๐ บาท 

๒. Poster Presentation 

วงเงนิทุนแยกตามระดับการประชุม 

ระดับการจัดประชุม สถานที่จัดการประชุม ทุนสนับสนุน 

การประชุมระดับชาต ิ จัดในประเทศ  ไม่เกนิ ๑,๗๕๐ บาท  

http://www.scimagojr.com/


๑๓๑ 
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การประชุมระดับนานาชาต ิ จัดในประเทศ ไม่เกนิ ๓,๕๐๐ บาท  

จัดต่างประเทศแยกเป็นทวปีและกลุ่มประเทศ 

   - ทวปีอเมริกา ไม่เกนิ ๑๗,๕๐๐ บาท  

   - ทวปียุโรป ไม่เกนิ ๑๔,๐๐๐ บาท 

   - ทวปีออสเตรเลยีและประเทศญี่ปุ่น ไม่เกนิ ๑๒,๒๕๐ บาท 

   - ทวปีเอเชีย ไม่เกนิ ๑๐,๕๐๐ บาท 

   - กลุ่มประเทศอาเซยีน ไม่เกนิ ๘,๗๕๐ บาท 
  

 ๔. เกณฑ์การพจิารณา 

  ในการพจิารณาทุนใหก้ารสนบัสนุนคณะกรรมการจะพจิารณาใหก้ารสนับสนุน 

ตามเกณฑ์  ดังนี้ 

  ๔.๑ บทความที่ตพีมิพใ์นวารสารระดับชาตแิละระดับนานาชาตจิะไดรั้บการพจิารณา

ใหก้ารสนับสนนุก่อน แต่ทัง้นี้วารสารที่ตพีมิพ์ตอ้งมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวชิาชีพ ม ีPeer Review 

และบทความ สามารถใช้เป็น KPI ของ กพร. และ สมศ. ได ้

  ๔.๒ ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวชิาการตอ้งไดรั้บการยอมรับการตพีมิพ์บทความ 

ฉบับเต็มในเอกสารประกอบการประชุมวชิาการ (Proceeding) และเปน็ผลงานที่ประกอบเงื่อนไข 

การสำเร็จการศกึษาได ้และสามารถใช้เป็น KPI ของ กพร. และ สมศ. ได ้

  ๔.๓ คุณภาพของการประชุมวชิาการโดยพจิารณาถึงความมชีื่อเสยีงของงานประชุม

วชิาการการยอมรับและความน่าเช่ือถอืในสาขาวชิาชีพ และหน่วยงานที่รับผดิชอบการสัมมนา เช่น 

สมาคมวชิาชีพ เปน็ตน้ 

  ๔.๔ วงเงนิทีอ่นุมตัใิหเ้ปน็ไปตามที่คณะกรรมการซึ่งไดรั้บการแต่งตัง้จาก

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั พจิารณาอนมุัต ิ

 

 ๕. กำหนดการยื่นขอรับทุนและการพจิารณาทุน 

  การสมัครขอรับทุน เพื่อลงตพีมิพ์ในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิและการ

นำเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ สามารถสมัครขอรับทุนฯ ไดต้ลอดปกีารศกึษา 

 

 ๖. เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร 

  ใบสมัครสามารถตดิต่อขอรับไดท้ี่ สำนักงานบัณฑติวทิยาลยั หรอืดาวน์โหลดไดจ้าก 

http://grad.snru.ac.th เอกสารประกอบการสมัครมดีังนี้ 
  ๖.๑ ใบสมัครขอรับทุน 

  ๖.๒ สำเนาแบบเสนอเค้าโครงวทิยานพินธ์ทีไ่ดรั้บอนุมตัเิรียบร้อยแลว้ 

http://grad.snru.ac.th/
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  ๖.๓ กรณตีพีมิพใ์นวารสาร แนบหลักฐานการตอบรับและหลักฐานค่าใช้จ่ายในการ

ตพีมิพ ์

   กรณปีระชุมวชิาการ แนบหลกัฐานการรับสมัครหรอืหลักฐานการตอบรับที่ระบุ

รูปแบบการนำเสนอ 

  ๖.๔ แนบบทความทีน่ำเสนอในที่ประชุมวชิาการ/บทความทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์ลง

วารสารวชิาการ    

  ๖.๕ เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมวชิาการและเอกสารที่ระบุการตพีมิพ์บทความ

ฉบับเต็ม/บทคัดยอ่ใน Proceeding 

 ๗. การเบกิจา่ย 

  ๗.๑ ค่าใช้จ่ายเบกิไดต้ามค่าใช้จ่ายจริง  โดยการใช้จ่ายอยา่งประหยัดและใหม้ี

ใบเสร็จรับเงนิประกอบการเบกิจ่ายทุกรายการตามวงเงนิทีไ่ดรั้บการอนมุัต ิดังรายการตอ่ไปนี้ คอื 

  การนำเสนอผลงาน   ๑) ค่าลงทะเบยีน 

          ๒) ค่าที่พัก (ภายในประทศ : ไม่เกิน ๘๐๐ บาท/คืน) 

          ๓) ค่ายานพาหนะ (ในประเทศ : รถโดยสารประจำทาง/รถไฟ) 

  การตพีมิพ์บทความ ค่าลงตพีมิพ์ในวารสารตามรายการที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกินวงเงนิที่

กำหนดและตอ้งมหีลักฐานการจา่ยเงนิประกอบและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เช่น ค่าตรวจสอบไวยากรณ์

บทความภาษาอังกฤษ เป็นตน้ 

  ๗.๒ การเบกิจ่าย ใหน้ำหลักฐานค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จรับเงนิ) หลงัจากการเขา้ร่วมเสนอ

ผลงานวจิัยในการประชุมวชิาการ/การตพีมิพ์ในวารสาร เพือ่ขอรับทุนในวงเงนิที่ไดรั้บอนมุัตติาม

ขัน้ตอนการเบกิจ่ายเงนิทนุฯ ที่บัณฑติวทิยาลัยกำหนด 

 ๘. ใหผู้อ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยัจัดสรรงบประมาณในการนี้จากงบประมาณบัณฑติ

วทิยาลยั มาเป็นทนุสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานในกรณทีี่ไดอ้นมุัตเิงนิทุนไปหมดตามวงเงนิ

งบประมาณทีม่ใีนปนีัน้ ๆ แลว้ใหห้ยดุการรับสมัครและหยดุพจิารณาโดยจา้งใหท้ราบโดยทั่วกัน 

 ๙. ใหผู้อ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั เปน็ผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศนี้ และมอีำนาจ

ในการออกคำสั่งหลักเกณฑ์ หรอืวธิปีฏบิตัทิี่ไม่ขัดหรอืแยง้กับประกาศนี้ 

 ๑๐. ในกรณทีี่มไิดก้ำหนดหลกัการและการปฏบิัตหิรอืปญัหาในการปฏบิัตติามประกาศนี้  

ใหผู้อ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัยมอีำนาจวนิจิฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร คำวนิจิฉัยและคำสั่งการของ

ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยัถอืเป็นที่สิ้นสุด 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนนิทร์  วะสนีนท์) 

   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนยีมการทำวจิัยของนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ และหลักสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑติ สาขาวชิาฟสิกิส ์

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเงื่อนไขการเก็บค่าธรรมเนยีมการทำวจิัยของนักศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาฟสิกิส ์

เพื่อใหก้ารเก็บค่าธรรมเนยีมการทำวจิัยของนักศกึษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์

สูงสดุ  

 อาศัยความตามขอ้ ๑๗ แหง่ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ยการรับ

จ่ายเงนิเพือ่จัดการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ จงึออกประกาศไวด้งัต่อไปนี้ 

  ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “การเก็บค่าธรรมเนยีมการทำวจิยัของนักศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษาหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาฟสิกิส์  

พ.ศ. ๒๕๕๘”   

  ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใหม้ผีลบังคับใช้ตัง้แต่ปกีารศกึษา ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ ใหเ้ก็บค่าธรรมเนยีมการทำวจิัยของนักศกึษา หลักสตูรวทิยาศาสตร

มหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาฟสิกิส์ สำหรับนักศกึษาที่ไดรั้บทุนวจิัย 

และสามารถจ่ายค่าธรรมเนยีมวจิัยได ้เขา้สมทบในเงนิรายไดป้ระเภทเงนิอดุหนนุการวจิยั ตามขอ้ ๖  

ขอ้ ๗ และขอ้ ๘ แห่งขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยเงนิรายไดม้หาวทิยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเงนิรายไดอ้ดุหนนุการวจิัย เพือ่ใช้ในการเบกิจ่ายเป็นค่าดำเนนิการจดัทำวจิัย 

และเผยแพร่ผลงานวจิยัของนกัศึกษา 

  ขอ้ ๔ การเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการทำวจิยัของนักศกึษา ตามขอ้ ๓ ในระดับ

ปรญิญาโท ภาคเรียนละไม่นอ้ยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละไมน่อ้ยกว่า 

๘๐,๐๐๐ บาท ทัง้นี้ขึ้นกับเงื่อนไขของทนุวจิัยทีไ่ดรั้บ 

  ขอ้ ๕ การใช้จ่ายเงนิรายไดท้ี่เรียกเก็บตามขอ้ ๔ ใหใ้ช้ตามเงื่อนไขระหว่างแหลง่ทุน 

กับมหาวทิยาลยั หรอืใช้ตามขอ้บังคับ ระเบยีบ หรอืประกาศว่าดว้ยการใช้จ่ายเงนิรายไดป้ระเภท 

เงนิอุดหนนุการวจิัย 



๑๓๔ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  ขอ้ ๖ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามประกาศนี้ ในกรณทีี่มปีัญหาในการตคีวาม

หรอืการปฏบิัตติามประกาศนี้ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูว้นิจิฉัยและการวนิจิฉัยของอธกิารบดใีหเ้ป็นที่สุด 

 

 ประกาศ  ณ  วนัที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนนิทร์  วะสนีนท์) 

                          อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง  การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวชิาการ โดยใช้โปรแกรมอกัขราวสิุทธิ ์

 

 เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๘ และบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยักับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร อันส่งผลใหผ้ลงานวทิยานพินธ ์

ของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร มคุีณภาพและเป็นที่เช่ือถอืได ้ 

โดยนักศกึษาผูว้จิัยตอ้งมจีริยธรรมในการดำเนนิการวจิัยไมคั่ดลอกผลงานผูอ้ื่นโดยไมม่กีารอา้งองิ 

หรอืไมน่ำผลงานผูอ้ื่นมาเปน็ของตนเองดว้ยวธิกีารที่ไม่ถูกตอ้ง จงึอาศัยอำนาจตามขอ้บังคับ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๘  

การดำเนนิการเก่ียวกับวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระ ขอ้ ๓๑ ถึง ๔๑ และโดยความเห็นชอบ 

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติวทิยาลัย ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๑ เมือ่วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร จงึประกาศ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวชิาการ โดยใช้

โปรแกรมอักขราวสิุทธิ ์ดังนี้ 

 ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เรื่อง การตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานทางวชิาการ โดยใช้โปรแกรมอักขราวสิุทธิ์” 

 ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ในประกาศนี้ 

       “การคัดลอกผลงานทางวชิาการ” หมายถึง การนำขอ้ความแนวคิดสำนวนภาษา  

งานหรอืผลงานทางวชิาการของผูอ้ื่นไปใช้เสมอืนวา่เป็นของตนเอง ซึ่งจะมเีจตนาหรอืไมก็่ตาม  

ยังหมายรวมถึงการนำผลงานทีเ่หมอืนเดมิหรอืเกอืบเหมอืนเดมิ หรอืมคีวามเหมอืนกันโดยไมม่กีาร

อา้งองิถึงผลงานเดมิหรอืปกปดิความจริงที่ควรบอกใหชั้ดเจน ทำใหบ้คุคลอื่นเขา้ใจผดิว่าเป็นของตน 

                  “ดัชนคีวามซำ้ซอ้น” หมายถึง ร้อยละที่แสดงความซำ้ซอ้นหรอืคลา้ยคลงึกันกับ

วรรณกรรมทางวชิาการของผูอ้ื่น 

 ขอ้ ๔ ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม กำหนดใหใ้ช้โปรแกรมอักขราวสิุทธิ์ 

(Akarawisut) เขา้ถึงไดท้ี ่http://plag.grad.grad.chula.ac.th 



๑๓๖ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ขอ้ ๕ เกณฑ์การประเมนิความซำ้ซอ้นของวรรณกรรม โดยรวมทัง้ฉบับตอ้งมค่ีาดัชน ี

ความซำ้ซอ้นไดไ้ม่เกินร้อยละ ๓๐ และในแตล่ะหน่วยย่อยหรอืบท ตอ้งมค่ีาดัชนคีวามซำ้ซอ้นได ้

ไม่เกินร้อยละ ๓๐ 

 ขอ้ ๖ หากผลการตรวจมเีนื้อหาที่คลา้ยคลงึกับผลงานวิชาการอื่นเกินร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

นักศกึษาตอ้งดำเนนิการสอบวิทยานพินธ์ใหม่ และนักศกึษาตอ้งรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการสอบทัง้หมด 

 ขอ้ ๗ แนวทางการใช้โปรแกรมอักขราวสิุทธิ์ใหป้ฏบิัต ิโดยใหน้ักศกึษายืน่แบบฟอร์มขอตรวจ

รูปแบบวทิยานพินธ์ (บ.๕/๑ และ บ.๕/๒) และแบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม 

ผ่านโปรแกรมอักขราวสิุทธิ์ (บ.๑๔) พร้อมสำเนาไฟล์เอกสารใส่แผ่นซดีใีนรูปแบบ PDF ไฟล์  

และรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่าร้อยละของความซำ้ซอ้น ส่งทีส่ำนักงานบัณฑติวทิยาลัย  

เพื่อขออนมุัตติรวจรูปแบบวทิยานพินธ์ตอ่ไป 

 ขอ้ ๘ บทบาทหนา้ที่ของนักศกึษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ในการตรวจสอบการ

คัดลอกวรรณกรรม ดังนี้ 

     (๑) นักศกึษามหีนา้ทีต่รวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมของวทิยานพินธ์หรอืการ

ค้นควา้อสิระ บทความวชิาการหรอืบทความวจิัยของนักศกึษา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามขอ้ ๔, ๕  

และ ขอ้ ๖ ใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธไ์ดร่้วมพจิารณา 

                (๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ มหีนา้ที่ตรวจสอบผลการคัดลอกวรรณกรรม 

ของนักศกึษา พร้อมทัง้ใหค้ำแนะนำแก่นักศกึษา เพื่อใหผ้ลงานของนักศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ตามขอ้ 

๕ และขอ้ ๖  

 ขอ้ ๙ การส่งผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวสิุทธิ ์

ใหน้ักศกึษาส่งผลการตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม  

ผ่านโปรแกรมอักขราวสิุทธิ์ (บ.๑๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์และประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร พจิารณาตรวจสอบและลงนามรับรองผลการตรวจสอบ ที่แสดงค่าร้อยละของความ

ซำ้ซอ้น แลว้นำเอกสารมายืน่ต่อสำนักงานบัณฑติวทิยาลยั พร้อบกับแบบฟอร์มขอตรวจรูปแบบ

วทิยานพินธ ์(บ.๕/๑ และ บ.๕/๒) 

 ทัง้นี้ ใหม้ผีลบังคับใช้กับนักศกึษาที่สอบวทิยานพินธ์ตัง้แต่ปกีารศกึษา ๒๕๖๐ ในกรณทีี่มี

ปัญหาเก่ียวกับการปฏบิัตติามประกาศนี้ ใหอ้ธกิารบด ีเป็นผูพ้จิารณาวนิจิฉัยช้ีขาดและให้ถอืเป็นที่สุด 

  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวนิทร) 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 



๑๓๗ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง  การเก็บเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ (ภาคพเิศษ)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  อาศัยขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการรับจ่ายเงนิเพือ่จัด

การศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ (ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมตทิี่ประชุม 

ของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดทีี่ ๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบยีบ

วาระที่ ๕.๔ เรื่อง การเก็บเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิา 

การสอนวทิยาศาสตร์ แบบ ก ๒ (แผนวชิาชีพครู) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยทีป่ระชุมมมีต ิ

ใหป้รับแก้ไขประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเก็บเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา ระดับ

บัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ (ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๖๑ เก่ียวกับการกำหนดระยะเวลาในการเรียน

ของนักศกึษาหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ (แผนวชิาชีพครู) ใช้เวลาเรียน ๓ ปกีารศกึษา จำนวน  ๖ 

ภาคเรยีน โดยตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีมการศกึษา ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปน็แนวทางปฏบิัติ

แก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งไวด้งันี้  

  ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเก็บเงนิ

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา ระดบับัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ (ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๖๒”  

  ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใหม้ผีลบังคับใช้สำหรับนักศกึษาที่เขา้ศกึษาตัง้แต่ภาคเรียนที่ ๑  

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนยีมการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ  

(ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

รายการ 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ 

ปริญญาโท / 

ภาคเรียน 

ปริญญาเอก / 

ภาคเรียน 

ปริญญาโท / 

ภาคเรียน 

ปริญญาเอก / 

ภาคเรียน 

๑. ค่าธรรมเนยีมต่อภาคเรยีน (ลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา) 

     - กลุ่มที่ ๑.๑ ไดแ้ก่ ครุศาสตร์ ศลิปศาสตร์       

รัฐประศาสนศาสตร์ 

     - กลุม่ที่ ๑.๒ ไดแ้ก ่ครุศาสตร์ (แผนวชิาชพีครู) 

     - กลุ่มที่ ๑.๓ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ 

 

๑๐,๐๐๐/๔ 

 

๑๐,๐๐๐/๖ 

๑๓,๐๐๐/๔ 

 

๒๗,๕๐๐/๔ 

 

- 

๒๗,๕๐๐/๖ 

 

๒๐,๐๐๐/๕ 

 

๒๐,๐๐๐/๖ 

๒๒,๐๐๐/๕ 

 

๕๕,๐๐๐/๖ 

 

- 

๕๕,๐๐๐/๖ 

๒. ค่าธรรมเนยีมรักษาสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาต่อภาคเรยีน  

     - กรณี ชำระค่าธรรมการศกึษาครบหลักสูตรแลว้ 

     - กรณีทีพ่น้สภาพการเป็นนกัศกึษา  

เสยีค่าขอคนืสภาพการเปน็นกัศกึษา  

 

 

๑,๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๒,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ๓. ค่าธรรมเนยีมเรยีกเก็บตามรายการ 

     - ค่าธรรมเนยีมการสอบวทิยานพินธ์ 

     - ค่าขึ้นทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 

     - ค่าประกันของเสยีหาย 

     - ค่าธรรมเนยีมการสอบประมวลความรู้ 

     - ค่าธรรมเนยีมการทดสอบภาษาอังกฤษ 

     - ค่าธรรมเนยีมการสอบวัดคุณสมบัต ิ

 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

- 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

- 

 

๙,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

     ประกาศ ณ วนัที่  ๘  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

 

 
                 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวนิทร) 

              อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง  การเก็บเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ (ภาคพเิศษ)  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  อาศัยขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการรับจ่ายเงนิเพือ่จัด

การศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ (ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมตทิี่ประชุมของ

คณะกรรมการบัณฑติศกึษา คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบยีบวาระที่ ๕.๒ 

เรื่อง ขออนุมตักิารเก็บค่าธรรมเนยีมต่อภาคเรียน (ลงทะเบยีนรายวชิา) ของนักศกึษาภาคปกต ิ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาวจิัยหลักสตูรและการสอน โดยที่ประชุมมมีตใิหป้รับแก้ไข

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเก็บเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา 

(ภาคปกต)ิ และ (ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๖๒ เก่ียวกับการกำหนดระยะเวลาในการเรียนของนักศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษาทุกหลักสตูร เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัแิก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งไวด้ังนี้  

  ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเก็บเงนิ

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา ระดบับัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ (ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๖๓”  

  ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใหม้ผีลบังคับใช้สำหรับนักศกึษาที่เขา้ศกึษาตัง้แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปี

การศกึษา ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนยีมการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ  

(ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 

รายการ 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ 

ปริญญาโท / 

ภาคเรียน 

ปริญญาเอก / 

ภาคเรียน 

ปริญญาโท / 

ภาคเรียน 

ปริญญาเอก / 

ภาคเรียน 

๑. ค่าธรรมเนยีมต่อภาคเรยีน 

(ลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา) 

     - กลุ่มที่ ๑.๑ ไดแ้ก่ ครุศาสตร์   

       ศลิปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

     - กลุม่ที่ ๑.๒ ไดแ้ก ่ครุศาสตร์  

        (แผนวชิาชพีครู) 

     - กลุ่มที่ ๑.๓ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ 

     - กลุ่มที่ ๑.๔ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ 

 

 

 

๑๐,๐๐๐/๔  

 

๑๐,๐๐๐/๖ 

๑๓,๐๐๐/๔ 

 

 

 

 

๒๗,๕๐๐/๖ 

 

- 

๒๗,๕๐๐/๖ 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐/๕ 

 

๒๐,๐๐๐/๖ 

๒๒,๐๐๐/๕ 

 

 

 

 

๕๕,๐๐๐/๖ 

 

- 

๕๕,๐๐๐/๖ 

 



๑๔๐ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

       (ฟสิกิส์ แผน แบบ ๑.๑ และ ๒.๑)    

       (ฟสิกิส์ แผน แบบ ๑.๒ และ ๒.๒) 

- 

- 

๒๗,๕๐๐/๖ 

๒๗,๕๐๐/๑๐ 

- 

- 

๕๕,๐๐๐/๖ 

๕๕,๐๐๐/๑๐ 

๒. ค่าธรรมเนยีมรักษาสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาต่อภาคเรยีน  

     - กรณีชำระค่าธรรมเนยีมการศึกษา

ครบหลักสูตรแลว้ 

     - กรณีที่พน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

เสยีค่าขอคนืสภาพการเปน็นกัศกึษา  

 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๒,๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 ๓. ค่าธรรมเนยีมเรยีกเก็บ 

ตามรายการ 

     - ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์ 

     - ค่าขึ้นทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 

     - ค่าประกันของเสยีหาย 

     - ค่าธรรมเนยีมการสอบ 

ประมวลความรู้ 

     - ค่าธรรมเนยีมการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

     - ค่าธรรมเนยีมการสอบ 

วัดคุณสมบัต ิ

 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

- 

 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๘๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

- 

 

 

๙,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

 

 

               (ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีชา ธรรมวนิทร) 

                    อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 
 
 
 



๑๔๑ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการตพีมิพ์วารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวทิยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการ
ตพีมิพ์วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒)  
แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ว่าดว้ย เงนิรายไดม้หาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑติศกึษาในคราวประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒  เมือ่วันที ่๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวทิยาลยัฯ  
จงึออกประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตพีมิพ์
วารสารมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ดงัต่อไปนี้ 
  ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตพีมิพ์วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๒”  
  ขอ้ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใ้ช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตน้ไป  
  ขอ้ ๓ ในประกาศฉบับนี้   
   “วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร” หมายความรวมถึง วารสาร
บัณฑติศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วารสารวชิาการหลักสตูรและการสอน  มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
   “นักศกึษา” หมายความถึง นกัศกึษาระดับปริญญาตรี นักศกึษาระดับ
บัณฑติศกึษา สังกัดมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 
   “นักวชิาการ” หมายความถึง นักศกึษา นักวจิยั นักวชิาการที่ไม่ไดส้ังกัด
มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ที่ประสงค์จะตพีมิพ์บทความในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
   “กองบรรณาธกิาร” หมายความถึง กองบรรณาธกิารที่เป็นบุคคลภายในวารสาร
บัณฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร และวารสารวชิาการหลักสตูรและการสอน มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสกลนคร 
   “คณาจารย์ประจำ” หมายความรวมถึง อาจารยพ์เิศษ อาจารย์  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ที่มคีำสัง่แต่งตัง้ใหป้ฏบัิตหินา้ที่ในสงักัดมหาวทิยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 
   “บุคลากร”  หมายความถึง บคุคลภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร  
ที่ประสงค์จะตพีมิพ์บทความในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
  ขอ้ ๔ ผูป้ระสงค์ตพีมิพ์บทความวชิาการหรอืงานวจิัย  ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ตอ้งชำระค่าใช้จ่ายในการลงตพีมิพ์ ในอตัราทีก่ำหนดดงัต่อไปนี้ 



๑๔๒ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  

 ขอ้ ๕ ชำระค่าลงทะเบยีนการตพีมิพ์ที่งานคลัง มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร  

 ขอ้ ๖ กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้  

ใหผู้อ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย เสนอความเห็นตอ่อธกิารบดเีพื่อพจิารณาเป็นกรณไีป ความเห็น 

ของอธกิารบดใีหเ้ป็นที่สดุ 

  ขอ้ ๗ ในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มผีลบังคับใช้ใหย้กเวน้

ค่าธรรมเนยีมการตพีมิพ์ของคณาจารย์ประจำและบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุคณาจารย์

ประจำและบุคลากรมกีารเผยแพร่บทความวชิาการและบทความวจิัยเพิ่มขึ้น 

  ขอ้ ๘ ใหอ้ธกิารบดรัีกษาการตามประกาศฉบับนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วนัที่ ๘ มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

                   (ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวนิทร) 

                               อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

ประเภท 
ค่าธรรมเนยีมตพีมิพ ์

วารสารบัณฑติศกึษา 

ค่าธรรมเนยีมตพีมิพ ์

วารสารวชิาการหลักสูตรและการสอน 

๑. นักศกึษา    

    ๑.๑ ปริญญาตรี ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท 

    ๑.๒ ปริญญาโท-เอก ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท 

๒. นักวชิาการ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท 

๓. กองบรรณาธกิาร ไม่มค่ีาธรรมเนยีม ไม่มค่ีาธรรมเนยีม 

๔. คณาจารย์ประจำ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท 

๕. บุคลากร ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท 

 



๑๔๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนกัศกึษาระดับปริญญาเอก   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

  โดยที่เปน็การสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาองักฤษของ

นักศกึษาระดับปริญญาเอกโดยใหก้ำหนดเกณฑ์สำหรับความรู้ความสามารถภาษาองักฤษของผูท้ี่จะ

เขา้ศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร  ใหส้อดคลอ้งกับขอ้  ๑๒.๔   

ของประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับหนังสอืสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา  

วทิยาศาสตร์  วจิัยและนวตักรรม  ที่  อว  ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๑๙  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  

เห็นชอบใหส้ภาสถาบันอุดมศกึษาสามารถกำหนดวธิกีาร  และเกณฑ์ในการกำหนดผลการทดสอบ

ภาษาองักฤษสำหรับผูท้ี่จะเขา้ศกึษาต่อในระดับปริญญาเอกไดต้ามแนวทางเดมิ  โดยตอ้งเป็นผูส้ำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่าที่มผีลการเรียนดมีาก  หรอืปริญญาโทหรอืเทยีบเท่า และมี

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด และผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับ

ปรญิญาเอก ตามขอ้บงัคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร  ว่าดว้ย  การจดัการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ขอ้  ๒๙.๓  การสำเร็จการศกึษาตามหลักสตูรปริญญาดษุฎบีัณฑติ  

จะตอ้งสอบผ่านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยักำหนดนัน้ 

       อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ 

(๒) (๓)  และมาตรา  ๓๑  (๑) (๒)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา  ในคราวประชุม

คร้ังที่  ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๔  เดอืนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  และสภาวชิาการ  ในคราวประชุมคร้ังที่  

๑/๒๕๖๔  เมื่อวนัที่  ๒๒  เดอืนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๕  เดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ใหม้ี

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

ของนักศกึษาระดับปริญญาเอก  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

   ขอ้  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา่  “ประกาศ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้

ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศกึษาระดบัปริญญาเอก  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 



๑๔๔ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

   ขอ้  ๒  ใหย้กเลกิประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร  เรื่อง  ผลสอบภาษาองักฤษ

ของผูเ้ขา้ศกึษาในระดับปริญญาเอก  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ฉบับลงวันที ่ ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศกึษาระดับดุษฎบัีณฑติ  ฉบับลงวันที ่ ๑  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และประกาศ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนยีมการศกึษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศกึษาระดับปริญญาดุษฎบีัณฑติ  ฉบับลงวันที ่ ๑  มถุินายน  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

   ขอ้  ๓  ประกาศฉบับนี้ใหใ้ช้บังคับกับผูส้มัครเขา้ศกึษาระดบัปริญญาเอกของ

หลักสูตรทีใ่ช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ตัง้แต่ปกีารศกึษา  ๒๕๖๔  

เป็นตน้ไป 

  ขอ้  ๔  เกณฑ์ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของผูท้ีส่อบคัดเลอืกเขา้ศกึษาระดับ

ปริญญาเอก  ดังตอ่ไปนี้ 

     ๔.๑  กรณทีี่มผีลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษจากสถาบัน/

ศูนย์ทดสอบภาษา สามารถใช้ผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ  (ที่มรีะยะเวลาไม่เกิน  ๓  

ป)ี  นับแต่วันสอบผ่าน โดยไดค้ะแนนไมต่่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ดงันี้ 

  TOEFL (Paper  Based)   ไม่ต่ำกวา่ ๔๐๐ คะแนน  หรอื 

  TOEFL ITP  (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกวา่   ๔๐๐ คะแนน  หรอื  

  TOEFL (Computer  Based)   ไม่ต่ำกวา่   ๙๕ คะแนน  หรอื 

  TOEFL (Internet  Based)   ไม่ต่ำกวา่   ๓๕ คะแนน  หรอื 

  IELTS (Academic  Module)  ไม่ต่ำกวา่  ๔.๐ คะแนน  หรอื 

  TU – GET  (๑,๐๐๐  คะแนน)  ไม่ต่ำกวา่ ๔๐๐ คะแนน  หรอื 

  CU – TEP  (๑๒๐  คะแนน)   ไม่ต่ำกวา่   ๔๐ คะแนน  หรอื 

    ๔.๒  กรณผีูท้ี่สอบคัดเลอืกเขา้ศกึษาระดับปริญญาเอก  ไมม่ผีลคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาองักฤษตามขอ้  ๔.๑  ใหเ้ขา้รับการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่ง

ออกโดยสถาบันภาษา  ศลิปะและวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  และจัดสอบโดยบัณฑติ

วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  โดยตอ้งผ่านเกณฑ์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ กรณีผูส้อบ

คัดเลอืกมผีลการสอบต่ำกวา่ร้อยละ  ๕๐  ใหส้่งผลการทดสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ

พจิารณาอนุมัตเิขา้ศกึษาต่อระดับปริญญาเอก และตอ้งเขา้รับการอบรมรายวิชา  English  for  

Doctorates  I  ภายใน  ๑  ปนีบัตัง้แต่วันที่เขา้ศกึษาตอ่ 

  ขอ้  ๕  เกณฑ์ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผูส้ำเร็จการศึกษาใหใ้ช้เกณฑ์

ใดเกณฑ์หนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 



๑๔๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

     ๕.๑  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน/ศูนย์ทดสอบภาษาที่ผลการสอบ

มอีายุไม่เกิน  ๓  ป ี นับแต่วันสอบจากสถาบัน/ศูนย์ทดสอบภาษา  โดยไดค้ะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่

กำหนด  ดังนี้ 

 TOEFL  (Paper  Based)    ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน  หรอื 

      TOEFL ITP  (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า   ๕๐๐ คะแนน  หรอื 

 TOEFL  (Computer  Based)   ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ คะแนน  หรอื 

 TOEFL  (Internet  Based)   ไม่ต่ำกว่า   ๖๐ คะแนน  หรอื 

 IELTS  (Academic  Module)   ไม่ต่ำกว่า  ๕.๐ คะแนน  หรอื 

 TU – GET  (๑,๐๐๐  คะแนน)   ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน  หรอื 

 CU – TEP (๑๒๐  คะแนน)   ไม่ต่ำกว่า   ๖๐ คะแนน  หรอื  

    ๕.๒  ผลสอบการประเมนิความรู้ความสามารถภาษาองักฤษซึ่งออกโดย

สถาบันภาษา  ศลิปะและวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่จัดสอบโดยบัณฑติวทิยาลัย  

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร  ภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง  ไดค้ะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ผลการสอบมี

อายุไม่เกิน  ๓  ป ี นับแต่วันสอบ 

     ๕.๓  กรณทีี่ผลการสอบในขอ้  ๔.๒  มผีลการสอบเกินร้อยละ  ๖๐  นักศกึษา

สามารถนำผลการสอบไปใช้ยื่นเพื่อขอสำเร็จการศกึษาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

    ๕.๔  กรณทีี่สอบไม่ผ่านประเมนิความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ์ในขอ้  ๕.๒  จะตอ้งผ่านการอบรมที่จัดโดยบัณฑติวทิยาลยัร่วมกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก  

และสถาบันภาษา  ศลิปะและวัฒนธรรม  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร  ในรายวชิาต่อไปนี้ 

     ๕.๔.๑  ร้อยละ  ๔๕  และต่ำกว่าใหเ้รียน  English  for  Doctorates  II  

และ  English  for  Doctorates  III 

     ๕.๔.๒  ร้อยละ  ๔๖ – ๕๙  ใหเ้รียนรายวชิา  English  for  Doctorates  III    

  ขอ้  ๖  กรณทีี่นักศกึษาไดท้ดสอบตามขอ้  ๕  แลว้ไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่

กำหนดไวแ้ต่มเีหตุผลความจำเป็นใหค้ณะกรรมการบัณฑติศกึษา  พจิารณากำหนดหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารเปน็กรณพีเิศษเฉพาะรายโดยไม่กระทบตอ่มาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

  ขอ้  ๗  ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนยีมการศกึษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

ภาษาองักฤษสำหรับนักศกึษาระดับปริญญาเอก  สำหรับผูท้ี่ตอ้งเขา้รับการอบรมรายวชิา  English  

for  Doctorates  I  ในขอ้  ๔.๒  และผูท้ี่สอบไม่ผา่นประเมนิความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ์ในขอ้  ๕.๑  และ  ๕.๒  โดยจะตอ้งผ่านการอบรมในรายวชิาตาม  ขอ้  ๕.๔  และใหเ้รียกเก็บ

ไม่เกินรายวชิาละ  ๕,๐๐๐  บาท 

 



๑๔๖ 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  ขอ้  ๘  ใหอ้ธกิารบดรัีกษาการตามประกาศฉบับนี้มอีำนาจพจิารณาวนิจิฉัย และคำ

วนิจิฉัยของอธกิารบดใีหถ้อืเปน็ที่สุด 

  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 

                                                            (ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวนิทร) 

                                                            อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ของนักศกึษาตา่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๔  

 

  เพื่อใหก้ารจัดเก็บค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ของนักศกึษาต่างชาต ิ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปดว้ยความเหมาะสม  มหาวทิยาลยัจงึกำหนดอัตราค่าธรรมเนยีม

การศกึษา สำหรับนักศกึษาตา่งชาต ิ 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วา่ดว้ยการรับจ่ายเงนิเพือ่

จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา (ภาคปกต)ิ และ (ภาคพเิศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมตทิี่ประชุมของ

คณะกรรมการบัณฑติศกึษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบยีบวาระที่ ๕.๒ 

การพจิารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา ของนักศกึษาต่างชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๔ จงึออกประกาศมหาวทิยาลยัไวด้ังนี้  

  ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ของนักศกึษาตา่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๔”  

  ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใหม้ผีลบังคับใช้สำหรับนักศกึษาทีต่่างชาตทิี่เขา้ศกึษาในปี

การศกึษา ๒๕๖๔ เป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ ในประกาศนี้ 

   “นักศกึษาต่างชาต”ิ หมายความว่า นักศกึษาหรอืบุคคลที่ไม่ไดถ้ือสัญชาตไิทย และ

ไม่มภีมูลิำเนาในประเทศไทย ไดเ้ดนิทางเขา้มาในประเทศไทย เพื่อเขา้รับการศกึษาในมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสกลนคร 

   ขอ้ ๔ อตัราค่าธรรมเนยีมของนักศกึษาตา่งชาต ิใหเ้ป็นไปตามบัญชีแนบทา้ย

ประกาศนี้  ทัง้นี้นักศกึษาตา่งชาตติอ้งจา่ยค่าธรรมเนยีมการศกึษาเป็นสองเท่าของนักศกึษาไทย 

   ขอ้ ๕ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามประกาศนี้ ในกรณทีี่มปีัญหาเก่ียวกับการ

ปฏบิัตติามประกาศนี้ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูว้นิจิฉัยและใหถ้อืเป็นที่สุด 

   ประกาศ ณ วนัที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวนิทร) 

อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



๑๔๘ 
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บัญชแีนบทา้ยประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการศกึษา

ระดับบณัฑติศกึษา ของนักศกึษาต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 อัตราค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา ของนักศกึษาต่างชาต ิ

 

รายการ 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ 

ปริญญาโท / 

ภาคเรียน 

ปริญญาเอก / 

ภาคเรียน 

ปริญญาโท / 

ภาคเรียน 

ปริญญาเอก / 

ภาคเรียน 

๑. ค่าธรรมเนยีมต่อภาคเรยีน 

(ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา) 

     - กลุ่มท่ี ๑.๑ ไดแ้ก ่ครุศาสตร์   

       ศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

     - กลุ่มท่ี ๑.๒ ไดแ้ก ่ครุศาสตร์  

        (แผนวชิาชีพครู) 

     - กลุ่มท่ี ๑.๓ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ 

     - กลุ่มท่ี ๑.๔ ไดแ้ก ่วทิยาศาสตร์ 

       (ฟสิกิส์ แผน แบบ ๑.๑ และ ๒.๑)    

       (ฟสิกิส์ แผน แบบ ๑.๒ และ ๒.๒) 

 

 

 

๒๐,๐๐๐/๔  

 

๒๐,๐๐๐/๖ 

๒๖,๐๐๐/๔ 

 

- 

- 

 

 

 

๕๕,๐๐๐/๖ 

 

- 

๕๕,๐๐๐/๖ 

 

๕๕,๐๐๐/๖ 

๕๕,๐๐๐/๑๐ 

 

 

 

๔๐,๐๐๐/๕ 

 

๔๐,๐๐๐/๖ 

๔๔,๐๐๐/๕ 

 

- 

- 

 

 

 

๑๑๐,๐๐๐/๖ 

 

- 

๑๑๐,๐๐๐/๖ 

 

๑๑๐,๐๐๐/๖ 

๑๑๐,๐๐๐/๑๐ 

 หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติท่ีสังกัดหน่วยงานการศึกษาท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวทิยาลัย (MOU) ใหยึ้ดตามขอ้กำหนดของความร่วมมอืทางวชิาการ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๓ 

หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
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๑. ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย   : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

 ภาษาองักฤษ  : Doctor of Education Program in Educational Administration  

 

๒. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

 ช่ือเต็ม  (ไทย)    :  ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ (การบริหารการศกึษา) 

      ช่ือเต็ม  (อังกฤษ)  :  Doctor of Education (Educational Administration) 

      ช่ือย่อ   (ไทย)   : ค.ด. (การบริหารการศกึษา) 

     ช่ือย่อ   (อังกฤษ)  :   Ed.D. (Educational Administration) 

 

๓. หลักสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 ๓.๑ หลักสูตร  

  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา เป็นหลักสูตรที่ขอรับ

ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตโครงสร้าง

หลักสูตร และรายวชิาดังนี้ 

  ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกติ 

   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา เป็นหลักสูตรปกต ิ

(Regular Program) แบบ ๒.๑ สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า โดยมี

หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครศุาสตรดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 



๑๕๑ 
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  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร    

หมวดวชิา 
แผนการเรยีน 

แบบ ๒ (๒.๑) 

๓.๑.๒.๑ หมวดวชิาเฉพาะดา้น     

           วชิาบงัคับ ๑๕ หน่วยกิต 

           วชิาเลอืก ๙ หน่วยกิต 

๓.๑.๒.๒ หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (ใช้ในการศกึษาเพือ่ปรับพื้นฐาน

ใหกั้บนักศกึษาที่ไม่ไดส้ำเร็จการศกึษาทางการศกึษา และสาขาบริหาร

การศกึษา หรอืสำหรับนักศกึษาที่ไม่มคุีณสมบัตติามหลักสตูรกำหนด) 

ไม่นับหน่วยกิต 

๓.๑.๒.๓ หมวดวชิาดุษฎีนพินธ์ ๓๖  หน่วยกิต 

รวม ๖๐  หน่วยกติ 

 ๓.๑.๓ รายวชิาในหลักสูตร   

    หมวดวชิาเฉพาะด้าน (บงัคับเรียนไมน่อ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต) ประกอบดว้ย 

 ๑. รายวชิาบังคับ (บังคับเรียนไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ หน่วยกิต) ประกอบดว้ย 

 ๒๑๐๔๑๔๐๕    วทิยาการวจิัยทางการบริหารการศกึษา   ๓(๒-๒-๕) 

        (Research Methodology in Educational Administration) 

 ๒๑๐๖๑๙๐๑   สัมมนาการบริหารการศกึษาเปรียบเทยีบและการ 

       วเิคราะหเ์ชิงวพิากษ์         ๓(๒-๒-๕) 

      (Seminars on Comparative Educational  

             Administration and Critical analysis) 

 ๒๑๐๖๒๖๐๓    สัมมนาแนวโนม้การบริหารการศกึษา               ๓(๒-๒-๕) 

      (Seminars on Trends of Educational Administration) 

 ๒๑๐๖๓๖๐๒    การบริหารจัดการตามแนวทางพระราชดำริ            ๓(๒-๒-๕) 

       (Administration Based on His Majesty The King’s Initiatives) 

 ๒๑๐๖๓๘๐๑    ปฏบิัตกิารวชิาชีพการบริหารการศกึษา              ๓(๒-๒-๕) 

      (Practicum in Educational Administration) 

 

  ๒. รายวชิาเลอืก (เลอืกเรียน ๙ หน่วยกิต) ประกอบดว้ย  

 ๒๑๐๖๑๒๐๒    บริบททางการบริหารการศกึษา                         ๓(๒-๒-๕) 

      (Educational Administration Contexts) 



๑๕๒ 
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 ๒๑๐๖๑๓๐๓  ยุทธศาสตร์การบริหารและภาวะผูน้ำในโลกของการ 

      เปลี่ยนแปลง                ๓(๒-๒-๕) 

       (Strategy for Administration and Leadership in the  

     Changing World) 

 ๒๑๐๓๔๔๐๑  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศกึษา        ๓(๒-๒-๕)  

          (Information System Development for Educational 

         Administration)   

 ๒๑๐๕๒๔๐๑   การพัฒนาจติสำหรับผูน้ำและผูบ้ริหารการศกึษา    ๓(๒-๒-๕) 

      (Spiritual Development for Leaders and Educational  

                Administrators) 

 ๒๑๐๖๒๙๐๗   การศกึษาอสิระเก่ียวกับการบริหารการศกึษาในทอ้งถ่ิน    ๓(๒-๒-๕) 

      (Independent Study in Local Educational Administration) 

 ๒๑๐๔๓๓๐๑   สถิตช้ัินสูงสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศกึษา   ๓(๒-๒-๕) 

        (Advanced Statistics for Educational Administration 

               Research) 

 ๒๑๐๖๔๗๐๒  การพัฒนาวชิาชีพการบริหารการศกึษา     ๓(๒-๒-๕) 

        (Professional Development on Educational  

                                     Administration) 

 ๒๑๐๒๑๓๐๘   การบริหารวชิาการและการพฒันาหลักสูตร     ๓(๒-๒-๕) 

      (Academic Administration and Curriculum Development) 

 ๒๑๐๖๓๙๐๑   สัมมนาการบริหารการศกึษาในทอ้งถ่ิน                 ๓(๒-๒-๕) 

      (Seminars on Local Educational Administration)  

 ๒๑๐๖๓๕๐๑  สัมมนากฎหมายการศกึษาไทย        ๓(๒-๒-๕) 

      (Seminars on Thai Educational Laws) 

  ๒๑๐๔๒๔๐๕   วทิยาการวจิยัเชิงคุณภาพทางการบริหารการศกึษา           ๓(๒-๒-๕) 

        (Qualitative Research Methodology in Educational  

    Administration) 

๒๑๐๖๒๗๐๒   การบริหารการศกึษาในทอ้งถ่ินและชุมชน     ๓(๑๕๐) 

      (Educational Administration in Local and Community) 

 



๑๕๓ 
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 หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต) ประกอบดว้ย 

 ๒๑๐๑๑๑๑๑   ความรู้พื้นฐานทางการศกึษา        ๓(๒-๒-๕) 

      (Educational Foundation) 

 ๒๑๐๖๑๑๑๘   ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศกึษา     ๓(๒-๒-๕) 

      (Fundamental of Educational Administration) 

 รายวิชาเสริมพื้นฐานจัดไว้สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ปริญญา

มหาบัณฑติสาขาการบริหารการศกึษา โดยไม่นับหน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

   ๑. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาอื่นที่ไม่ใช่สาขา

การบริหารการศึกษาหรอืเทยีบเท่า ตอ้งเรียนรายวชิาในหมวดวชิาเสริมทักษะ ๑ รายวชิา คือ ความรู้

พื้นฐานทางการบริหารการศกึษา จำนวน ๓ หน่วยกิต 

  ๒. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา ต้อง

เรียนรายวชิาในหมวดวิชาเสริมทักษะ ทัง้ ๒ รายวชิา ประกอบด้วย ๑. ความรู้พื้นฐานทางการบริหาร

การศึกษา จำนวน ๓ หน่วยกิต และ ๒. รายวิชาความรู้พื้นฐานทางการศึกษาจำนวน ๓ หน่วยกิต 

รวม ๖ หน่วยกิต 

 หมวดวชิาดุษฎนีพินธ์ ๓๖  หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

 ๒๑๐๔๒๔๐๖ ดุษฎีนพินธ์  ๑  การสร้างหวัขอ้และเค้าโครง     ๙ หน่วยกิต 

 ๒๑๐๔๓๔๐๖ ดุษฎนีพินธ ์ ๒  การสร้างเค้าโครงวทิยานพินธ์ฉบับเต็มรูป   ๙ หน่วยกิต

 ๒๑๐๔๔๔๐๑ ดุษฎีนพินธ์  ๓  การปฏบิตังิานสนาม       ๙ หน่วยกิต

 ๒๑๐๔๕๔๐๒ ดุษฎีนพินธ์  ๔  การเสนอเลม่วิทยานพินธ ์      ๙ หน่วยกิต 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 ๓.๑.๔  แผนการศกึษา 

  ๑. แผนการศกึษาภาคปกต ิเรยีน ๓ ป ีหรอื ๖ ภาคการศกึษา 

 ปท่ีี ๑ ภาคการศกึษาท่ี ๑ 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (บังคับ) 

๒๑๐๔๑๔๐๕ 

๒๑๐๖๑๒๐๒ 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

๒๑๐๑๑๑๑๑ 

๒๑๐๖๑๑๑๘ 

 

วทิยาการวจิัยทางการบริหารการศึกษา 

บริบททางการบริหารการศึกษา 

 

ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา** 

ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา** 

 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

                                  รวม ๖ 

** เฉพาะนักศกึษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศกึษาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบริหารการศกึษาหรือเทยีบเท่า เรียนโดยไม่นับ

หน่วยกติ   

 ปท่ีี ๑ ภาคการศกึษาท่ี ๒ 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) 

๒๑๐๖๑๓๐๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารและภาวะผู้นำในโลกของการ

เปลี่ยนแปลง  

 

๓(๒-๒-๕) 

 

 รวม ๓ 

  

 ปท่ีี ๒ ภาคการศกึษาท่ี ๑  

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

            น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลือก) 

๒๑๐๔๓๓๐๑ 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

๒๑๐๔๒๔๐๖ 

 

สถติขิัน้สูงสำหรับการวจิัยทางการบริหารการศึกษา 

 

ดุษฎีนิพนธ์  ๑  การสร้างหัวขอ้และเคา้โครง   

 

๓(๒-๒-๕) 

 

๙ 

 รวม ๑๒ 

  



๑๕๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ปท่ีี ๒ ภาคการศกึษาท่ี ๒ 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน (บังคับ) 

๒๑๐๖๒๖๐๓ 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) 

๒๑๐๒๑๓๐๘ 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

๒๑๐๔๓๔๐๖ 

 

สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษา 

 

การบริหารวชิาการและการพัฒนาหลักสูตร 

 

ดุษฎีนิพนธ์  ๒  การสร้างเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับเต็มรูป    

 

๓(๒-๒-๕) 

 

๓(๒-๒-๕) 

 

๙ 

 รวม ๑๕ 

      

 ปท่ีี  ๓ ภาคการศกึษาท่ี ๑ 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (บังคับ) 

๒๑๐๖๑๙๐๑ 

 

หมวดวชิาดุษฎนีพินธ์ 

๒๑๐๔๔๔๐๑ 

 

สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบและการ

วเิคราะห์เชิงวพิากษ์ 

 

ดุษฎีนิพนธ์ ๓ การปฏบัิติงานภาคสนาม 

 

๓(๒-๒-๕) 

 

 

๙ 

                                  รวม ๑๒ 

 

 ปท่ีี  ๓ ภาคการศกึษาท่ี ๒ 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (บังคับ) 

๒๑๐๖๓๘๐๑ 

หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

๒๑๐๔๕๔๐๒ 

 

ปฏบัิตกิารวชิาชีพการบริหารการศึกษา 

 

ดุษฎนิีพนธ์ ๔ การเสนอเล่มวทิยานิพนธ์ 

 

๓(๑๕๐) 

 

๙ 

 รวม ๑๒ 

 

 



๑๕๖ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 ๒. แผนการศึกษาภาคพเิศษ เรยีน ๒ ป ีหรอื ๖ ภาคการศกึษา 

      ปท่ีี  ๑ ภาคการศกึษาท่ี ๑ 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (บังคับ) 

๒๑๐๔๑๔๐๕ 

๒๑๐๖๒๖๐๓ 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

๒๑๐๑๑๑๑๑ 

๒๑๐๖๑๑๑๘ 

 

วทิยาการวจิัยทางการบริหารการศึกษา 

สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษา 

 

ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา** 

ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา** 

 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

                                  รวม ๖ 

** เฉพาะนักศกึษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศกึษาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบริหารการศกึษาหรือเทยีบเท่า เรียนโดยไม่นับ

หน่วยกติ   

 ปท่ีี  ๑ ภาคการศกึษาท่ี ๒ 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลือก) 

๒๑๐๖๑๓๐๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารและภาวะผู้นำในโลกของการ

เปลี่ยนแปลง  

 

๓(๒-๒-๕) 

 

 รวม ๓ 

  

 ปท่ีี  ๑ ภาคการศกึษาท่ี ๓ (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหน่วยกิต 

            น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) 

๒๑๐๔๓๓๐๑ 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

๒๑๐๔๒๔๐๖ 

 

สถิติขัน้สูงสำหรับการวจิัยทางการบริหารการศึกษา 

 

ดุษฎีนิพนธ์  ๑  การสร้างหัวขอ้และเคา้โครง   

 

๓(๒-๒-๕) 

 

๙ 

 รวม ๑๒ 

  

 



๑๕๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ปท่ีี  ๒ ภาคการศกึษาท่ี ๑ 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (บังคับ) 

๒๑๐๖๒๖๐๓ 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) 

๒๑๐๒๑๓๐๘ 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

๒๑๐๔๓๔๐๖ 

 

สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษา 

 

การบริหารวชิาการและการพัฒนาหลักสูตร 

 

ดุษฎีนิพนธ์  ๒  การสร้างหัวขอ้และเคา้โครงฉบับเต็มรูป 

 

๓(๒-๒-๕) 

 

๓(๒-๒-๕) 

 

๙ 

 รวม ๑๕ 

 

 ปท่ีี  ๒ ภาคการศกึษาท่ี ๒ 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (บังคับ) 

๒๑๐๖๑๙๐๑ 

 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

๒๑๐๔๔๔๐๑ 

 

สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบและการ

วเิคราะห์เชิงวพิากษ์ 

 

ดุษฎนิีพนธ์ ๓ การปฏบัิตงิานภาคสนาม 

 

๓(๒-๒-๕) 

 

 

๙ 

                                  รวม ๑๒ 

 

ปท่ีี  ๒ ภาคการศกึษาท่ี ๓ (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) 

๒๑๐๖๓๘๐๑ 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

๒๑๐๔๕๔๐๒ 

 

ปฏบัิติการวชิาชีพการบริหารการศึกษา 

 

ดุษฎีนิพนธ์ ๔ การเสนอล่มวทิยานิพนธ์ 

 

๓(๑๕๐) 

 

๙ 

 รวม ๑๒ 

 

 



๑๕๘ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาการบริหารและพัฒนา 

                                          การศกึษา 

 ภาษาองักฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

       and Development 
 

๒. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

 ช่ือเต็ม  (ไทย)   : ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ (การบริหารและพัฒนาการศกึษา)  

  ช่ือเต็ม  (อังกฤษ)  : Doctor of Philosophy (Educational Administration   

        and Development) 

  ช่ือย่อ  (ไทย)   : ปร.ด. (การบริหารและพัฒนาการศกึษา)  

 ช่ือย่อ  (องักฤษ)  : Ph.D. (Educational Administration and Development) 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

 ๓.๑ หลักสูตร 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศกึษา ม ี๑ แบบ 

ไดแ้ก่ หลักสูตรแบบ ๒.๑ ผูเ้ขา้ศกึษาที่สำเร็จปริญญาโท จะตอ้งทำวทิยานพินธ์ไม่นอ้ยกว่า ๓๖  

หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอกีไม่นอ้ยกว่า ๓๓ หน่วยกิต ซึง่โครงสร้างหลักสูตรมจีำนวนหน่วยกิตรวม

ไม่นอ้ยกว่า ๖๙ หน่วยกิต 

  ๓.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

  หมวดวชิาสัมพันธ ์   ไม่นอ้ยกว่า     ๖  หน่วยกิต 

  หมวดวชิาเฉพาะดา้น  ไม่นอ้ยกว่า   ๒๗ หน่วยกิต 

   - วชิาบังคับ           ๙  หน่วยกิต 

   - วชิาเลือก          ๑๘ หน่วยกิต 

  วทิยานิพนธ ์      ไม่นอ้ยกว่า    ๓๖ หน่วยกิต 

  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสตูรไม่นอ้ยกว่า       ๖๙ หน่วยกิต 

  รายวชิาเสริมพื้นฐานและเงือ่นไขของหลักสูตร          ไม่นับหน่วยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 

สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 

(หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 

 



๑๕๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  เงื่อนไขสำหรับนักศกึษาที่ตอ้งการหลักฐานผูป้ระกอบวชิาชีพการบริหารการศกึษา  

และการบริหารสถานศกึษาตอ้งเรียนรายวชิาทีม่เีครื่องหมาย * 

 ๓.๓ รายวชิา 

  ๓.๓.๑ รายวชิาหมวดวชิาสัมพันธ์ ๖ หน่วยกติ 

  *๒๑๐๔๑๓๐๑ วธิวีิทยาการวจิยัขัน้สูงทางการศกึษา        ๓(๒-๒-๕) 

       (Advanced Research Methodology in Education) 

  *๒๑๐๔๑๑๐๑ สถิติขัน้สงูเพื่อการวจิัยทางการศกึษา        ๓(๒-๒-๕) 

       (Advanced Statistics for Educational Research)   

  ๓.๓.๒ รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะด้านไม่นอ้ยกว่า            ๒๗  หน่วยกติ 

  ๑) รายวชิาบังคบั ๙  หน่วยกติ 

  *๒๑๐๖๑๑๐๒ กระบวนทัศน์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร 

       และพัฒนาการศกึษา              ๓(๒-๒-๕) 

       (Paradigms of Changes Management  in  Educational   

       Administration and Development) 

  *๒๑๐๖๑๑๐๓ ภาวะผูน้ำทางการบริหารและพัฒนาการศกึษา      ๓(๒-๒-๕)

       (Leadership in Educational Administration and  

       Development) 

  *๒๑๐๖๒๘๐๑ การฝกึปฏบิัตงิานการบริหารและพัฒนาการศกึษา      ๓(๑๓๕) 

       (Practicum in Educational Administration and  

       Development)  

  ๒) รายวชิาเลอืก   ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกติ 

  ๒๑๐๖๑๑๐๔ โลกาภวิตัน์กับการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารและ 

       พัฒนาการศกึษา               ๓(๒-๒-๕) 

       (Globalization and Changes in Educational  

       Administration and Development) 

  *๒๑๐๖๑๑๐๕ ปรัชญาและจริยธรรมสำหรับนักบริหารการศกึษา         ๓(๒-๒-๕) 

       (Philosophy and Ethics for Educational Administrators) 

  *๒๑๐๖๑๑๐๖ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรทางการศกึษา     ๓(๒-๒-๕)

       (Educational Resources Administration and Development) 



๑๖๐ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

   ๒๑๐๕๑๓๐๑ จติวทิยาสังคมประยุกต์เพี่อการบริหารและพัฒนา 

         การศกึษา               ๓(๒-๒-๕) 

       (Applied Social Psychology for Educational  

       Administration and Development) 

  *๒๑๐๖๒๑๐๑ การศกึษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม      ๓(๒-๒-๕) 

       (Education and Socio-economic Development) 

  *๒๑๐๖๒๑๐๒ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา         ๓(๒-๒-๕) 

       (Educational Standard and Quality Assurance) 

  ๒๑๐๖๒๑๐๓ การบริหารสถานศกึษาเพือ่ความเป็นชุมชนศึกษา      ๓(๒-๒-๕) 

       (School Administration for Learning Community) 

  ๒๑๐๖๒๑๐๔ สัมมนาขัน้สูงทางการบริหารและพัฒนาการศกึษา     ๓(๒-๒-๕) 

       (Advanced Seminar in Educational Administration 

       and Development)           

    *๒๑๐๖๒๑๐๕ สัมมนาการบริหารและพัฒนาการศกึษา      ๓(๒-๒-๕) 

       (Seminar in Educational Administration and Development)         

    *๒๑๐๖๒๑๐๖ กลยุทธ์การนเิทศการศกึษาและการนเิทศ 

การจัดการเรียนรู้            ๓(๒-๒-๕)

Strategies of Educational and Learning Management Supervision)  

  ๒๑๐๖๒๑๐๗ การออกแบบระบบและการจดัการเทคโนโลยีการสอน     ๓(๒-๒-๕ 

       (System Design and Instructional Technology Administration) 

  ๒๑๐๖๒๑๐๘ การวเิคราะห์เชิงวพิากษ์การบริหารจัดการศกึษาไทย      ๓(๒-๒-๕) 

       (Critical Analysis in Thai Educational Administration) 

  ๒๑๐๖๒๑๐๙ ทฤษฎอีงค์การและการประยกุต์ทางการศกึษา          ๓(๒-๒-๕) 

       (Organization Theories and Applications in Education) 

 ๓.๓.๓ วทิยานพินธ์  ๓๖  หน่วยกติ 

  ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานพินธ ์                   ๓๖   หน่วยกิต 

       (Dissertation) 

 ๓.๒.๔ หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐานและเงื่อนไขของหลักสูตร 

   ๑) นักศกึษาจะตอ้งมคีวามรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษและการใช้

คอมพวิเตอร์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครกำหนด 



๑๖๑ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

โดยพจิารณาจากผลการสอบ ผูท้ี่ไดค้ะแนนตำ่กว่าเกณฑ์จะตอ้งเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานต่อไปนี้โดย

ไม่นับหน่วยกิต 

  ********   ภาษาองักฤษสำหรับนักศกึษาดุษฎบีัณฑติ (ตามประกาศ 

       มหาวทิยาลยั) (English for Doctorates) 

  *๒๑๐๓๑๖๐๑ การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการบริหารและพัฒนาการศกึษา       ๓(๒-๒-๕)

       (Innovation and Technology in Educational  

       Administration and Development) 

  เงื่อนไขของหลักสูตร 

  ๒) นักศกึษาที่ไม่สำเร็จการศกึษาระดับมหาบัณฑติทางการศกึษา จะตอ้งเรียนรายวชิา

ต่อไปนี้และ/หรอืรายวชิาอื่นเพิ่มเตมิตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรกำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 

  *๒๑๐๖๑๑๐๗ บูรณาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้        ๓(๒-๒-๕)

       (Integration of Education and Learning Management) 

  *๒๑๐๖๑๑๐๘ บูรณาการความรู้ทางการบริหารและพัฒนา 

การศกึษา               ๓(๒-๒-๕) 

(Integration of Knowledge in Educational 

       Administration and Development)  

  *๒๑๐๖๑๑๐๙ สัมมนาการวจิัยทางการบริหารและพัฒนาการศกึษา     ๓(๒-๒-๕) 

       (Seminar on Research in Educational Administration  

       and Development) 

  ๓) นักศกึษาที่สำเร็จการศกึษาระดับมหาบัณฑติทางการศกึษา แต่ไม่ใช่สาขาวชิา 

การบริหารการศกึษาจะตอ้งเรียนรายวชิาต่อไปนี้ โดยไมน่บัหน่วยกิต เช่น รายวชิาบูรณาการความรู้

ทางการบริหารและพัฒนาการศกึษา และ รายวชิาสัมมนาการวจิัยทางการบริหารและพฒันา

การศกึษา 

  ๓.๔ แสดงแผนการศกึษาตลอดหลักสูตร 

 แผนการศกึษาโครงสร้างหลักสูตรแบบ ๒.๑ สำเร็จการศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา ๓ ป ี

(ภาคปกต)ิ และสำเร็จการศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา ๔ ป ี(ภาคพเิศษ) ดงันี้ 

 ตัวอยา่งแผนการศกึษาในระยะเวลา ๓ ป ีและ ๔ ป ี

 

 



๑๖๒ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

๓.๔.๑ ภาคปกต ิ 

    ๑) กรณท่ีีไม่ได้ขอใบประกอบวชิาชพี 

ปทีี/่ 

ภาคเรยีนที ่
หมวดวิชา รหสัวิชา รายวิชา 

จำนวน

หน่วยกิต 

๑/๑ 

สัมพันธ ์ ๒๑๐๔๑๓๐๑ วธิวีทิยาการวจัิยข้ันสูงทางการศกึษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้าน 

(บงัคับ) 

๒๑๐๖๑๑๐๓ ภาวะผูน้ำทางการบรหิารและพัฒนาการศกึษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้าน 

(เลือก) 

xxxxxxxx วชิาเฉพาะด้าน เลือก ๑ รายวชิา ๓(๒-๒-๕) 

เสรมิ ** ๒๑๐๓๑๖๐๑ การบรหิารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

เงือ่นไข** ๒๑๐๖๑๑๐๘ บูรณาการความรูท้างการบรหิารและพัฒนา

การศกึษา 

๓(๒-๒-๕) 

รวมหน่วยกิต ๙ 

๑/๒ 

สัมพันธ ์ ๒๑๐๔๑๑๐๑ สถติิข้ันสูงเพื่อการวจัิยทางการศกึษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้าน 

(บงัคับ) 

๒๑๐๖๑๑๐๒ กระบวนทศัน์การบรหิารการเปล่ียนแปลงทางการ

บรหิารและพัฒนาการศกึษา 

๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้าน 

(เลือก) 

xxxxxxxx วชิาเฉพาะด้าน เลือก ๑ รายวชิา ๓(๒-๒-๕) 

เงือ่นไข** ๒๑๐๖๑๑๐๗ บูรณาทางการศกึษาและการจัดการเรยีนรู ้ ๓(๒-๒-๕) 

สอบการวัดคุณสมบัติ (Qualified Examination: Q.E.) 

รวมหน่วยกิต ๙ 

๒/๑ 

เฉพาะด้าน 

(เลือก) 

๒๑๐๖๑๑๐๕ ปรัชญาและจรยิธรรมสำหรับนักบรหิารการศกึษา ๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxxx วชิาเฉพาะด้าน เลือก ๑ รายวชิา ๓(๒-๒-๕) 

เงือ่นไข** ๒๑๐๖๑๑๐๙ สัมมนาการวจัิยทางการบรหิารและพัฒนา

การศกึษา 

๓(๒-๒-๕) 

รวมหน่วยกิต ๖ 

๒/๒ 

เฉพาะด้าน 

(บงัคับ) 

๒๑๐๖๒๘๐๑ การฝกึปฏิบัติงานการบรหิารและพัฒนาการศึกษา ๓(๑๓๕) 

วทิยานิพนธ ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๑ ๑๒ 

รวมหน่วยกิต ๑๕ 

 



๑๖๓ 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ปทีี่/ 

ภาคเรยีนที ่
หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา 

จำนวนหนว่ย

กิต 

๓/๑ 

เฉพาะดา้น 

(เลอืก) 

xxxxxxxx วชิาเฉพาะดา้น เลอืก ๑ รายวชิา (ถา้ม)ี ๓(๒-๒-๕) 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๒ ๑๒ 

รวมหนว่ยกิต ๑๕ 

๓/๒ 

เฉพาะดา้น 

(เลอืก) 

xxxxxxxx วชิาเฉพาะดา้น เลอืก ๑ รายวชิา (ถา้ม)ี ๓(๒-๒-๕) 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๓ ๑๒ 

รวมหนว่ยกิต ๑๕ 
 

 

หมายเหตุ :   ** เรียนเฉพาะนักศึกษาตามขอ้ ๓.๒.๔ (หมวดวชิาเสริมพื้นฐานและเงื่อนไขของหลักสูตร)  

                     และ ขอ้ ๓ โดยไม่นับหน่วยกติ 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 ๒) กรณท่ีีต้องการขอใบประกอบวชิาชพี 

ปทีี่/ 

ภาคเรยีนที ่
หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา 

จำนวน

หน่วยกิต 

๑/๑ 

สัมพันธ์* ๒๑๐๔๑๓๐๑ วธีิวทิยาการวจิัยขัน้สูงทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น 

(บังคับ)* 

๒๑๐๖๑๑๐๓ ภาวะผูน้ำทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น 

(เลอืก)* 

๒๑๐๖๑๑๐๖ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เสริม **,* ๒๑๐๓๑๖๐๑ การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

เงือ่นไข**,* ๒๑๐๖๑๑๐๘ บูรณาการความรู้ทางการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 

๑/๒ 

สัมพันธ์* ๒๑๐๔๑๑๐๑ สถติิขัน้สูงเพือ่การวจิัยทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้าน 

(บังคบั)* 

๒๑๐๖๑๑๐๒ กระบวนทัศน์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการ

บริหารและพัฒนาการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น 

(เลอืก)* 

๒๑๐๕๑๓๐๑ จติวทิยาสังคมประยุกต์เพื่อการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

เงื่อนไข**,* ๒๑๐๖๑๑๐๗ บูรณาทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

เงื่อนไข**,* ๒๑๐๖๑๑๐๙ สัมมนาการวจิัยทางการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

สอบการวัดคณุสมบัติ (Qualified Examination: Q.E.) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 

๒/๑ 

เฉพาะดา้น 

(เลอืก)* 

๒๑๐๖๑๑๐๕ ปรัชญาและจริยธรรมสำหรับนักบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๒๑๐๒ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น 

(เลอืก) 

xxxxxxxx วชิาเฉพาะดา้น เลอืก ๑ รายวชิา  ๓(๒-๒-๕) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 
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ปทีี่/ 

ภาคเรยีนที ่
หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา 

จำนวน

หน่วยกิต 

๒/๒ 

เฉพาะดา้น 

(เลอืก)* 

๒๑๐๖๒๑๐๖ กลยุทธ์การนเิทศการศึกษาและการนิเทศการ

จัดการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๑ ๑๒ 

รวมหนว่ยกิต ๑๕ 

๓/๑ 

เฉพาะดา้น 

(บังคบั)* 

๒๑๐๖๒๘๐๑ การฝกึปฏบัิติงานการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๑๓๕) 

วทิยานิพนธ์ - วทิยานิพนธ์ ๒ ๑๒ 

รวมหนว่ยกิต ๑๕ 

๓/๒ วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐- วทิยานิพนธ์ ๓ ๑๒ 

รวมหนว่ยกิต ๑๒ 

 

หมายเหตุ :   *  รายวชิาท่ีกำหนดใหศึ้กษา เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดเ้รียนรู้ใหค้รอบคลุมตามมาตรฐาน 

      วชิาชีพของผูบ้ริหารการศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา (ครุุสภา : ๒๕๕๖) 

  ** เรียนเฉพาะนักศึกษาตามขอ้ ๓.๒.๔ (หมวดวชิาเสริมพื้นฐานและเงื่อนไขของ  

  หลักสูตร) และ ข้อ ๓ โดยไม่นับหน่วยกติ 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 ๓.๓.๒ ภาคพเิศษ 

   ๑) กรณท่ีีไม่ได้ขอใบประกอบวชิาชพี   

ปทีี่/ 

ภาคเรยีนที ่
หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา 

จำนวน

หน่วยกิต 

๑/๑ 

สัมพันธ์ ๒๑๐๔๑๓๐๑ วธีิวทิยาการวจิัยขัน้สูงทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) ๒๑๐๖๑๑๐๓ ภาวะผูน้ำทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น (เลือก) xxxxxxxx วชิาเฉพาะดา้น เลอืก ๑ รายวชิา ๓(๒-๒-๕) 

เสริม**  ๒๑๐๓๑๖๐๑ การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

เงื่อนไข** ๒๑๐๖๑๑๐๘ บูรณาการความรู้ทางการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 

๑/๒ 

สัมพันธ์ ๒๑๐๔๑๑๐๑ สถติิขัน้สูงเพือ่การวจิัยทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น (บังคับ) ๒๑๐๖๑๑๐๒ กระบวนทัศน์การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น (เลอืก) xxxxxxxx วชิาเฉพาะดา้น เลอืก ๑ รายวชิา ๓(๒-๒-๕) 

เงื่อนไข** ๒๑๐๖๑๑๐๘ บูรณาการการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 

๑/๓ เฉพาะดา้น (เลอืก) 

๒๑๐๖๑๑๐๕ ปรัชญาและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxxx วชิาเฉพาะดา้น เลอืก ๑ รายวชิา ๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxxx วชิาเฉพาะดา้น เลอืก ๑ รายวชิา ๓(๒-๒-๕) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 

 

๒/๑ 

เฉพาะดา้น (เลอืก) xxxxxxxx วชิาเฉพาะด้าน เลอืก ๑ รายวชิา ๓(๒-๒-๕) 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๑ ๑๒ 

สอบการวัดคุณสมบัติ (Qualified Examination: Q.E.) 

รวมหนว่ยกิต ๑๕ 

 

 

 

 



๑๖๗ 
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ปทีี่/ 

ภาคเรยีนที ่
หมวดวิชา รหัสวชิา รายวชิา 

จำนวน

หน่วยกิต 

๒/๒ 
เฉพาะดา้น (บังคับ) 

๒๑๐๖๒๘๐๑ การฝึกปฏบัิติงานการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๑๓๕) 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๒ ๑๒ 

รวมหนว่ยกิต ๑๕ 

๒/๓ วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๓ ๑๒ 

หน่วยกิตเฉพาะภาค/หน่วยกติสะสม ๑๒ 

หมายเหตุ : **  เรียนเฉพาะนักศึกษาตามขอ้ ๓.๒.๔ (หมวดวชิาเสริมพื้นฐานและเงื่อนไขของ  

  หลักสูตร) และ ขอ้ ๓ โดยไม่นับหน่วยกติ 
 

   ๑) กรณท่ีีต้องการขอใบประกอบวชิาชพี   

ปทีี่/ 

ภาคเรียนที ่
หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา 

จำนวน

หน่วยกิต 

๑/๑ 

สัมพันธ์* ๒๑๐๔๑๓๐๑ วธีิวทิยาการวจิยัขั้นสูงทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น (บังคับ)* ๒๑๐๖๑๑๐๓ ภาวะผูน้ำทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น (เลอืก)* ๒๑๐๖๑๑๐๖ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เสริม **,* ๒๑๐๓๑๖๐๑ การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

เงื่อนไข** ๒๑๐๖๑๑๐๘ บูรณาการความรู้ทางการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 

 

 

 

๑/๒ 

สัมพันธ์* ๒๑๐๔๑๑๐๑ สถติิขัน้สูงเพือ่การวิจัยทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะดา้น (บังคับ)* ๒๑๐๖๑๑๐๒ กระบวนทัศน์การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้าน (เลือก)* ๒๑๐๕๑๓๐๑ จติวทิยาสังคมประยุกต์เพื่อการบริหารและ

พัฒนาการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

เงื่อนไข**,* ๒๑๐๖๑๑๐๘ บูรณาการการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

เงื่อนไข**,* ๒๑๐๖๑๑๐๙ สัมมนาวจิัยทางการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 



๑๖๘ 
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ปทีี่/ 

ภาคเรยีนที ่
หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา 

จำนวน

หนว่ยกิต 

๑/๓ 

เฉพาะดา้น 

(เลอืก)* 

๒๑๐๖๑๑๐๕ ปรัชญาและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๒๑๐๒ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxxx วชิาเฉพาะดา้น เลอืก ๑ รายวชิา  ๓(๒-๒-๕) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 

๒/๑ 

เฉพาะดา้น 

(เลอืก)* 

๒๑๐๖๒๑๐๖ กลยุทธ์การนเิทศการศึกษาและการนเิทศ

การจัดการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๑ ๑๒ 

สอบการวัดคุณสมบัต ิ(Qualified Examination: Q.E.) 

รวมหนว่ยกิต ๙ 

๒/๒ 

เฉพาะดา้น 

(บังคับ)* 

๒๑๐๖๒๘๐๑ การฝึกปฏบัิตงิานการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

๓(๑๓๕) 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๒ ๑๒ 

รวมหนว่ยกิต ๑๕ 

๒/๓ วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ ๑๒ 

รวมหนว่ยกิต ๑๒ 
 

หมายเหต ุ:  *  รายวชิาที่กำหนดใหศ้กึษา เพื่อใหผู้ศ้กึษาไดเ้รียนรู้ใหค้รอบคลุมตามมาตรฐาน 

  วชิาชีพของผู้บริหารการศกึษาหรอืผูบ้ริหารสถานศกึษา (คุรุสภา : ๒๕๕๖) 

  ** เรียนเฉพาะนักศกึษาตามขอ้ ๓.๒.๔ (หมวดวชิาเสริมพื้นฐานและเงือ่นไขของ 

  หลักสูตร) และ ขอ้ ๓ โดยไมน่ับหน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
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๑. ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย         :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวชิาฟสิกิส ์

 ภาษาองักฤษ    :   Doctor of Philosophy Program in Physics 

 

๒. ชื่อปรญิญา 

 ช่ือเต็ม   (ไทย)       :  ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  (ฟสิกิส)์ 

 ช่ือเต็ม  (อังกฤษ)             Doctor of Philosophy Program in Physics 

 ช่ือย่อ   (ไทย)        :  ปร.ด. (ฟสิกิส์) 

 ช่ือย่อ    (องักฤษ           Ph.D. (Physics) 

 

๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

๓.๑  หลักสูตร 

หลักสูตรแบ่งการศกึษาเป็น ๒ แผน  คอื 

 แผนที่ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่  ศกึษารายวชิาเพิ่มเตมิ  และรายวชิาเสริมโดยไม่นับหนว่ยกิต  แต่จะตอ้งมผีลสัมฤทธิ ์ดังนี้  

                แบบ ๑.๑ ผูเ้ขา้ศกึษาสำเร็จปริญญาโททำดุษฎนีพินธ์ไม่นอ้ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต  

แบบ ๑.๒ ผูเ้ขา้ศกึษาสำเร็จปริญญาตรีทำดุษฎนีพินธ์ไม่นอ้ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

                ทัง้นี้  ดุษฎนีพินธ์ตามแบบ ๑.๑ และ ๑.๒ จะตอ้งมมีาตรฐานและคุณภาพเดยีวกัน 

แผนที่ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพก่อให้เกิดความก้าวหน้า

ทางวชิาการและวชิาชีพ  ศกึษารายวชิาเพิ่มเตมิ  และรายวชิาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต  ดังนี้ 

               แบบ ๒ .๑ ผู้ เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโททำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต   

และศกึษารายวชิาไม่นอ้ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

                 แบบ ๒ .๒ ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรีทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต   

และศกึษารายวชิาไม่นอ้ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

                 ทัง้นี้  ดุษฎนีพินธ์ตามแบบ ๒.๑ และ ๒.๒ จะตอ้งมมีาตรฐานและคุณภาพเดยีวกัน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาฟสิิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 



๑๗๐ 
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๓.๒  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็น ๒ แบบ  แต่ละแบบประกอบด้วย ๒ แบบย่อย  โดยมีหมวด

วชิาที่สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐานกำหนดที่ไวใ้นหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร  ดังนี้  

ลำดับ

ท่ี 
รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง  ๒๕๖๔ 

แบบ 

๑.๑ 

แบบ  

๑.๒ 

แบบ  

๒.๑ 

แบบ  

๒.๒ 

๑ งานรายวชิา (Course work)   

๑.๑  หมวดวชิาบังคับ 

๑.๒  หมวดวชิาเลอืก 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

๙ 

๓ 

 

๑๕ 

๙ 

๒ ดุษฎนีพินธ์ ๔๘ ๗๒ ๓๖ ๔๘ 

๓ วชิาเสริม (ไม่นับหน่วยกติ) 

๓.๑  ปรับพื้นสำหรับปริญญาเอก 

๓.๒  สัมนาฟสิกิส์ ๑ 

๓.๓  สัมนาวจิัย ๑ 

๓.๔  สัมนาฟสิิกส์ ๒ 

๓.๕  สัมนาวจิัย ๒ 

๓.๖  นวัตกรรม 

 

๒ 

- 

- 

๑ 

๑ 

๒ 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

 

๒ 

- 

- 

๑ 

๑ 

๒ 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๔ การสอบวัดคุณสมบัต ิ     

๕ การประเมนิความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ     

หน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า) ๔๘ ๗๒ ๔๘ ๗๒ 

 

รายวชิาของหมวดวชิาในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง  ๒๕๖๔  มดีังนี้ 

 ๓.๒.๑  หมวดวชิาบงัคับแบบ ๑.๑  -   หน่วยกิต 

 ๓.๒.๒  หมวดวชิาเลอืกแบบ ๑.๑  -   หน่วยกิต 

 ๓.๒.๓  หมวดวชิาดุษฎนีพินธ ์๑.๑                                                    ๔๘ หน่วยกิต 

๑๔๐๑๑๗๐๒  ดุษฎนีพินธ ์๑.๑                                              ๔๘ หน่วยกิต 

     Dissertation 1.1 

  ๓.๒.๔  หมวดวชิาเสริมแบบ ๑.๑   รายวชิาที่เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 

       ๑๔๐๑๑๓๐๕  ปรับพื้นฐานสำหรับปริญญาเอก ๒(๑-๒-๓) 

     Adjusted Basic For Doctorate 

๑๔๐๑๒๗๐๔  สัมมนาฟสิกิส์ ๒ ๑(๐-๓-๐) 

    Physics Seminar 2 

 



๑๗๑ 
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๑๔๐๑๓๗๐๘  สัมมนาวจิัย ๒  ๑(๐-๓-๐) 

    Research Seminar 2 

๑๔๐๑๓๖๐๔  นวัตกรรม ๒(๑-๒-๓) 

   Innovation 

 ๓.๒.๕  หมวดวชิาบงัคับแบบ ๑.๒    -   หน่วยกิต 

 ๓.๒.๖  หมวดวชิาเลอืกแบบ ๑.๒     -   หน่วยกิต 

 ๓.๒.๗  หมวดวิชาดุษฎนีพินธ์ ๑.๒                                                   ๗๒  หน่วยกิต 

 ๑๔๐๑๑๗๐๓  ดุษฎนีพินธ์ ๑.๒                                             ๗๒  หน่วยกิต 

      Dissertation 1.2 

 ๓.๒.๘  หมวดวชิาเสริมแบบ ๑.๒                            รายวชิาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

๑๔๐๑๑๓๐๕  ปรับพื้นฐานสำหรับปริญญาเอก ๒(๑-๒-๓) 

    Adjusted Basic For Doctorate 

๑๔๐๑๒๗๐๒  สัมมนาฟสิกิส์ ๑ ๑(๐-๓-๐) 

    Physics Seminar 1 

๑๔๐๑๒๗๐๓  สัมมนาวจิัย ๑ ๑(๐-๓-๐) 

    Research Seminar 1 

๑๔๐๑๒๗๐๔  สัมมนาฟสิกิส์ ๒ ๑(๐-๓-๐) 

    Physics Seminar 2 

๑๔๐๑๓๖๐๔  นวัตกรรม ๒(๑-๒-๓) 

      Innovation 

๑๔๐๑๓๗๐๘  สัมมนาวจิัย ๒ ๑(๐-๓-๐) 

    Research Seminar 2 

 

 ๓.๒.๙  หมวดวชิาบังคับแบบ ๒.๑ ๙  หน่วยกิต 

๑๔๐๑๑๔๐๖  ระเบยีบวธิกีารทางคณติศาสตร์สําหรับนักฟสิกิส ์๒ ๓(๓-๐-๖) 

Mathematical Methodology For Physicists 2 

๑๔๐๑๑๔๐๗  กลศาสตร์ควอนตัม ๒ ๓(๓-๐-๖) 

Quantum Mechanics 2 

๑๔๐๑๑๔๐๘  พลศาสตร์ไฟฟา้คลาสสกิ ๒ ๓(๓-๐-๖) 

Classical Electrodynamics 2 



๑๗๒ 
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๓.๒.๑๐  หมวดวชิาเลอืกแบบ ๒.๑ ๓  หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจจากรายวิชาต่าง ๆ เหล่านี้  

หรอืจากรายวชิาอื่น ๆ ในระดับบัณฑติศกึษาที่สาขาวชิาฟสิิกสจ์ะเปดิสอน ทัง้นี้โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎนีพินธ์ 

๑๔๐๑๑๕๐๖  ฟสิกิส์สถานะของแข็งขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

Advanced Solid State Physics 

๑๔๐๑๑๕๑๓  ฟสิกิส์พลาสมาขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

Advanced Plasma Physics 

๑๔๐๑๑๕๑๔  ฟสิกิส์เชิงคํานวณขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

Advanced Computational Physics 

๑๔๐๑๒๕๑๘  เทคโนโลยฟีลิ์มบางขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

Advanced Thin Films Technology 

๑๔๐๑๒๕๑๙  เทคโนโลยพีโิซอเิล็กทริกขัน้สูง  ๓(๒-๒-๕) 

Advanced Piezoelectric Technology 

๑๔๐๑๒๕๒๐  เทคโนโลยเีทอร์โมอเิล็กทริกขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

Advanced Thermoelectric Technology 

๑๔๐๑๑๕๑๕  เทคโนโลยเีซรามกิขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

 Advanced Ceramic Technology 

๑๔๐๑๑๕๑๖  นาโนเทคโนโลยขัีน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

Advanced Nanotechnology 

๑๔๐๑๒๕๒๑  เทคโนโลยเีซลล์สุริยะขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

  Advanced Solar Cell Technology 

๑๔๐๑๑๕๑๗  รังสดีวงอาทติย์ขัน้สงู ๓(๒-๒-๕) 

 Advanced Solar Radiation 

๑๔๐๑๒๕๒๒  เทคโนโลยอีุปกรณ์รับรู้ขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

 Advanced Sensor Technology 

๑๔๐๑๑๓๑๓ การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทยีมขัน้สงู  ๓(๒-๒-๕) 

 Advanced Satellite Image Processing 

๑๔๐๑๑๓๑๔  การวัดรังสแีสงอาทติย ์  ๓(๒-๒-๕) 

 Solar Radiation Measurements 

 



๑๗๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

๑๔๐๑๑๓๑๕  ฟสิกิส์บรรยากาศขัน้สงู   ๓ (๒-๒-๕) 

 Advanced Atmospheric Physics 

 ๓.๒.๑๑  หมวดวชิาดุษฎนีพินธ์ ๒.๑                                                  ๓๖  หน่วยกิต 

๑๔๐๑๒๗๐๕  ดุษฎนีพินธ์ ๒.๑                                            ๓๖  หน่วยกิต 

     Dissertation 2.1 

            ๓.๒.๑๒  หมวดวชิาเสริมแบบ ๒.๑                         รายวชิาที่เรียนโดยไมน่บัหน่วยกิต 

๑๔๐๑๑๓๐๕   ปรับพื้นฐานสำหรับปริญญาเอก ๒(๑-๒-๓) 

       Adjusted Basic For Doctorate 

๑๔๐๑๒๗๐๔  สัมมนาฟสิกิส์ ๒  ๑(๐-๓-๐) 

      Physics Seminar 2 

๑๔๐๑๓๗๐๘  สัมมนาวจิัย ๒ ๑(๐-๓-๐) 

     Research Seminar 2 

๑๔๐๑๓๖๐๔  นวัตกรรม ๒(๑-๒-๓) 

     Innovation 

๓.๒.๑๓  หมวดวชิาบงัคับแบบ ๒.๒                                                                ๑๕ หน่วยกิต 

๑๔๐๑๑๔๐๑  กลศาสตร์คลาสสกิ ๓(๓-๐-๖) 

   Classical Mechanics 

๑๔๐๑๑๔๐๔  กลศาสตร์เชิงสถิต ิ ๓(๓-๐-๖) 

    Statistical Mechanics 

๑๔๐๑๑๔๐๖  ระเบยีบวธิกีารทางคณติศาสตร์สําหรับนักฟสิกิส์ ๒ ๓(๓-๐-๖) 

    Mathematical Methodology For Physicists 2 

๑๔๐๑๑๔๐๗  กลศาสตร์ควอนตัม ๒ ๓(๓-๐-๖) 

     Quantum Mechanics 2 

๑๔๐๑๑๔๐๘  พลศาสตร์ไฟฟา้คลาสสกิ ๒ ๓(๓-๐-๖) 

   Classical Electrodynamics 2 

๓.๒.๑๔  หมวดวชิาเลอืกแบบ ๒.๒  ๙  หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจจากรายวิชาต่าง ๆ เหล่านี้  

หรือจากรายวิชาอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สาขาวิชาฟิสิกส์เปิดสอน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎนีพินธ์ 

๑๔๐๑๑๔๐๕  ระเบยีบวธิกีารทางคณติศาสตร์สําหรับนักฟสิกิส ์๑ ๓(๓-๐-๖) 

     Mathematical Methodology For Physicists 1 



๑๗๔ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

๑๔๐๑๑๔๐๒  กลศาสตร์ควอนตัม ๑ ๓(๓-๐-๖) 

   Quantum Mechanics 1 

๑๔๐๑๑๔๐๓  พลศาสตร์ไฟฟา้คลาสสกิ ๑ ๓(๓-๐-๖) 

    Classical Electrodynamics 1 

๑๔๐๑๑๕๐๖  ฟสิกิส์สถานะของแข็งขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

     Advanced Solid State Physics 

๑๔๐๑๑๕๑๓  ฟสิกิส์พลาสมาขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

      Advanced Plasma Physics 

๑๔๐๑๑๕๑๔  ฟสิกิส์เชิงคํานวณขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

      Advanced Computational Physics 

๑๔๐๑๒๕๑๘  เทคโนโลยฟีลิ์มบางขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

     Advanced Thin Films Technology 

๑๔๐๑๒๕๑๙  เทคโนโลยพีโิซอเิล็กทริกขัน้สูง  ๓(๒-๒-๕) 

     Advanced Piezoelectric Technology 

๑๔๐๑๒๕๒๐  เทคโนโลยเีทอร์โมอเิล็กทริกขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

      Advanced Thermoelectric Technology 

๑๔๐๑๑๕๑๕  เทคโนโลยเีซรามกิขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

     Advanced Ceramic Technology  

๑๔๐๑๑๕๑๖  นาโนเทคโนโลยขัีน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

     Advanced Nanotechnology 

๑๔๐๑๒๕๒๑  เทคโนโลยเีซลลส์ุริยะขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

      Advanced Solar Cell Technology  

๑๔๐๑๑๕๑๗  รังสดีวงอาทยิ์ขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

      Advanced Solar Radiation  

๑๔๐๑๒๕๒๒  เทคโนโลยอีุปกรณ์รับรู้ขัน้สูง ๓(๒-๒-๕) 

    Advanced Sensor Technology  

๑๔๐๑๑๓๑๓  การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทยีมขัน้สงู  ๓(๒-๒-๕) 

   Advanced Satellite Image Processing 

๑๔๐๑๑๓๑๔  การวัดรังสดีวงอาทติย ์  ๓(๒-๒-๕) 

    Solar Radiation Measurements 



๑๗๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

๑๔๐๑๑๓๑๕  ฟสิกิส์บรรยากาศขัน้สงู   ๓(๒-๒-๕) 

    Advanced Atmospheric Physics 

  ๓.๒.๑๕  หมวดวชิาดุษฎนีพินธ์ ๒.๒                                                 ๔๘  หน่วยกิต 

๑๔๐๑๒๗๐๖  ดุษฎนีพินธ์ ๒.๒                                            ๔๘  หน่วยกิต 

  Dissertation 2.2  

๓.๒.๑๖   หมวดวชิาเสริมแบบ ๒.๒                         รายวชิาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

๑๔๐๑๑๓๐๕  ปรับพื้นฐานสำหรับปริญญาเอก ๒(๑-๒-๓) 

                  Adjusted Basic For Doctorate  

๑๔๐๑๒๗๐๒  สัมมนาฟสิกิส์ ๑ ๑(๐-๓-๐) 

    Physics Seminar 1 

๑๔๐๑๒๗๐๓  สัมมนาวจิัย ๑ ๑(๐-๓-๐) 

    Research Seminar 1 

๑๔๐๑๒๗๐๔  สัมมนาฟสิกิส์ ๒ ๑(๐-๓-๐) 

    Physics Seminar 2 

๑๔๐๑๓๖๐๔  นวัตกรรม ๒(๑-๒-๓) 

    INNOVATION 

๑๔๐๑๓๗๐๘  สัมมนาวจิัย ๒ ๑(๐-๓-๐) 

    Research Seminar 2 

๓.๒.๑๗   การสอบวัดคุณสมบัต ิ(QUALIFYING EXAMINATION) 

 เฉพาะแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ต้องมีระยะเวลาศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค

เรยีน  และเรียนรายวชิาบังคับครบตามหลักสูตร 

๓.๒.๑๘   การประเมนิความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้

ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎบีัณฑติ (ภาคผนวก จ) 

 

 ๓.๓  แสดงแผนการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรแผนที่ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 

ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  และสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย  ประกอบด้วย ๒ แบบ  ได้แก่หลักสูตร



๑๗๖ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

แบบ ๑.๑ สำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี  และหลักสูตรแบบ ๑.๒ สำเร็จการศึกษาได้

ภายในระยะเวลา ๕ ป ี  

โครงสร้างหลักสูตรแผนที่ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 

ก่อใหเ้กิดความก้าวหนา้ทางวิชาการและวชิาชีพ  ศกึษางานรายวชิาเพิ่มเตมิ  และสร้างนวัตกรรมจาก

งานวิจัย ประกอบด้วย ๒ แบบ  ไดแ้ก่  หลักสูตรแบบ ๒.๑ สำเร็จการศกึษาได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี  

และหลักสูตรแบบ ๒.๒ สำเร็จการศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา ๕ ป ี

 

 แผนการศกึษภาคปกตติลอดหลกัสูตร  ระยะเวลา ๓ ป ี(แผนที่ ๑) และ ๕ ป ี(แผน ๒) 

 

 

ปท่ีี ๑/ภาคการศึกษาท่ี  ๑  (First Year/1st Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐๑๑๓๐๕ 

 

ปรับพื้นฐานสำหรับปริญญาเอก (Adjusted Basic For 

Doctorate) (ไม่นับหน่วย) 

๒(๑-๒-๓) 

 

๒(๑-๒-๓) ๒(๑-๒-๓) ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๐๑๑๔๐๑ กลศาสตร์คลาสสกิ (Classical Mechanics) - - - ๓ (๓-๐-๖) 

๑๔๐๑๑๔๐๖ ระเบยีบวธิกีารทางคณิตศาสตร์สําหรับนักฟสิกิส์ ๒        

(Mathematical Methodology For Physicists 2) 

- - ๓ (๓-๐-๖) ๓ (๓-๐-๖) 

๑๔๐๑๑๗๐๒ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๑ (Dissertation  1.1) ๘ (๐-๒๔-๐) - - - 

รวม ๘ - ๓ ๖ 

ปท่ีี ๑/ภาคการศึกษาท่ี ๒  First Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐๑๑๔๐๗ กลศาสตร์ควอนตัม ๒ (Quantum Mechanics 2) - - ๓(๓-๐-๖) - 

๑๔๐๑๑๔๐๔ กลศาสตร์เชงิสถิต ิ(Statistical Mechanics) - - - ๓(๓-๐-๖) 

๑๔๐๑๑๔๐๘ พลศาสตร์ไฟฟา้คลาสสกิ ๒ (Classical 

Electrodynamics 2) 

- - ๓(๓-๐-๖) - 

๑๔๐XXXXX วชิาเลอืก ๑ (Selected Subject 1) - - ๓(๒-๒-๕) ๓(๒-๒-๕) 



๑๗๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

ปท่ีี ๑/ภาคการศึกษาท่ี ๒  First Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๑ 

๑๔๐๑๑๗๐๒ ดุษฎนีพินธ ์๑.๑ (Dissertation  1.1) ๘(๐-๒๔-๐) - - - 

๑๔๐๑๑๗๐๓ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๒ (Dissertation  1.2) - ๘(๐-๒๔-๐) - - 

รวม ๘ ๘ ๙ ๖ 

ปท่ีี ๒/ภาคการศึกษาท่ี ๑  (Second Year/1st Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐XXXXX วชิาเลอืก ๒ (Selected Subject 2) - - - ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๐๑๑๔๐๗ กลศาสตร์ควอนตัม ๒  

(Quantum Mechanics 2) 
- - - ๓(๓-๐-๖) 

๑๔๐๑๒๗๐๔ สัมนาฟสิกิส์ ๒ (Physics Seminar 2)  

(ไม่นับหน่วย) 

๑(๐-๓-๐) - ๑(๐-๓-๐) - 

๑๔๐๑๑๗๐๒ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๑ (Dissertation  1.1) ๘(๐-๒๔-๐) - - - 

๑๔๐๑๑๗๐๓ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๒ (Dissertation  1.2) - ๘(๐-๒๔-๐) - - 

๑๔๐๑๒๗๐๕ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๑ (Dissertation  2.1) - - ๙(๐-๒๗-๐) - 

รวม ๘ ๘ ๙ ๖ 

ปท่ีี ๒/ภาคการศึกษาท่ี ๒  (Second Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐XXXXX วชิาเลอืก ๓ (Selected Subject 3) - - - ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๐๑๑๔๐๘ พลศาสตร์ไฟฟา้คลาสสกิ ๒ (Classical 

Electrodynamics 2) 

- - - ๓(๓-๐-๖) 

๑๔๐๑๒๗๐๒ สัมนาฟสิกิส ์๑ (Physics Seminar 1) (ไม่นับหน่วย) - ๑(๐-๓-๐) - ๑(๐-๓-๐) 

๑๔๐๑๓๗๐๘ สัมมนาวจิัย ๒ (Research Seminar 2) (ไมน่ับหน่วย) ๑(๐-๓-๐) - ๑(๐-๓-๐) - 

๑๔๐๑๑๗๐๒ ดุษฎนีิพนธ์ ๑.๑ (Dissertation  1.1) ๘(๐-๒๔-๐) - - - 

๑๔๐๑๑๗๐๓ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๒ (Dissertation  1.2) - ๘(๐-๒๔-๐) - - 

๑๔๐๑๒๗๐๕ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๑ (Dissertation  2.1) - - ๙(๐-๒๗-๐) - 

รวม ๘ ๘ ๙ ๖ 



๑๗๘ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

ปท่ีี ๓/ภาคการศึกษาท่ี ๑  (Third Year/1st Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐๑๓๖๐๔ นวัตกรรม  (Innovation) ๒(๑-๒-๓) - ๒(๑-๒-๓) - 

๑๔๐๑๒๗๐๓ สัมมนาวจิัย ๑ (Research Seminar 1) (ไม่นับหน่วย) - ๑(๐-๓-๐) - ๑(๐-๓-๐) 

๑๔๐๑๑๗๐๒ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๑ (Dissertation  1.1) ๘(๐-๒๔-๐) - - - 

๑๔๐๑๑๗๐๓ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๒ (Dissertation  1.2) - ๘(๐-๒๔-๐) - - 

ปท่ีี ๓/ภาคการศึกษาท่ี ๑  (Third Year/1t Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๑ 

๑๔๐๑๒๗๐๕ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๑ (Dissertation  2.1) - - ๙(๐-๒๗-๐) - 

๑๔๐๑๒๗๐๖ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๒ (Dissertation  2.2) - - - ๘(๐-๒๔-๐) 

รวม ๘ ๘ ๙ ๘ 

ปท่ีี ๓/ภาคการศึกษาท่ี ๒  (Third Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐๑๒๗๐๔ สัมนาฟสิกิส์ ๒ (Physics Seminar 2) (ไม่นับหน่วย) - ๑(๐-๓-๐) - ๑(๐-๓-๐) 

๑๔๐๑๑๗๐๒ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๑ (Dissertation 1.1) ๘(๐-๒๔-๐) - - - 

๑๔๐๑๑๗๐๓ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๒ (Dissertation  1.2) - ๘(๐-๒๔-๐) - - 

๑๔๐๑๒๗๐๕ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๑ (Dissertation  2.1) - - ๙(๐-๒๗-๐) - 

๑๔๐๑๒๗๐๖ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๒ (Dissertation  2.2) - - - ๘(๐-๒๔-๐) 

รวม ๘ ๘ ๙ ๘ 

ปท่ีี ๔/ภาคการศึกษาท่ี ๑  (Four Year/1st Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐๑๓๗๐๘ สัมมนาวจิัย ๒ (Research Seminar 2) (ไม่นับหน่วย) - ๑(๐-๓-๐) - ๑(๐-๓-๐) 

๑๔๐๑๑๗๐๓ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๒ (Dissertation  1.2)  - ๘(๐-๒๔-๐) - - 

๑๔๐๑๒๗๐๖ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๒ (Dissertation  2.2) - - - ๘(๐-๒๔-๐) 

รวม - ๘ - ๘ 



๑๗๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ีี ๔/ภาคการศึกษาท่ี ๒  (Four Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หนว่ยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐๑๓๖๐๔ นวัตกรรม (Innovation) (ไม่นับหน่วย) - ๒(๑-๒-๓) - ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๐๑๑๗๐๓ ดุษฎนีพินธ ์๑.๒ (Dissertation  1.2)  - ๘(๐-๒๔-๐) - - 

๑๔๐๑๒๗๐๖ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๒ (Dissertation 2.2) - - - ๘(๐-๒๔-๐) 

รวม - ๘ - ๘ 

ปท่ีี ๕/ภาคการศึกษาท่ี ๑  (Five Year/1st Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐๑๑๗๐๓ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๒ (Dissertation  1.2) - ๘(๐-๒๔-๐) - - 

๑๔๐๑๒๗๐๖ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๒ (Dissertation 2.2) - - - ๘(๐-๒๔-๐) 

รวม - ๘ - ๘ 

ปท่ีี ๕/ภาคการศึกษาท่ี ๒  (Five Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) ชื่อวิชา  (Subject) 
หลักสูตร  (หน่วยกิต; Credits) 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 

๑๔๐๑๑๗๐๓ ดุษฎนีพินธ์ ๑.๒ (Dissertation  1.2) - ๘(๐-๒๔-๐) - - 

๑๔๐๑๒๗๐๖ ดุษฎนีพินธ์ ๒.๒ (Dissertation  2.2) - - - ๘(๐-๒๔-๐) 

รวม - ๘ - ๘ 



๑๘๐ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 

       ภาษาไทย     : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ   

                                                  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

 ภาษาองักฤษ    :  Master of Education Program in Educational  

          Administration  

๒. ชื่อปรญิญา  

 ช่ือเต็ม   (ไทย)    : ครุศาสตรมหาบัณฑติ  (การบริหารการศกึษา) 

 ช่ือเต็ม  (อังกฤษ)   : Master of Education (Educational Administration) 

        ช่ือย่อ    (ไทย)    : ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

 ช่ือย่อ    (องักฤษ)    :   M.Ed. (Educational Administration) 
 

 ๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

๓.๑  หลักสูตร 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา เป็นหลักสูตรที่ขอรับ                

ใบประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศกึษาและผูบ้ริหารการศกึษา ซึ่งมจีำนวนหน่วยกิต โครงสร้าง

หลักสูตรและรายวชิาดังนี้ 

๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกติ  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา หน่วยกิตรวม                  

ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๕๑ หน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

 

   

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 



๑๘๑ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวชิา 
แผนการเรยีน 

แผน ก (แบบ ก ๒) 

หมวดวชิาสัมพันธ์ ไมน่อ้ยกวา่ ๖ หน่วยกิต  

           วชิาบงัคับ ๖  หน่วยกติ 

           วชิาเลอืก - 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น ไม่นอ้ยกวา่  ๓๓  หน่วยกติ 

           วชิาบงัคับ ๑๒  หน่วยกิต 

           วชิาเลอืก ๒๑  หน่วยกิต 

วทิยานพินธ ์ ๑๒  หน่วยกติ 

รวม ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกติ 

 

 ๓.๑.๓  รายวชิาในหลักสูตร 

 หมวดวชิาสัมพันธ์  เรยีนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ 

 ๒๑๐๑๑๑๐๙   การศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื    ๓(๒-๒-๕) 

    (Education for Sustainable Development)   

 ๒๑๐๔๑๔๐๔   วทิยาการวจิัยทางการศกึษา    ๓(๒-๒-๕) 

   (Educational Research Methodology) 

 

 หมวดวชิาเฉพาะด้าน (วชิาบังคับ) เรยีนไม่น้อยกว่า ๑๒ หนว่ยกติ 

 ๒๑๐๑๑๑๐๘   ความเป็นนกับริหารมอือาชีพยุคดจิทิัล   ๓(๒-๒-๕) 

     (Professional Administrators in the Digital Age) 

 ๒๑๐๑๑๑๒๐   หลัก ทฤษฎ ีและปฏบิัตกิารบริหารการศกึษา    ๓(๒-๒-๕) 

    (Principles, Theories and Practices in Educational Administration)   

 ๒๑๐๒๑๓๐๙   ภาวะผูน้ำทางวชิาการและการบริหารหลักสูตร   ๓(๒-๒-๕) 

    (Instructional Leadership and Curriculum Management)   

    ๒๑๐๖๑๘๐๓   ปฏบิตักิารวชิาชีพการบริหารการศกึษา        ๓(๑๕๐) 

    (Practicum in Educational Administration)   

 

 



๑๘๒ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 หมวดวชิาเฉพาะด้าน (วชิาเลือก)  เรยีนไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกติ 

 ๒๑๐๑๑๒๐๒   บริบทและการวเิคราะห์ระบบทางการศกึษา   ๓(๓-๐-๖) 

    (Context and Educational System Analysis) 

 ๒๑๐๖๑๑๑๙    กฎหมายการศกึษา       ๓(๓-๐-๖) 

    (Educational Law)   

 ๒๑๐๖๑๗๐๕   ภาวะผูน้ำทางการบริหารการศกึษา     ๓(๒-๒-๕) 

    (Leadership in Educational Administration)   

 ๒๑๐๖๑๒๐๓  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

    (Human Resource Management in Education)   

 ๒๑๐๖๒๒๐๒  การบริหารทั่วไป และการบริหารงบประมาณ 

ทางการศกึษา      ๓(๓-๐-๖) 

    (General Administration and Administration of  

    School Finance in Education)   

 ๒๑๐๖๑๗๐๘    การประเมนิโครงการ      ๓(๓-๐-๖) 

    (Project Evaluation)  

 ๒๑๐๖๒๖๐๒   การพัฒนาทมีงาน       ๓(๒-๒-๕) 

    (Team Development)   

 ๒๑๐๖๒๓๐๒   มนุษยสัมพันธ์สำหรับผูบ้ริหาร      ๓(๒-๒-๕) 

    (Human Relations for Administrators)   

 ๒๑๐๖๒๙๐๖   การวจิัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศกึษา    ๓(๒-๒-๕) 

    (Research for Educational Administration Development)   

 ๒๑๐๖๒๙๐๘   สัมมนาการบริหารการศกึษา      ๓(๒-๒-๕) 

    (Seminar on Educational Administration)   

 

 วทิยานพินธ์  

 ๒๑๐๖๑๙๐๒   วทิยานพินธ ์๑ การสร้างหัวขอ้และเค้าโครงวทิยานพินธ ์

    ฉบับย่อ       ๓(๒-๒-๕) 

    (Thesis 1 Construction of Thesis Topic and Concept Paper) 

    ๒๑๐๖๑๙๐๓      วทิยานพินธ์ ๒ การสร้างเค้าโครงวทิยานพินธ์ฉบับเต็มรูป   ๓(๒-๒-๕) 

                (Thesis 2 Construction of Full Thesis Proposal) 

 



๑๘๓ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ๒๑๐๖๒๙๐๙   วทิยานพินธ ์๓ การปฏบิัตงิานสนาม   ๓(๒-๒-๕) 

    (Thesis 3 Construction of Field Work) 

 ๒๑๐๖๒๙๑๐   วทิยานพินธ ์๔ การเสนอเล่มวทิยานพินธ ์  ๓(๒-๒-๕) 

    (Thesis 4 Construction of Thesis Volume) 

 

 วชิาเสรมิ (ไมน่ับหน่วยกติ) 

 ๒๑๐๓๑๕๐๒   ภาษาองักฤษสำหรับบัณฑติศกึษา     ๓(๒-๒-๕) 

    (English for Graduate Students)   

 ๒๑๐๓๑๕๐๕   คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศกึษา     ๓(๒-๒-๕)    

    (Computer for Graduate Students)  

รายวชิาเสรมิพื้นฐานสำหรับผู้ไม่มวีุฒิทางการศกึษา ตอ้งศกึษาให้ครบจำนวน ๖ หน่วยกติ 

โดยไม่นับหน่วยกติ  

 ๒๑๐๑๒๑๐๘   หลักการศกึษาและการเรียนรู้      ๓(๒-๒-๕) 

    (Principles of Education and Instruction)   

 ๒๑๐๔๒๑๐๗   นวัตกรรมและการประเมนิผลการศกึษา     ๓(๒-๒-๕) 

    (Educational Innovation and Evaluation)  

๓.๑.๔ แผนการศึกษา 
 

ปท่ีี ๑ ภาคการศึกษาต้น 

หมวดวชิา รหัสวชิา ชื่อรายวชิา 
จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาสัมพันธ์ ๒๑๐๔๑๔๐๔ วทิยาการวจิยัทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (บังคับ) ๒๑๐๖๑๑๒๐ หลัก ทฤษฎ ีและปฏิบัตกิารบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) ๒๑๐๑๑๒๐๒ บริบทและการวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

รายวชิาเสริม* ๒๑๐๓๑๕๐๒ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑติศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

รายวชิาเสริมพื้นฐาน** ๒๑๐๓๑๕๐๕ หลักการศึกษาและการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

รวม ๙ 

* วชิาเสริม ไม่นับหน่วยกติ          ** รายวชิาเสริมพื้นฐาน สำหรับผู้ไม่มวีุฒทิางการศกึษา  ไมน่บัหน่วยกติ 

 

 

 



๑๘๔ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ปท่ีี ๑ ภาคการศึกษาปลาย 

หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อรายวชิา 
จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาสัมพันธ์ ๒๑๐๑๑๑๐๙ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยนื ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (บังคับ) ๒๑๐๑๑๑๐๘ ความเป็นนักบริหารมอือาชีพยุคดจิทัิล   ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลอืก) ๒๑๐๖๑๗๐๕ ภาวะผูน้ำทางการบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวทิยานิพนธ์ ๒๑๐๖๑๙๐๒ วทิยานิพนธ์ ๑      ๓(๒-๒-๕) 

รายวชิาเสริมพื้นฐาน** ๒๑๐๔๒๑๐๗ นวัตกรรมและการประเมนิผลการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

รวม ๑๒ 

** รายวชิาเสริมพื้นฐาน สำหรับผู้ไม่มวีุฒทิางการศกึษา  ไม่นบัหน่วยกติ 

 

ปท่ีี ๑ ภาคฤดูร้อน 

หมวดวชิา รหัสวชิา ชื่อรายวชิา 
จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) ๒๑๐๖๑๒๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (บังคับ) ๒๑๐๒๑๓๐๙ ภาวะผูน้ำทางวชิาการและการบริหารหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิทยานิพนธ์ ๒๑๐๖๑๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๒ ๓(๒-๒-๕) 

รายวชิาเสริม* ๒๑๐๓๑๕๐๕ คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

รวม ๙ 

* วชิาเสริม ไม่นับหน่วยกติ 

 

ปท่ีี ๒ ภาคการศกึษาต้น 

หมวดวชิา รหัสวชิา ชื่อรายวชิา 
จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) ๒๑๐๖๒๓๐๒ มนุษยสัมพันธ์สำหรับผูบ้ริหาร   ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลอืก)  ๒๑๐๖๒๙๐๘ สัมมนาการบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น (เลอืก) ๒๑๐๖๒๒๐๒ การบริหารท่ัวไปและการบริหารงบประมาณ

ทางการศึกษา 

๓(๓-๐-๖) 

หมวดวทิยานพินธ์ ๒๑๐๖๒๙๐๙ วทิยานิพนธ์ ๓ ๓(๒-๒-๕) 

รวม ๑๒ 

 



๑๘๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ปท่ีี ๒ ภาคการศกึษาปลาย 

หมวดวชิา รหัสวชิา ชื่อรายวชิา 
จำนวนหนว่ยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน (บังคับ) ๒๑๐๖๑๘๐๒ ปฏบัิติการวชิาชีพการบริหารการศึกษา      ๓(๑๕๐) 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน (เลอืก) ๒๑๐๖๑๑๑๙ กฎหมายการศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

หมวดวทิยานพินธ์ ๒๑๐๖๒๙๑๐ วทิยานิพนธ์ ๔ ๓(๒-๒-๕) 

รวม ๙ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อหลักสูตรและสาขาวชิา 

 ช่ือภาษาไทย   :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  

        สาขาวชิาวจิยัหลักสูตรและการสอน 

  ช่ือภาษาองักฤษ  :  Master of Education Program in Research of Curriculum  

        and Instruction 

๒. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

  ช่ือเต็ม (ไทย)    : ครุศาสตรมหาบัณฑติ (วจิยัหลักสูตรและการสอน) 

  ช่ือเต็ม (องักฤษ)   : Master of Education (Research of Curriculum and Instruction) 

  ช่ือย่อ (ไทย)    : ค.ม. (วจิยัหลักสูตรและการสอน) 

  ช่ือย่อ (อังกฤษ)   : M.Ed. (Research of Curriculum and Instruction) 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

 ๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจิัยหลักสูตรและการสอน  

   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวจิยัหลักสูตรและการสอน ม ี๒ แผน ดังนี้  

    ๑) หลักสตูรแผน ก แบบ ก ๒ เป็นแผนการศกึษาที่เนน้การวจิัย โดยมกีารทำ

วทิยานพินธ ์๑๒ หน่วยกิต และศกึษารายวชิาเพิ่มเตมิไมน่อ้ยกวา่ ๒๗ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วย

กิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๓๙ หน่วยกิต  

    ๒) หลักสตูรแผน ก แบบ ก ๒ (แผนวิชาชีพครู) เป็นแผนการศกึษาที่เนน้การวจิัย  

โดยทำวทิยานพินธ์ ๑๒ หน่วยกิต ศกึษารายวชิาในหมวดวชิาชีพครู จำนวน ๑๖ หน่วยกิต และศกึษา

รายวชิาเพิ่มเตมิไมน่อ้ยกวา่ ๒๗ หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมน่อ้ยกว่า ๕๕ 

หน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 



๑๘๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  ๓.๑.๑ โครงสร้างหลักสูตร 

   ๓.๑.๑.๑ หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ย

กว่า ๓๙ หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วยกิต 

๑ หมวดวชิาสัมพันธ ์   ๖ 

๒ หมวดวชิาเฉพาะดา้น   ๒๑ 

   ๒.๑ วชิาบังคับ  ๑๕ 

   ๒.๒ วชิาเลอืก ๖ 

        ๒.๒.๑ กลุ่มวชิาดา้นการวจิัย  ๓ 

        ๒.๒.๒ กลุ่มวชิาดา้นหลักสูตรและการสอน ๓ 

๓ วทิยานพินธ ์ ๑๒ 

๔ รายวชิาเสริม  ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร ๓๙ 

 

  ๓.๑.๑.๒ หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ (แผนวชิาชีพครู) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๕๕ หนว่ยกิต ประกอบดว้ย  

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วยกิต 

๑ หมวดวชิาสัมพันธ ์   ๖ 

๒ หมวดวชิาเฉพาะดา้น   ๒๑ 

   ๒.๑ รายวชิาบังคับ  ๑๕ 

   ๒.๒ รายวชิาเลอืก (บังคับ) ๖ 

     ๒.๒.๑ กลุ่มรายวชิาดา้นการวจิัย  ๓ 

     ๒.๒.๒ กลุ่มรายวชิาดา้นหลักสูตรและการสอน ๓ 

๓ วทิยานพินธ ์ ๑๒ 

๔ หมวดวชิาเสริม  ไม่นับหน่วยกิต 

๕ หมวดวชิาชีพครูที่ตอ้งเรียนเพิม่ ๑๖ 

   ๕.๑ กลุ่มรายวชิาชีพครูบังคับ ๙ 

   ๕.๒ กลุ่มรายวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ ๗ 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร ๕๕ 

 



๑๘๘ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

๓.๑.๒ รายวชิาในหลักสูตร    

  ๑) รายวชิาหมวดวชิาสัมพนัธ์     ๖ หน่วยกติ 

๒๑๐๔๑๔๐๖ วธิวีทิยาการวจิยัทางหลักสูตรและการสอน  

Research Methodology in Curriculum and Instruction 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๓๐๕ การศกึษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

Education for Sustainable Development  

๓(๒-๒-๕) 

  ๒) รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะด้าน    ๒๑ หน่วยกติ  

   ๒.๑) รายวชิาบงัคับ       ๑๕ หน่วยกติ  

๒๑๐๔๑๔๐๗ สถิตเิพื่อการวจิัยทางหลักสูตรและการสอน  

Statistics for Research in Curriculum and Instruction  

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๒๐๓ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

Curriculum and Instructional Development 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๔๒๔๐๗ ปฏบิัตกิารวจิัยเพื่อพัฒนาหลกัสูตรในสถานศกึษา 

Practicing Research for School-Based Curriculum Development 

๓(๑-๔-๔) 

๒๑๐๒๑๙๐๑ สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในทอ้งถ่ินสู่การวจิัย 

Seminar in Local Curriculum and Instruction to Research  

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๕๐๔ การใช้เทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 

Digital Technology for Education and Learning Management 

๓(๒-๒-๕) 

   ๒.๒) รายวชิาเลอืก       ๖ หน่วยกติ  

    กำหนดใหเ้ลอืกเรียนรายวชิาที่เก่ียวขอ้งกับการวจิัยหลักสตูรและการสอน ตาม

ความสนใจ ความถนัด หรอืความจำเป็นเพือ่ทำวทิยานพินธ ์โดยเลอืกจากกลุ่มรายวชิาดา้นการวจิัย 

๓ หน่วยกิต และกลุ่มรายวชิาดา้นหลักสตูรและการสอน ๓ หน่วยกิต ดังมรีายวชิาต่อไปนี้ 

    ๒.๒.๑) กลุ่มรายวชิาด้านการวจิัย  ๓ หน่วยกติ 

๒๑๐๔๒๔๐๘ การวิจัยปฏบิัตกิารในช้ันเรียน  

Classroom Action Research 

๓(๒-๒-๕)* 

๒๑๐๔๒๔๐๙ การสังเคราะห์งานวจิยัดา้นหลักสูตรและการเรียนการสอน 

Synthesis of Curriculum and Instructional Research 

๓(๒-๒-๕) 

 

 หมายเหตุ    * ใหเ้ป็นรายวชิาเลอืก (บังคับ) สำหรับนักศกึษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ 

(แผนวชิาชีพครู) 



๑๘๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

    ๒.๒.๒) กลุ่มรายวชิาด้านหลักสูตรและการสอน    ๖ หน่วยกติ 

๒๑๐๔๑๑๐๒ การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 

Learning Measurement and Evaluation 

๓(๒-๒-๕)* 

๒๑๐๒๒๖๐๕ การเรียนการสอนเพือ่พัฒนากระบวนการคิด 

Instruction for Thinking Process Development 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๒๖๐๖ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา 

Professional Learning Community for Developing Learning  

Management in Schools 

๓(๒-๒-๕) 

 หมายเหตุ    * ใหเ้ปน็รายวชิาเลอืก (บงัคับ) สำหรับนักศกึษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ 

(แผนวชิาชีพครู) 

  ๓) วทิยานพินธ์  (Thesis)     ๑๒  หน่วยกติ 

  ๔) หมวดวชิาเสรมิ (ไม่นับหน่วยกติ) 

   หมวดรายวชิาเสริมตอ้งลงทะเบยีนเรียนโดยไมน่ับหน่วยกิต โดยที่นักศกึษาทกุคนตอ้ง

ไดรั้บการเสริมความรู้และทักษะดา้นภาษาอังกฤษและคอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศกึษา ส่วนกรณี

นักศกึษาที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาอื่นทีม่ใิช่สาขาวชิาทางการศกึษาใหเ้สริม

ความรู้ดา้นหลักการศกึษาและการเรียนรู้ นวตักรรมและประเมนิผลการศกึษา 

๗๑๕๕๑๖๐๑ ภาษาองักฤษสำหรับบัณฑติศกึษา  

English for Graduate Students  

๓(๒-๒-๕) 

๗๑๐๓๑๕๐๑ คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศกึษา   

Computer for Graduate Students 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๓๐๖ หลักการศกึษาและการเรียนรู้    

Principles of Education and Learning 

๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๒๑๕๐๕ นวัตกรรมและการประเมนิผลการศกึษา 

Innovation and Evaluation of Education 

๓(๓-๐-๖) 

  ๕) หมวดวชิาชพีครู (เฉพาะแผนวชิาชพีครู)  ๑๖  หน่วยกติ 

   หมวดวชิาชีพครู เป็นหมวดทีน่ักศกึษาทุกคนของหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ (แผน

วชิาชีพครู) ตอ้งลงทะเบยีนเรียน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุม่ คอื กลุ่มรายวชิาบงัคับ และกลุ่มรายวชิาฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพ 

 



๑๙๐ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

      ๕.๑ กลุ่มรายวชิาบงัคับ   ๙  หน่วยกติ 

๒๑๐๒๑๓๐๗ จติวทิยาและความเปน็ครู 

Psychology and Teacher Professionals 

๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๒๑๖๐๒ การประกันคุณภาพการศกึษา 

Educational Quality Assurance 

๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๒๑๗๐๒ ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 

Language and Culture for Teachers 

๓(๓-๐-๖) 

 

     ๕.๒ กลุ่มรายวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชพี ๗  หน่วยกติ 

๒๑๐๒๑๘๐๑ การฝกึปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน  

Professional Practice 

๑(๘๐) 

๒๑๐๒๒๘๐๑ การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา ๑ 

Practicum 1 

๓(๒๔๐) 

๒๑๐๒๒๘๐๒ การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา ๒ 

Practicum 2 

๓(๒๔๐) 

 ๓.๑.๓ แผนการศกึษา   

  ๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒  

ปกีารศกึษา/ 

ภาคเรยีน 
หมวดวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา 

จำนวน 

หน่วยกิต 

ปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 

สัมพันธ์ ๒๑๐๔๑๔๐๖ วธีิวทิยาการวจิัยทางหลักสูตรและการสอน ๓(๒-๒-๕) 

บังคับ ๒๑๐๒๑๒๐๓ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ๓(๒-๒-๕) 

เสริม ๗๑๕๕๑๖๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑติศึกษา* ไม่นับหน่วย

กติ 

รวม ๖ 

 

ปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๒ 

สัมพันธ์ ๒๑๐๒๑๓๐๕ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยนื ๓(๒-๒-๕) 

บังคับ ๒๑๐๔๑๔๐๗ สถติิเพื่อการวจิัยทางหลักสูตรและการ

สอน 

๓(๒-๒-๕) 

บังคับ ๒๑๐๒๑๕๐๔ การใช้เทคโนโลยีดจิทัิลเพื่อการศึกษาและ 

การจัดการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

เสริม ๗๑๐๓๑๕๐๑ คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศึกษา* ไม่นับหน่วย

กติ 



๑๙๑ 
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ปกีารศกึษา/ 

ภาคเรยีน 
หมวดวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา 

จำนวน 

หน่วยกิต 

รวม ๙ 

ปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๓ 

บังคับ ๒๑๐๒๑๙๐๑ สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ในท้องถิ่นสู่การวจิัย 

๓(๒-๒-๕) 

เลือก  วชิาเลอืก ๑ รายวชิา ๓ 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๒๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๑ ๔ 

รวม ๑๐ 

ปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 

บังคับ ๒๑๐๔๒๔๐๗ ปฏบัิตกิารวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรใน

สถานศึกษา 

๓(๑-๔-๔) 

เลอืก  วชิาเลอืก ๑ รายวชิา ๓ 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๒๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๒ ๔ 

รวม ๑๐ 

ปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนท่ี ๒ 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๒๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๓ ๔ 

รวม ๔ 

จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ๓๙ 

หมายเหตุ *  เป็นรายวชิาเสริม ไม่นับหน่วยกติ 

 

  ๒) หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ (แผนวชิาชพีครู)  

ปกีารศกึษา/ 

ภาคเรยีน 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา 

จำนวน 

หน่วยกิต 

ปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 

สัมพันธ์ ๒๑๐๔๑๔๐๖ วธีิวทิยาการวจิัยทางหลักสูตรและการ

สอน 

๓(๒-๒-๕) 

บังคับ ๒๑๐๒๑๒๐๓ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน 

๓(๒-๒-๕) 

วชิาชีพครูบังคับ ๒๑๐๒๑๓๐๗ จติวทิยาและความเป็นครู ๓(๓-๐-๖) 

เสริม ๗๑๕๕๑๖๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑติศึกษา* ไม่นับหน่วยกิต 

รวม ๙ 

 

ปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๒ 

สัมพันธ์ ๒๑๐๒๑๓๐๕ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยนื ๓(๒-๒-๕) 

บังคับ ๒๑๐๔๑๔๐๗ สถติเิพื่อการวจิัยทางหลักสูตรและการ

สอน 

๓(๒-๒-๕) 



๑๙๒ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ปกีารศกึษา/ 

ภาคเรยีน 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา 

จำนวน 

หน่วยกิต 

บังคับ ๒๑๐๒๑๕๐๔ การใช้เทคโนโลยีดิจทัิลเพื่อการศึกษาและ 

การจัดการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

ฝกึ

ประสบการณ์ฯ 

๒๑๐๒๑๘๐๑ การฝกึปฏบัิติวชิาชีพระหว่างเรียน ๑(๘๐) 

เสริม ๗๑๐๓๑๕๐๑ คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศึกษา* ไม่นับหน่วยกติ 

รวม ๑๐ 

ปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๓ 

บังคับ ๒๑๐๒๑๙๐๑ สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ในท้องถิ่นสู่การวจิัย 

๓(๒-๒-๕) 

วชิาชีพครูบังคับ ๒๑๐๒๑๖๐๒ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

วชิาชีพครูบังคับ ๒๑๐๒๑๗๐๒ ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู ๓(๓-๐-๖) 

เลอืก (บังคับ) ๒๑๐๔๑๑๐๒ การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

รวม ๑๒ 

ปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 

บังคับ ๒๑๐๔๒๔๐๗ ปฏบัิติการวจิยัเพื่อพัฒนาหลักสูตรใน

สถานศึกษา 

๓(๑-๔-๔) 

เลอืก (บังคับ) ๒๑๐๔๒๔๐๘ การวจิัยปฏบัิติการในช้ันเรียน ๓(๒-๒-๕) 

ฝกึ

ประสบการณ์ฯ 

๒๑๐๒๒๘๐๑ การปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา ๑  ๓(๒๔๐) 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๒๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๑ ๔ 

รวม ๑๓ 

ปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนท่ี ๒ 

ฝกึ

ประสบการณ์ฯ 

๒๑๐๒๒๘๐๒ การปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา ๒  ๓(๒๔๐)** 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๒๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๒ ๔ 

รวม ๗ 

ปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนท่ี ๓ 

วทิยานิพนธ์ ๒๑๐๒๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๓ ๔ 

รวม ๔ 

จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๕๕ 

        หมายเหตุ *   เป็นรายวชิาเสริม ไม่นับหน่วยกิต 
  ** เงื่อนไขของรายวชิา: ตอ้งเรียนวชิาการปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา ๑ มาแลว้ 

 

 



๑๙๓ 
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๑.   รหัสและชือ่หลักสูตร 

 ภาษาไทย       : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ   

                                 สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

 ภาษาองักฤษ   :   Master of Education Program in Educational Administration  

        and  Development 

 

๒.   ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

 ช่ือเต็ม (ไทย)       :   ครุศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารและพัฒนาการศกึษา) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   :   Master of Education (Educational Administration  

        and Development) 

 ช่ือย่อ  (ไทย)       :   ค.ม. (การบริหารและพัฒนาการศกึษา) 

 ช่ือย่อ (อังกฤษ)    :   M.Ed. (Educational Administration and Development) 

 

๓. หลักสูตร 

 ๓.๑  จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ ๔๒ หน่วยกิต  

 ๓.๒  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จัดการเรียน

การสอน ๑ แผน คือ แผน ก แบบ ก ๒ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 

ประกอบดว้ยเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ และทำวทิยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกติ ดังน้ี    

๓.๑.๒.๑ หมวดวชิาสัมพันธ์                   ๓  หน่วยกติ 

 ๓.๑.๒.๒ หมวดวชิาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า      ๒๗  หน่วยกติ 

๑)  วิชาบังคับ             ๒๑  หน่วยกติ 

  ๒)  วชิาเลอืก    ไม่น้อยกว่า          ๖  หน่วยกติ 

 ๓.๑.๒.๓ หมวดวทิยานิพนธ์                  ๑๒  หน่วยกติ 

 ๓.๑.๒.๔ หมวดวชิาเสริม (ไม่นับหน่วยกติ) 

               รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า         ๔๒  หน่วยกติ 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารและพฒันาการศกึษา 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 

 



๑๙๔ 
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 ๓.๓ รายวชิา 

๑) หมวดวชิาสัมพันธ์  ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี จำนวน ๓ หน่วยกติ    

๒๑๐๖๑๑๑๐ วธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษา 

Educational Research Methodology 

๓(๒-๒-๕) 

 

  ๒) หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

 ๒.๑) วชิาบังคับ  ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี จำนวน ๒๑ หน่วยกติ  

๒๑๐๖๑๑๑๑ วธีิวทิยาการประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance Methodology 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๒๐๑ กระบวนทัศน์การบริหารและพัฒนาการศึกษา 

Paradigms in Educational Administration and Development 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๓๐๑ ภาวะผู้นำทางวชิาการ 

Instructional Leadership 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๗๐๒ การพัฒนาคุณธรรมและวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

Moral and Professional Development on Educational 

Administration 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๔๐๑ การบริหารวชิาการและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

Academic Administration and Educational Quality Support   

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๑๑๒ การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

Research and Development of Educational Administrative 

Innovation  

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๘๐๑ การฝกึปฏบัิตงิานทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

Practicum in Educational Administration and Development 

๓(๑๓๕) 

 ๒.๒) วชิาเลอืก  ใหเ้ลอืกเรียนรายวชิาในหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร และ/หรือรายวชิาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ  

๒๑๐๖๒๑๐๙ การพัฒนาและการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ 

Development and Design of Learning Innovation 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๑๑๓ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา 

Administration of Information Technology in  

Education 

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๖๐๑ การบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 

Educational Policy and Strategic Administration  

 

๓(๒-๒-๕) 



๑๙๕ 
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๒๑๐๖๑๑๑๔ วธีิวทิยาการประเมนิทางการศึกษา 

Educational Assessment Methodology  

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๒๙๐๒ สัมมนาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

Seminar in Educational Administration and Development  

๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๓๐๒ ภาวะผูน้ำทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

Leadership in Educational Administration and Development 

๓(๒-๒-๕) 

 

๓) หมวดวทิยานพินธ ์  จำนวน ๑๒ หน่วยกติ 

๒๑๐๖๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์  

Thesis  

๑๒ หน่วยกติ 

 

๔) หมวดวชิาเสรมิ (ไม่นับหน่วยกิต) 

      ๔.๑) นักศึกษาจะต้องมคีวามรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตาม

เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ  

ในกรณีท่ีผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปน้ี โดยไม่นับ

หน่วยกติ 

๒๑๐๖๑๗๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑติศึกษา 

English for Graduate Students 

๒(๑-๒-๓) 

๒๑๐๖๑๗๐๔ คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศึกษา 

Computer for Graduate Students 

๒(๑-๒-๓) 

 

      ๔.๒) นักศึกษาท่ีไม่เคยเรียนวชิาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทาง

การศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนด กรณีผลการ

ทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวชิาต่อไปน้ี โดยไม่นับหน่วยกติ 

๒๑๐๖๑๑๑๖ หลักการศึกษาและการเรียนรู้  

Principles of Education and Learning  

๓(๓-๐-๖) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 ๓.๔ แผนการศกึษาตลอดหลักสูตร 

 

ช้ันปทีี่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๑ 

รหัส ชือ่วชิา หน่วยกิต 

๒๑๐๖๑๑๑๐ วธีิวทิยาการวิจัยทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๒๐๑ กระบวนทัศน์การบริหารและพัฒนาการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๗๐๔ คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศึกษา* ๒(๑-๒-๓) 

๒๑๐๖๑๗๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑติศึกษา* ๒(๑-๒-๓) 

รวม ๖ หนว่ยกิต  

 * รายวชิาเสริมไม่นับหน่วยกติ 

 

ช้ันปทีี่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

รหัส ชือ่วชิา หนว่ยกิต 

๒๑๐๖๑๗๐๒ การพัฒนาคุณธรรมและวชิาชีพการบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๔๐๑ การบริหารวิชาการและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๑๑๒ การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxxx วชิาเลอืก ๑ ................................................................ ๓(๒-๒-๕) 

รวม ๑๒ หน่วยกิต  

 

ช้ันปทีี่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๓ 

รหัส ชื่อวชิา หน่วยกิต 

๒๑๐๖๑๓๐๑ ภาวะผูน้ำทางวชิาการ ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๑๑๑ วธีิวทิยาการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๑๑๑๖ หลักการศึกษาและการเรียนรู้ * ๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๖๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๑ การสร้างเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ๔ หน่วยกติ 

รวม ๑๐ หน่วยกิต  

* รายวชิาเสริมไม่นับหน่วยกติ 
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ช้ันปทีี่ ๒ ภาคการศกึษาที ่๑ 

รหัส ชื่อวชิา หน่วยกิต 

๒๑๐๖๑๘๐๑ การฝึกปฏบัิตงิานทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา ๓(๑๓๕) 

xxxxxxxx วชิาเลอืก ๒ ............................................................... ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๖๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๒ การปฏิบัติงานภาคสนาม ๔ หน่วยกติ 

รวม ๑๐ หน่วยกิต 

 

 

ช้ันปทีี่ ๒ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

รหัส ชื่อวชิา หน่วยกิต 

๒๑๐๖๒๙๐๓ วทิยานิพนธ์ ๓ การเสนอเล่มวทิยานิพนธ์ ๔ หน่วยกติ 

รวม ๔ หนว่ยกิต 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

๑.  ชื่อหลักสูตร           

 ภาษาไทย      :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  

                                              สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ภาษาองักฤษ    :   Master of Public Administration 

 

๒.  ชื่อปรญิญา 

 ช่ือเต็ม  (ไทย)   :   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 ช่ือเต็ม  (อังกฤษ)  :    Master of Public Administration (Public Administration) 

 ช่ือย่อ   (ไทย)   :    รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 ช่ือย่อ   (อังกฤษ)  :    M.P.A. (Public Administration) 

 

๓. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

 ๓.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ   

      ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๓๙ หน่วยกิต  

ม ี๑ แผน คือ แผน ก แบบ ก ๒ เรียนรายวชิา ๒๗ หน่วยกิตและทำวทิยานพินธ์ ๑๒ หนว่ยกิต 

 ๓.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ จัดเปน็ ๑ แผน คอื แผน ก แบบ ก ๒  

เรียนรายวชิา ๒๗ หน่วยกิตและทำวทิยานพินธ ์๑๒ หน่วยกิต ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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โครงสร้างหลักสูตร   

หมวดวชิา 
แผนการเรยีน 

แผน  ก (แบบ ก ๒) 

๑. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

     วชิาเสริมพื้นฐาน 

 บังคับ 

 วชิาเลอืก 

 

ไม่นับหน่วยกิต 

๑๘ 

๙ 

๒. หมวดวทิยานพินธ์ 

     วทิยานพินธ ์

 

๑๒ 

รวม ๓๙ 

 

 ๓.๓ รายวชิาในหลักสูตร 

  ๓.๓.๑ หมวดวชิาบังคับ  แผน  ก  แบบ ก ๒ ใหเ้รียน  ๑๘  หน่วยกิต   

   ๔๒๕๕๑๓๐๕ ทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร์      ๓(๓-๐-๖) 

        (Public Administration Theory) 

   ๔๒๕๕๑๓๐๖ ทฤษฎอีงค์การและพฤตกิรรมองค์การ    ๓(๓-๐-๖) 

        (Organizational Theories and Organizational Behavior) 

   ๔๒๕๕๑๓๐๗ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   ๓(๓-๐-๖) 

        (Human Resource Management in Public Sector) 

   ๔๒๕๕๑๓๐๘ ระเบยีบวธิวีจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    ๓(๒-๒-๕) 

        (Research Methodology in Public Administration) 

   ๔๒๕๕๒๓๐๓ การบริหารงานคลงัและการเงนิสาธารณะ    ๓(๓-๐-๖) 

        (Public Fiscal and Financial Management) 

   ๔๒๕๕๒๓๐๒ การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ     ๓(๓-๐-๖) 

        (Public Policy Analysis)  

  ๓.๓.๒ หมวดวชิาเลอืก  แผน  ก  แบบ ก ๒ ใหเ้ลอืก  ๙  หน่วยกิต   

   ๔๒๕๕๒๓๐๔ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์          ๓(๒-๒-๕) 

        (Seminar on Public Administration) 
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   ๔๒๕๕๒๓๐๕ การบริหารทอ้งถ่ินตามหลักธรรมาภบิาลและปรัชญา 

        เศรษฐกิจพอเพยีง         ๓(๒-๒-๕) 

        (Local Administration Based on the Principles of  

        Good Govrnance and Philosophy of Sufficiency Economy) 

   ๔๒๕๕๒๓๐๖ หลักเศรษฐศาสตร์และการจดัการสหกรณ์ทอ้งถ่ิน   ๓(๒-๒-๕) 

         (Economic Principle and Local Cooperative  

        Management) 

   ๔๒๕๕๑๓๐๙ การเงนิและการงบประมาณทอ้งถ่ิน    ๓(๓-๐-๖) 

        (Local Finance and Budgeting) 

   ๔๒๕๕๑๓๑๐ การจัดการเชิงกลยุทธภ์าครัฐ      ๓(๓-๐-๖) 

        (Strategic Management in Public Sector) 

   ๔๒๕๕๒๓๐๗ การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ๓(๓-๐-๖) 

        (Service Management of Local Government  

        Organizations) 

   ๔๒๕๕๒๓๐๘ การปกครองและการบริหารทอ้งถ่ินเปรียบเทยีบ   ๓(๓-๐-๖) 

        (Comparative Study on Local Government and  

        Administration) 

   ๔๒๕๕๒๓๐๙ การวางแผน การวเิคราะห์ และการบริหารโครงการ ๓(๓-๐-๖) 

        (Project Planning, Analysis and Management) 

   ๔๒๕๕๑๓๑๑ สถิตแิละการวเิคราะห์ขอ้มลูทาง 

        รัฐประศาสนศาสตร์         ๓(๓-๐-๖) 

        (Statistics and Data Analysis in Public Administration) 

   ๔๒๕๕๒๓๑๐ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในภาครัฐ   ๓(๓-๐-๖) 

        (Morals, Ethics and Good Governance in Public Sector) 

   ๔๒๕๕๒๓๑๑ รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน    ๓(๓-๐-๖) 

        (Public Administration and Public Law) 

 ๓.๓.๓ หมวดวทิยานพินธ์ 

   ๔๒๕๕๒๓๑๒ วทิยานพินธ ์๑ การสร้างค้าโครงวทิยานพินธ์          ๖(๓-๖-๙) 

        (Thesis ๑ Creating a Research Proposal)  

   ๔๒๕๕๒๓๑๓ วทิยานพินธ ์๒ การปฏบิตังิานภาคสนาม      ๓(๒-๒-๕) 

        (Thesis ๒ Field Operations) 



๒๐๑ 
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   ๔๒๕๕๓๓๐๒ วทิยานพินธ ์๓ การเสนอเลม่วทิยานพินธ ์        ๓(๒-๒-๕) 

        (Thesis ๓ Presenting a Bound copy of Thesis)   

 

 ๓.๓.๔ รายวชิาเสรมิ  (ไมน่บัหน่วยกติ)  

  ๗๑๕๕๑๑๐๑ ภาษาองักฤษสำหรับนักศกึษาบัณฑติ    ๓(๓-๐-๖) 

        (English for Graduates Students) 

   ๗๔๑๒๑๒๐๓ คอมพวิเตอร์สำหรับนักศกึษาบัณฑติ    ๓(๓-๐-๖)

        (Computer for Graduates Students) 

   ๔๒๕๕๑๑๐๖ ระบบการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม       ๓(๓-๐-๖) 

        (Political, Economic, and Social Systems) 

 

 ๓.๔ แสดงแผนการศกึษาตลอดหลักสูตร 

ชั้นปท่ีี ๑ ภาคการศกึษาท่ี ๑ 

รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-อ-) 

๔๒๕๕๑๓๐๕ 

๔๒๕๕๑๓๐๖ 

๗๑๕๕๑๑๐๑ 

๔๒๕๕๑๑๐๖ 

ทฤษฎรัีฐประศาสนศาสตร์ 

ทฤษฎอีงค์การและพฤตกิรรมองค์การ 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑติ* 

ระบบการเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม* 

๓(๓-๐-๖) 

๓(๓-๐-๖) 

๓(๓-๐-๖)* 

๓(๓-๐-๖)* 

รวม ๖ หนว่ยกิต 

* เป็นรายวชิาเสริมไม่นับหน่วยกติ 

 

ชั้นปท่ีี ๑ ภาคการศกึษาท่ี ๒ (ภาคการศกึษาปลาย) 

รหัสวิชา ชื่อวชิา น(ท-ป-อ-) 

๔๒๕๕๑๓๐๗ 

๔๒๕๕๑๓๐๘ 

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

๗๔๑๒๑๒๐๓ 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

ระเบียบวธีิวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

วชิาเลอืก ๑................................... 

คอมพวิเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑติ* 

๓(๓-๐-๖) 

๓(๒-๒-๕) 

๓ หน่วยกติ 

๓(๒-๒-๕) 

รวม ๙ หนว่ยกิต 

* เป็นรายวชิาเสริม ไม่นับหน่วยกติ 
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ชั้นปท่ีี ๑ ภาคการศกึษาท่ี ๓ (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-อ-) 

๔๒๕๕๒๓๐๓ 

๔๒๕๕๒๓๐๒ 

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

๔๒๕๕๒๓๑๒ 

การบริหารงานคลังและการเงนิสาธารณะ 

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 

วชิาเลือก ๒................................... 

วทิยานิพนธ์ ๑ 

๓(๓-๐-๖) 

๓(๓-๐-๖) 

๓ หน่วยกติ 

๖(๓-๖-๙) 

รวม ๑๕ หน่วยกิต 

 

ชั้นปท่ีี ๒ ภาคการศกึษาท่ี ๑ (ภาคการศกึษาต้น) 

รหัสวชิา ชือ่วชิา น(ท-ป-อ-) 

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

๔๒๕๕๒๓๑๓ 

 

วชิาเลอืก ๓................................................... 

วทิยานิพนธ์ ๒ 

     ๓ หน่วยกิต 

๓(๒-๒-๕) 

 

รวม ๖ หนว่ยกิต 

* เป็นรายวชิาเสริมไม่นับหน่วยกติ 

 

ชั้นปท่ีี ๒ ภาคการศกึษาท่ี ๒ (ภาคการศกึษาปลาย) 

รหัสวชิา ชือ่วิชา น(ท-ป-อ-) 

๔๒๕๕๓๓๐๒ วทิยานิพนธ์ ๓ 

 

๓(๒-๒-๕) 

 

รวม ๓ หน่วยกิต 
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๑.   ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย        : หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ  

        สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์  

 ภาษาอังกฤษ   : Master of Education Program in Science Teaching 

 

๒.   ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

 ช่ือเต็ม  (ไทย)  : ครุศาสตรมหาบัณฑติ (การสอนวทิยาศาสตร์) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   : Master of Science (Technology and  

        Digital Information Management) 

 ช่ือย่อ  (ไทย)   : วท.ม. (เทคโนโลยแีละการจัดการสารสนเทศดจิทิัล) 

 ช่ือย่อ  (อังกฤษ)   : M.Sc. (Technology and Digital Information Management) 

 

๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

        ๓.๑.๑ ภาคพิเศษ จำนวนหน่วยกติ จำนวนหนว่ยกิตที่เรียนไม่นอ้ยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศกึษา ใช้ระยะเวลาศกึษาอย่างน้อย ๕ ภาคการศึกษาในระบบทวิภาคแต่ไม่

เกิน ๕ ปีการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๓ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

        ๓.๑.๒ ภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต ที่เรียนไม่น้อย

กว่า ๖๑ หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย ๖ ภาคการศึกษาในระบบทวิภาคแต่ไม่

เกิน ๕ ปีการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๓ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

๓.๑.๓ โครงสร้างหลักสูตร 

                 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศกึษาและกระทรวงศกึษาธกิาร ดังนี้ 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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ลำดับท่ี รายการ 

จำนวนหนว่ยกติ 

ภาคพเิศษ 

แผน ก แบบ ก ๒ 
แผน ก แบบ ก ๒ 

(แผนวชิาชีพครู) 

๑ หมวดวชิาเฉพาะดา้น ไม่นอ้ยกว่า 

๑.๑ หมวดวชิาพื้นฐาน 

๑.๒ หมวดวชิาบังคับ 

๑.๓ หมวดวชิาเลอืก ไม่นอ้ยกว่า 

๓๐ 

๙ 

๑๒ 

๙ 

๓๐ 

๙ 

๑๒ 

๙ 

๒ หมวดวทิยานพินธ์ ๑๒ ๑๒ 

๓ วชิาเสริม (ไม่นับรวมหนว่ยกิต)   

หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ ๔๒ 

๔ หมวดวชิาชีพครู 

๔.๑ วชิาบังคับ 

๔.๒ การฝกึปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 

๔.๓ การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา ๑ 

๔.๔ การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา ๒ 

 ๑๙ 

๑๒ 

๑ 

๓ 

๓ 

หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ ๖๑ 

 

 ๑. นักศกึษาทีไ่มต่อ้งการขอรับใบประกอบวชิาชีพครู แผน ก แบบ ก ๒ มหีน่วยกิตตลอด

หลักสูตร ไมน่อ้ยกวา่ ๔๒ หนว่ยกิต รับนักศกึษาจำนวนทัง้หมด ๑๕ คน 

 ๒. นักศกึษาทีต่อ้งการขอรับใบประกอบวชิาชีพครู แผน ก แบบ ก ๒ (แผนวชิาชีพครู)  

มหีน่วยกิตตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่า ๖๑ หน่วยกิต มนีักศกึษาจำนวนทัง้หมด ๑๕ คน 

 ๓.๑.๔ รายวชิา 

   รายวชิาที่สอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการสอนวทิยาศาสตร์ 

มดีังต่อไปนี้ 

 ก. หมวดวชิาพื้นฐาน  ๙  หน่วยกติ 

 ๒๑๐๒๑๑๐๓ ปรัชญาการศกึษาวทิยาศาสตร์และคุณธรรม จริยธรรม  ๓(๒-๒-๕) 

    Philosophy of Science Education and Morality 

 ๒๑๐๒๑๑๐๙ การวจิัยทางการศกึษาวทิยาศาสตร์    ๓(๒-๒-๕) 

    Research Methodology in Science Education 



๒๐๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

         ๒๑๐๒๑๑๑๐ ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์และทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม  ๓(๓-๐-๖) 

    Nature of Science and Environmental Resource 

 

 ข. หมวดวิชาบงัคับ  ๑๒  หน่วยกติ                                                                

 ๒๑๐๒๑๒๐๒ การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร์     ๓(๒-๒-๕) 

    Science Curriculum Development 

 ๒๑๐๒๑๑๑๑ การจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์     ๓(๒-๒-๕) 

    Management of Science Learning 

 ๒๑๐๒๑๑๑๒   สัมมนาการสอนวทิยาศาสตร์     ๓(๒-๒-๕) 

    Seminar in Science Teaching 

  ๒๑๐๒๑๑๑๔  การประเมนิผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    ๓(๓-๐-๖) 

               Assessment in Science Learning 

 

 ค. หมวดวชิาเลอืก ไม่น้อยกว่า   ๙  หน่วยกติ 

         นักศกึษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาตามความสนใจจากรายวชิาต่าง ๆ ตอ่ไปนี้   

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ัวไป 

 ๒๑๐๒๑๑๑๓ วทิยาศาสตร์สำหรับครู       ๓(๒-๒-๕) 

    Science for Teachers  

 ๒๑๐๒๒๑๐๑ ผูป้ระกอบการยุคใหมส่ำหรับครูวทิยาศาสตร์  ๓(๒-๒-๕) 

    New Age Entrepreneurs for Science Teachers 

            ๒๑๐๒๑๑๑๕   กระบวนการวจิัยการสอนวทิยาศาสตร์   ๓(๒-๒-๕) 

                Research Methodology for Science Teaching 

 

         กลุ่มวชิาชวีวทิยา 

 ๒๔๐๓๑๑๐๓ ชีววทิยาสำหรับครูวทิยาศาสตร์ ๑    ๓(๒-๒-๕) 

    Biology for Science Teachers 1 

 ๒๔๐๓๒๗๐๑ ชีววทิยาสำหรับครูวทิยาศาสตร์ ๒    ๓(๒-๒-๕) 

    Biology for Science Teachers 2 

 ๒๔๐๓๒๗๐๒ วทิยาการสมัยใหม่ทางชีววทิยา    ๓(๓-๐-๖) 

    Modern Science in Biology 



๒๐๖ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 ๒๔๐๓๒๗๐๓ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง     ๓(๒-๒-๕) 

    Sufficiency Economy Philosophy 
 

 กลุ่มวชิาเคม ี

 ๒๔๐๒๑๑๐๓ เคมสีำหรับครูวทิยาศาสตร์ ๑     ๓(๒-๒-๕) 

    Chemistry for Science Teachers 1 

 ๒๔๐๒๒๑๐๙ เคมสีำหรับครูวทิยาศาสตร์ ๒     ๓(๒-๒-๕) 

    Chemistry for Science Teachers 2 

 ๒๔๐๒๒๑๑๐ วทิยาการสมัยใหม่ทางเคม ี     ๓(๓-๐-๖) 

    Modern Science in Chemistry 

 ๒๔๐๒๒๑๑๑  ความปลอดภยัในการปฏบิตัิการสอนเคม ี    ๓(๒-๒-๕)

                Safety in Chemical Teaching Operation 
 

 กลุ่มวชิาฟสิกิส์ 

 ๒๔๐๑๑๓๐๕ ฟสิกิส์สำหรับครูวทิยาศาสตร์ ๑     ๓(๒-๒-๕) 

    Physics for Science Teachers 1 

 ๒๔๐๑๒๓๐๔ ฟสิกิส์สำหรับครูวทิยาศาสตร์ ๒     ๓(๒-๒-๕) 

    Physics for Science Teachers 2 

        ๒๔๐๑๒๕๐๓ วทิยาการสมัยใหม่ทางฟสิกิส ์     ๓(๓-๐-๖) 

    Modern Science in Physics 

  ๒๔๐๑๒๕๐๔  การสร้างและการใช้สื่อการสอนฟสิกิส ์    ๓(๒-๒-๕) 

              Creation and Using Media in Physics Teaching  
 

 ง. หมวดวชิาวทิยานพินธ์ ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หนว่ยกติ 

 ๒๑๐๐๒๙๐๑ วทิยานพินธ ์               ๑๒ หน่วยกิต 

    Thesis  
 

 จ. หมวดวชิาเสรมิ            

  รายวชิาทีเ่รียนโดยไมน่ับหนว่ยกิต 

 ๒๑๐๒๑๕๐๑ คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศกึษา    ๓(๒-๒-๕) 

    Computer for Graduate Students 



๒๐๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 ๒๑๐๒๑๕๐๒  ภาษาองักฤษสำหรับบัณฑติศกึษา    ๓(๓-๐-๖) 

     English for Graduate Students  

 ๒๑๐๓๑๕๐๑ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการสอนวทิยาศาสตร์  ๓(๒-๒-๕) 

    Technology and Science Instruction Innovation 

 

ฉ. กลุ่มวชิาชพีครู กำหนดให้เรยีน ๑๒ หน่วยกติ ประกอบด้วย 

รายวชิาบังคับ กำหนดใหเ้รียน ๑๒ หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปนี้ 

 ๒๑๐๒๒๑๐๒ ปรัชญาการศกึษาและความเป็นครู    ๓(๒-๒-๕) 

 ๒๑๐๒๓๑๐๒ จติวทิยาและการแนะแนวสำหรับครู   ๓(๒-๒-๕) 

 ๒๑๐๒๓๑๐๓ ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู    ๓(๒-๒-๕) 

 ๒๑๐๒๓๑๐๔ การบริหารและการประกันคุณภาพการศกึษา  ๓(๒-๒-๕) 

 

ช. กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชพี กำหนดให้เรยีน ๗ หน่วยกติ จากรายวชิาตอ่ไปนี ้

 ๒๑๐๒๓๘๐๑ การฝกึปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน    ๑(๘๐) 

 ๒๑๐๒๓๘๐๒ การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา ๑   ๓(๒๔๐) 

 ๒๑๐๒๓๘๐๓ การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา ๒   ๓(๒๔๐) 

 หมายเหตุ ในกรณทีี่นักศกึษามผีลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์สำเร็จการศกึษา ใหน้ักศกึษาเลอืก

เรียนรายวชิาตามความสนใจในรายวชิาเลอืกจากหลักสูตรสาขาการสอนวทิยาศาสตร์ ระดับ

บัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครเพิ่มเตมิ 

 

๓.๔ แสดงแผนการศกึษาตลอดหลักสูตร 

 แผนการศกึษาสำหรับการเรียนในแผน ก แบบ ก ๒ ม ี๒ แผน คอื แผนการศกึษาภาค

พเิศษ และภาคพิเศษ (แผนวชิาชีพครู) ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 ๓.๔.๑ แผนการศกึษาสำหรับการศกึษาภาคพเิศษ ตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น ๕ ภาค

การศกึษาดังนี้ 

 

 

 

 

 



๒๐๘ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

ปทีี ่๑/ภาคการศกึษาที่ ๑ 

First Year/1st Semester 

รหัส 

Code 

ชื่อวชิา 

Subject 

หน่วยกิต 

Credits 

๒๑๐๒๑๑๐๓ ปรัชญาการศึกษาวทิยาศาสตร์และคุณธรรม จริยธรรม ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๑๑๐ ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม ๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๒๑๒๐๒ การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 

๗๑๐๒๑๕๐๑ คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศึกษา ๓(๒-๒-๕)* 

รวม ๙ 

หมายเหตุ *วชิาคอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศกึษา ไม่นับหน่วยกติ 

 

ปีที ่๑/ภาคการศกึษาที่ ๒ 

First Year/2nd Semester 

รหสั 

Code 

ชื่อวชิา 

Subject 

หน่วยกิต 

Credits 

๒๑๐๒๑๑๐๙ การวจิยัทางการศึกษาวทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๑๑๑ การจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxxx วชิาเลอืก ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๕๐๒ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑติศึกษา ๓(๓-๐-๖)* 

รวม ๙ 

   หมายเหตุ *วชิาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑติศกึษา ไม่นับหน่วยกติ 

 

ปทีี ่๑/ภาคการศกึษาที่ ๓ 

First Year/3rd Semester 

รหัส 

Code 

ชื่อวชิา 

Subject 

หน่วยกิต 

Credits 

๒๑๐๒๑๑๑๒ สัมมนาการสอนวทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxxx วชิาเลอืก ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๐๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ (ส่วนท่ี ๑) ๔ หน่วยกติ 

รวม ๑๐ 

 



๒๐๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ปทีี ่๒/ภาคการศกึษาที่ ๑ 

Second Year/1st Semester 

รหัส 

Code 

ชื่อวชิา 

Subject 

หน่วยกิต 

Credits 

๒๑๐๓๑๕๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕)* 

๒๑๐๒๑๑๑๔ การประเมนิผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๐๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ (ส่วนท่ี ๒) ๔ หน่วยกติ 

รวม ๗ 

หมายเหตุ *วชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวทิยาศาสตร์ ไม่นับหน่วยกติ 

 

ปทีี ่๒/ภาคการศกึษาที ่๒ 

Second Year/2nd Semester 

รหัส 

Code 

ชื่อวชิา 

Subject 

หน่วยกิต 

Credits 

xxxxxxxx วชิาเลือก ๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๐๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ (ส่วนท่ี ๓) ๔ หน่วยกติ 

รวม ๗ 

  

 ๓.๔.๒ แผนการศกึษาสำหรับการศกึษาภาคพเิศษ (แผนวชิาชีพครู) ตลอดหลักสูตร

แบ่งเป็น ๖ ภาคการศกึษา ดงันี้ 

ปีที ่๑/ภาคการศกึษาที่ ๑ 

First Year/1st Semester 

รหัส 

Code 

ชื่อวชิา 

Subject 

หนว่ยกิต 

Credits 

๒๑๐๒๑๑๐๓ ปรัชญาการศึกษาวทิยาศาสตร์และคุณธรรม จริยธรรม ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๑๑๐ ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม ๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๒๑๒๐๒ การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๕๐๑ คอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศึกษา ๓(๒-๒-๕)* 

รวม ๙ 

หมายเหตุ *วชิาคอมพวิเตอร์สำหรับบัณฑติศกึษา ไม่นับหน่วยกติ 

 



๒๑๐ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

ปทีี ่๑/ภาคการศกึษาที่ ๒ 

First Year/1nd Semester 

รหัส 

Code 

ชื่อวชิา 

Subject 

หน่วยกิต 

Credits 

๒๑๐๒๑๑๐๙ การวจิยัทางการศึกษาวทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๑๑๑ การจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxxx วชิาเลือก ๓(๒-๒-๕) 

๗๑๐๒๑๕๐๒ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑติศึกษา ๓(๓-๐-๖)* 

รวม ๙ 

   หมายเหตุ *วชิาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑติศกึษา ไม่นับหน่วยกติ 

 

ปทีี ่๑/ภาคการศกึษาที่ ๓ 

First Year/3rd Semester 

รหัส 

Code 

ชือ่วชิา 

Subject 

หนว่ยกิต 

Credits 

๒๑๐๒๓๑๐๒ จติวทิยาและการแนะแนวสำหรับครู ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๑๑๑๒ สัมมนาการสอนวทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxxx วชิาเลอืก ๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๐๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ (ส่วนท่ี ๑) ๔ หน่วยกติ 

รวม ๑๓ 

 
 

ปทีี ่๒/ภาคการศกึษาที ่๑ 

Second Year/1st Semester 

รหัส 

Code 

ชื่อวิชา 

Subject 

หน่วยกิต 

Credits 

๒๑๐๒๒๑๐๒ ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๓๑๕๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวทิยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕)* 

๒๑๐๒๑๑๑๔ การประเมนิผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) 

๒๑๐๐๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ (ส่วนท่ี ๒) ๔ หน่วยกติ 

รวม ๑๐ 

หมายเหตุ *วชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวทิยาศาสตร์ ไม่นับหน่วยกติ 



๒๑๑ 
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ปทีี ่๒/ภาคการศกึษาที่ ๒ 

Second Year/2nd Semester 

รหัส 

Code 

ชือ่วชิา 

Subject 

หน่วยกิต 

Credits 

๒๑๐๒๓๑๐๓ ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๐๒๙๐๑ วทิยานิพนธ์ (ส่วนท่ี ๓) ๔ หน่วยกติ 

๒๑๐๒๓๘๐๑ การฝกึปฏบัิติวชิาชีพระหว่างเรียน ๑(๘๐) 

๒๑๐๒๓๘๐๒ การปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๓(๒๔๐) 

รวม ๑๑ 

 

 

ปทีี ่๒/ภาคการศกึษาที่ ๓ 

Second Year/3rd Semester 

รหัส 

Code 

ชื่อวชิา 

Subject 

หน่วยกิต 

Credits 

๒๑๐๒๓๑๐๔ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxxx วชิาเลอืก ๓(๒-๒-๕) 

๒๑๐๒๓๘๐๓ การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา ๒ ๓(๒๔๐) 

รวม ๙ 
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๑.   ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย        : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกิส์ 

 ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Physics 

 

๒.   ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

 ช่ือเต็ม  (ไทย)  : วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ฟสิกิส)์ 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   : Master of Science (Physics) 

 ช่ือย่อ  (ไทย)   : วท.ม. (ฟสิกิส)์ 

 ช่ือย่อ  (อังกฤษ)   : M.Sc. (Physics) 

 

๓.  หลักสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 
 ๓.๑  หลักสูตร   

  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟสิกิส์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร จดัให้

มจีำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน่อ้ยกว่า ๓๖ หนว่ยกิต โดยหลักสูตรจัดแผนการศกึษาเป็น 

๒ แผน  ไดแ้ก่  แผน ก  ประกอบดว้ย  แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒  และ  แผน ข โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

แผน ก  แบบ ก ๑ ทำเฉพาะวทิยานิพนธ์ซึ่งมค่ีาเทยีบไดไ้มน่อ้ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

หลักสูตรไดก้ำหนดใหเ้รียนรายวชิาเพิ่มเตมิโดยไมน่ับหน่วยกิต และมผีลสัมฤทธิต์ามขอ้กำหนดของ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

แผน ก  แบบ ก ๒ ทำวทิยานพินธ์ซึ่งมค่ีาเทยีบไดไ้ม่นอ้ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ศกึษา

รายวชิาอกีไมน่อ้ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หลักสูตรไดก้ำหนดใหเ้รียนรายวชิาเพิม่เตมิโดยไมน่ับหน่วยกิต 

และมผีลสัมฤทธิ์ตามขอ้กำหนดของมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

แผน ข เนน้การศกึษางานรายวชิา โดยไม่ตอ้งทำวทิยานพินธ์ มกีารค้นควา้อสิระ ๖ หนว่ย

กิต ศกึษารายวชิาอกีไมน่อ้ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หลักสูตรไดก้ำหนดใหเ้รียนรายวชิาเพิ่มเตมิโดยไมน่ับ

หน่วยกิต และมผีลสัมฤทธิ์ตามขอ้กำหนดของมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกิส์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
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 ๓.๒  โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสตูรที่สอคคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรของ

กระทรวงศกึษาธกิาร ดังนี้ 

ลำดับท่ี รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง  ๒๕๖๔ 

แผน ก แผน ข 

แบบ ก ๑ แบบ ก ๒  

๑ รายวชิา (ไม่นอ้ยกว่า) 

๑.๑ หมวดวชิาบังคับ 

๑.๒ หมวดวชิาเลอืก 

- 

- 

- 

๒๔ 

๑๕ 

๙ 

๓๐ 

๑๕ 

๑๕ 

๒ วทิยานพินธ ์(ไมน่อ้ยกว่า) ๓๖ ๑๒ - 

๓ การค้นควา้อสิระ - - ๖ 

๔ วชิาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 

๓.๑ ปรับพื้นสำหรับปริญญาโท 

๓.๒ สัมมนาฟสิกิส ์๑ 

๓.๓ สัมมนาวจิยั ๑ 

๓.๔ ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑติศกึษา 

๓.๕ คอมพวิเตอร์สาํหรับบัณฑติศกึษา 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๒ 

๒ 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๒ 

๒ 

 

๒ 

๑ 

- 

๒ 

๒ 

หน่วยกติรวม (ไม่นอ้ยกว่า) ๓๖ ๓๖ ๓๖ 

 

รายวชิาของหมวดวชิาในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๔  มดีงันี้ 

๓.๓  รายวชิา 

หมวดวชิาบังคับ  (กำหนดให้เรยีน ๑๕  หน่วยกติ) 

๑๔๐๑๑๔๐๑ กลศาสตร์คลาสสกิ     ๓(๓-๐-๖) 

  Classical Mechanics  

๑๔๐๑๑๔๐๒ กลศาสตร์ควอนตัม ๑  ๓(๓-๐-๖) 

   Quantum Mechanics  1 

๑๔๐๑๑๔๐๓ พลศาสตร์ไฟฟา้คลาสสกิ  ๑  ๓(๓-๐-๖) 

    Classical Electrodynamics  1 

๑๔๐๑๑๔๐๔  กลศาสตร์เชิงสถิต ิ  ๓(๓-๐-๖) 

     Statistical Mechanics 



๒๑๔ 
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๑๔๐๑๑๔๐๕  ระเบยีบวธิกีารทางคณติศาสตร์สาํหรับนักฟสิกิส์ ๑  ๓(๓-๐-๖) 

     Mathematical Methods For Physicist 1 

 

หมวดวชิาเลอืก  (กำหนดให้เรยีนไม่น้อยกวา่ ๙  หน่วยกติ) 

 นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนรายวชิาตามความสนใจจากรายวชิาต่าง ๆ  เหลา่นี้  หรอืจาก

รายวชิาอื่น ๆ  ในระดับบัณฑติศกึษาที่สาขาวชิาฟสิกิส์จะเปดิเพิ่มเตมิภายหลงั  ทัง้นี้โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์

๑๔๐๑๑๕๐๖ ฟสิกิส์สถานะของแข็งขัน้สูง    ๓(๒-๒-๕) 

 Advanced Solid State Physics 

๑๔๐๑๑๕๐๙ การจำลองทางฟสิกิส ์     ๓(๒-๒-๕) 

 Physics Simulation 

๑๔๐๑๑๕๑๐ รังสดีวงอาทติย์      ๓(๒-๒-๕) 

 Solar Radiation 

๑๔๐๑๑๕๑๑ เทคโนโลยเีซรามกิ     ๓(๒-๒-๕) 

 Ceramic Technology 

๑๔๐๑๑๕๑๒ นาโนเทคโนโลยี      ๓(๒-๒-๕) 

 Nanotechnology 

๑๔๐๑๑๕๑๓ ฟสิกิส์พลาสมาขัน้สงู     ๓(๒-๒-๕) 

 Advanced Plasma Physics 

๑๔๐๑๒๕๑๒ เทคโนโลยเีทอร์โมอเิล็กทริก    ๓(๒-๒-๕) 

 Thermoelectric Technology 

๑๔๐๑๒๕๑๓ เทคโนโลยพีโิซอเิล็กทริก      ๓(๒-๒-๕) 

 Piezoelectric Technology 

๑๔๐๑๒๕๑๔ เทคโนโลยฟีิลม์บาง     ๓(๒-๒-๕) 

 Thin Films Technology 

๑๔๐๑๒๕๑๕ เทคโนโลยเีซลล์สุริยะ     ๓(๒-๒-๕) 

 Solar Cell Technology 

๑๔๐๑๒๕๑๖ เทคโนโลยอีุปกรณ์รับรู้     ๓(๒-๒-๕) 

 Sensor Technology 

๑๔๐๑๒๕๒๘  การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทยีม     ๓(๒-๒-๕) 

   Satellite Image Processing 



๒๑๕ 
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๑๔๐๑๒๕๒๙ การวัดทางดา้นฟสิกิส์บรรยากาศ     ๓(๒-๒-๕) 

   Measurement In Atmospheric Physics 

๑๔๐๑๒๕๓๐ ฟสิกิส์ของบรรยากาศ       ๓(๒-๒-๕) 

   Atmospheric Physics 

    ๑๔๐๑๒๓๑๕ สิ่งประดษิฐ์ทางฟสิกิส ์   ๓(๒-๒-๓) 

Physics Invention 

    ๑๔๐๑๒๓๑๖ การวัดทางอเิล็กทรอนกิส์และไฟฟา้อุตสาหกรรม   ๓(๒-๒-๕) 

 Electrical And Electronics Measurements For Industry 

    ๑๔๐๑๒๓๑๗ อเิล็กทรอเซรามกิ   ๓(๒-๒-๕) 

 Electroceramics 

    ๑๔๐๑๒๓๑๘ อุปกรณ์พโิซอเิล็กทริกผลติกำลงัไดเ้อง   ๓(๓-๒-๕) 

 Selfe-Powered Piezoelectric Devices 

     ๑๔๐๑๒๓๑๙ ฝุ่นละอองในบรรยากาศ   ๓(๒-๒-๕) 

      Atmospheric Aerosols 

 

๓.๓.๑ วทิยานพินธ์ 

  หมวดวชิาวทิยานพินธ์แผน ก  แบบ ก ๑      ๓๖  หน่วยกติ 

   ๑๔๐๑๑๗๐๑ วทิยานพินธ ์ก ๑     ๓๖  หน่วยกิต 

        Thesis A 1 

  หมวดวชิาวทิยานพินธ์แผน ก  แบบ ก ๒      ๑๒  หน่วยกติ 

  ๑๔๐๑๒๗๐๑ วทิยานพินธ์ ก ๒    ๑๒  หน่วยกิต 

        Thesis A 2 

  หมวดวชิาศกึษาค้นคว้าอสิระแผน ข              ๖  หน่วยกติ 

  ๑๔๐๑๒๑๐๕ ศกึษาค้นควา้อสิระ        ๖  หน่วยกิต 

       Independent Study 

 

 

 

 

 



๒๑๖ 
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๓.๓.๒ รายวชิาเสรมิ  

 รายวชิาที่เรียนโดยไมน่ับหน่วยกิต วดัผลดว้ยระดับ P (ผ่าน) หรอื F (ไม่ผ่าน) ซึ่งถ้า

นักศกึษาที่เรียนไดผ้ลในระดับ F จะตอ้งลงทะเบยีนเรียนในรายวิชานัน้ซำ้ 

หมวดวชิาเสรมิ ๑๐  หน่วยกติ 

๑๔๐๑๑๓๐๔  ปรับพื้นฐานสำหรับปริญญาโท       ๒(๑-๒-๓) 

        Adjusted Basic For Master 

๑๔๐๑๒๗๐๒  สัมมนาฟสิกิส์ ๑       ๑(๐-๓-๐) 

    Physics Seminar 2 

           ๑๔๐๑๒๗๐๓  สมัมนาวจิัย ๑   ๑(๐-๓-๐) 

         Research Seminar 1 

๗๑๕๐๕๔๐๑  ภาษาองักฤษสําหรับบัณฑติศกึษา  ๒(๑-๒-๓) 

     English For Graduate Studies 

๗๔๐๐๕๔๐๒  คอมพวิเตอร์สําหรับบัณฑติศกึษา  ๒(๑-๒-๓) 

         Computer For Graduate Studies 

๓.๓  แสดงแผนการศกึษา 

แผนการศกึษาตลอดหลักสูตรแบ่งเปน็ ๔ ภาคการศกึษา 

ปทีี่ ๑/ภาคการศกึษาที่ ๑ (First Year/1st Semester) 

รหัส (Code) 
ชื่อวชิา (Subject) 

หน่วยกิต (Credits) 

 แบบ ก ๑ แบบ ก ๒ แผน ข 

๑๔๐๑๑๓๐๔ 
ปรับพื้นฐานสำหรับปริญญาโท (ไม่นับหน่วยกติ) 

Adjusted Basic For Master 
๒(๑-๒-๓) ๒(๑-๒-๓) ๒(๑-๒-๓) 

๗๑๕๐๕๔๐๑ 
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑติศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 

English For Graduate Studies 
๒(๑-๒-๓)  ๒(๑-๒-๓) ๒(๑-๒-๓) 

๗๑๕๐๕๔๐๑ 
คอมพวิเตอร์สําหรับบัณฑติศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 

Computer For Graduate Studies  
๒(๑-๒-๓) ๒(๑-๒-๓) ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๐๑๑๔๐๕ 
ระเบียบวธีิการทางคณติศาสตร์สําหรับนักฟสิกิส์ ๑  

Mathematical Methods For Physicist 1 
- ๓(๓-๐-๖) ๓(๓-๐-๖) 

๑๔๐๑๑๔๐๑ กลศาสตร์คลาสสกิ Classical Mechanics  - ๓(๓-๐-๖) ๓(๓-๐-๖) 

๑๔๐๑๑๔๐๒ กลศาสตร์ควอนตัม ๑ Quantum Mechanics  1 - ๓(๓-๐-๖) ๓(๓-๐-๖) 

๑๔๐๑๑๗๐๑ วทิยานิพนธ์ ก ๑ Thesis A 1 ๙(๐-๒๗-๐) - - 

รวม ๙ ๙ ๙ 



๒๑๗ 
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ปทีี ่๑/ภาคการศกึษาที่ ๒ (First Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) 
ชื่อวชิา (Subject) 

หน่วยกิต (Credits) 

 แบบ ก ๑ แบบ ก ๒ แผน ข 

๑๔๐๑๑๔๐๓ 
พลศาสตร์ไฟฟา้คลาสสกิ ๑   

Classical Electrodynamics  1 
- ๓(๓-๐-๖) ๓(๓-๐-๖) 

๑๔๐๑๑๔๐๔ กลศาสตร์เชิงสถติิ Statistical Mechanics - ๓(๓-๐-๖) ๓(๓-๐-๖) 

๑๔๐XXXXX วชิาเลอืก ๑ Selective 1 - ๓(๒-๒-๕) ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๐๑๑๗๐๑ วทิยานิพนธ์ ก ๑ Thesis A 1 ๙(๐-๒๗-๐) - - 

รวม ๙ ๙ ๙ 

 

 

ปทีี ่๒/ภาคการศกึษาที่ ๑ (Second Year/1st Semester) 

รหัส (Code) 
ชื่อวชิา (Subject) 

หน่วยกิต (Credits) 

 แบบ ก ๑ แบบ ก ๒ แผน ข 

๑๔๐๑๒๗๐๒ สัมมนาฟสิกิส์ ๑ Physics Seminar 1 ๑(๐-๓-๐) ๑(๐-๓-๐) ๑(๐-๓-๐) 

๑๔๐XXXXX วชิาเลอืก ๒ Selective 2 - ๓(๒-๒-๕) ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๐XXXXX วชิาเลอืก ๓ Selective 3 - - ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๐๑๑๗๐๑ วทิยานิพนธ์ ก ๑ Thesis A 1 ๙(๐-๒๗-๐) - - 

๑๔๐๑๒๗๐๑ วทิยานิพนธ์ ก ๒ Thesis A 2 - ๖(๐-๑๘-๐) - 

๑๔๐๑๒๑๐๕ ศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study - - ๓(๐-๙-๐) 

รวม ๙ ๙ ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๘ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

ปทีี่ ๒/ภาคการศกึษาที่ ๒ (Second Year/2nd Semester) 

รหัส (Code) 
ชื่อวชิา (Subject) 

หน่วยกิต (Credits) 

 แบบ ก ๑ แบบ ก ๒ แผน ข 

๑๔๐๑๒๗๐๓ สัมมนาวจิัย ๑ Research Seminar 1 ๑(๐-๓-๐) ๑(๐-๓-๐) - 

๑๔๐XXXXX วชิาเลอืก ๔ Selective 4  - - ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๐๑๒๓๑๕ สิ่งประดษิฐ์ทางฟิสกิส์ Physics Invention - ๓(๒-๒-๕) ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๐๑๑๗๐๑ วทิยานิพนธ์ ก ๑ Thesis A 1 ๙(๐-๒๗-๐) - - 

๑๔๐๑๒๗๐๑ วทิยานิพนธ์ ก ๒ Thesis A 2 - ๖(๐-๑๘-๐) - 

๑๔๐๑๒๑๐๕ ศึกษาคน้ควา้อิสระ Independent Study - - ๓(๐-๙-๐) 

รวม ๙ ๙ ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่เกีย่วข้องกับนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

บ.๑/๑ แบบคำร้องขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมือการวิจัย  

ขอเชญิบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสอบเค้าโครง/วิทยานพินธ์และหนังสอือืน่ ๆ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ชื่อนักศกึษา  (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………….…………………....…….............……..............รหัสประจำตัว………….........……….…….….…………. 

หลักสูตร……..................................................................................................................................................................ระดับ  (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก   

ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ (  ) ภาคพเิศษ  สาขาวชิา........................................................................................................รุ่นที่.......................  

เบอร์โทร (Tel)……………………………………………………......................……………………… อเีมล (E-Mail)……………………………………………………….…………………………….. 

ปัจจุบันปฏบิัตงิานในตำแหนง่.........................................................................หน่วยงาน........................................................................................... 

ตำบล...............................................................อำเภอ...........................................................จังหวัด........................................................................ 

ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ์  

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

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

     การวจิัยคร้ังนี้ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย

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

..................................................................................................................................................................................จำนวน...............................คน 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์           อนุมัตใิหด้ำเนนิการได้ 

๑………………………………………………….…………….ประธานกรรมการ   ๑……………………………..………………………................ประธานกรรมการ

๒………………………………………………….…………….กรรมการ     ๒………………………………………………………...............กรรมการ

๓…………………………………….………..….……….……กรรมการ     ๓………………………………………………………...............กรรมการ 

มคีวามประสงคข์อใหอ้อกหนังสอืราชการเพื่อ 

                ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืการวจิัย       เชญิบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสอบเคา้โครง / วทิยานพินธ์     

      อื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................... 

                    ในกรณีที่มเีอกสารแนบในหนังสอือื่น ๆ ไดแ้ก่  ๑............................................................................................................................... 

                         ๒............................................................................................................................... 

            ในวัน..................................ที่.................................เดอืน........................................................... พ.ศ...…….....…...............            

            เวลา.................................น. ที่หอ้ง..................................................................อาคาร............................................................................... 

รายชื่อผู้ต้องการใหอ้อกหนังสอืเชญิ 

๑. ………………………………………………………....................................................................................................................................................................... 

   ตำแหนง่…….…………..…………………..................................................หน่วยงาน…………..……….…..……….......................................................................... 

๒. ………………………………………………………....................................................................................................................................................................... 

   ตำแหนง่…….…………..………………….................................................หน่วยงาน…………..……….…..………........................................................................... 

๓. ………………………………………………………....................................................................................................................................................................... 

   ตำแหนง่…….…………..………………….................................................หน่วยงาน……………..……….…..………......................................................................... 

                           ลงชื่อ……………………………............……………………นักศกึษา 

                                      (……………………............…………………………) 

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

ความเหน็ของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

                  ลงชื่อ…………………….................…………………ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย  

                                                                        (…………………..........……....……….…………)    

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



๒๒๒ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

บ.๑/๒ 
แบบคำร้องขอทดลองเครื่องมือวจัิย 

บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 
ชื่อนักศกึษา  (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………….…………………...........…….……..............รหัสประจำตัว………….........……….......…….….…………. 

หลักสูตร……...................................................................................................................................................................ระดับ  (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก   

ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ (  ) ภาคพเิศษ  สาขาวชิา........................................................................................................รุ่นที่.......................  

เบอร์โทร (Tel.)………………………………………………………..………...............…………… อเีมล (E-Mail)…………………………….......………………………….………………………….. 

ปัจจุบันปฏบิัตงิานในตำแหนง่.........................................................................หน่วยงาน............................................................................................ 

ตำบล..............................................................อำเภอ............................................................จังหวัด......................................................................... 

ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ์  

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

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

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

        การวจิัยคร้ังนี้ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย....................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................จำนวน.......................คน 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์           อนุมัตใิหด้ำเนนิการได้ 

๑………………………………………………....….…………….ประธานกรรมการ   ๑……………………………..………………………................ประธานกรรมการ

๒………………………………………………....….…………….กรรมการ     ๒………………………………………………………...............กรรมการ

๓…………………………………….………..….....……….……กรรมการ     ๓………………………………………………………...............กรรมการ     

รายชื่อผู้ตอ้งการใหอ้อกหนังสอืราชการเพื่อทดลองเคร่ืองมอืวจิัย 

๑. ………………………………………………………....................................................................................................................................................................... 

   ตำแหนง่…….…………..…………………...........................................หน่วยงาน…………..……….…..………................................................................................. 

๒. ………………………………………………………....................................................................................................................................................................... 

   ตำแหนง่…….…………..…………………............................................หน่วยงาน…………..……….…..………................................................................................ 

๓. ………………………………………………………....................................................................................................................................................................... 

   ตำแหนง่…….…………..………………….............................................หน่วยงาน……………..……….…..….................................................................................. 

หมายเหตุ :  หนังสอืรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์  เลขที่.........../............ ลงวันที่.........เดอืน...........................พ.ศ..................   

พร้อมแนบสำเนาหนังสอืรับรองฯ ทกุคร้ัง 

                   ลงชื่อ……………………………............…….....………………นกัศกึษา 

                            (……………………............………......…………………) 

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

  

ความเหน็ของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

 อนุมัติ 

 ไม่อนุมัต ิ เพราะ............................................................................................................................................................................... 

 

           ลงชื่อ……………………...........................…………………ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย  

                                                                   (…………………..........……....…….........….…………)    

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

 

 



๒๒๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

บ.๑/๓ แบบคำร้องขอเก็บข้อมูลเพื่อการวจัิย และขอเชญิเปน็ผู้เชีย่วชาญเสนอแนวทางพัฒนา 

บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 

ชื่อนักศกึษา  (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………….…………………....…….….............…..............รหัสประจำตัว………….........……….…….….…………. 

หลักสูตร……....................................................................................................................................................................ระดับ  (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก   

ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ (  ) ภาคพเิศษ  สาขาวชิา.......................................................................................................รุ่นที่.......................  

เบอร์โทร (Tel)………………………………………………………………………………… อเีมล (E-Mail)…………………………………………………..…………………….…………………………….. 

ปัจจุบันปฏบิัตงิานในตำแหนง่.......................................................................หน่วยงาน............................................................................................. 

ตำบล...............................................................อำเภอ...........................................................จังหวัด........................................................................ 

ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ์  

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

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

     การวจิัยคร้ังนี้ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย........................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................จำนวน...............................คน 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์           อนุมัตใิหด้ำเนนิการได้ 

๑………………………………………………….…………….ประธานกรรมการ   ๑……………………………..………………………................ประธานกรรมการ

๒………………………………………………….…………….กรรมการ     ๒………………………………………………………...............กรรมการ

๓…………………………………….………..….……….……กรรมการ     ๓………………………………………………………...............กรรมการ 

มคีวามประสงคข์อใหอ้อกหนังสอืราชการเพื่อ 

                 เก็บขอ้มูลเพื่อการวจิัย             เชญิเปน็ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนา 

            ในวัน..................................ที่.................................เดอืน........................................................... พ.ศ...…….....…...............            

           

รายชื่อผู้ตอ้งการใหอ้อกหนังสอืเชญิ 

๑. ……………………………………………………….................................................................................................................................................................... 

   ตำแหนง่…….…………..…………………................................................หน่วยงาน…………..……….…..……….......................................................................... 

๒. ……………………………………………………….................................................................................................................................................................... 

   ตำแหนง่…….…………..…………………................................................หน่วยงาน…………..……….…..……….......................................................................... 

๓. ……………………………………………………….................................................................................................................................................................... 

   ตำแหนง่…….…………..…………………................................................หน่วยงาน……………..……….…..………....................................................................... 

หมายเหตุ :  หนังสอืรับรองผลการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์  เลขที่.........../................ ลงวันที่.........เดอืน..........................พ.ศ............... 

พร้อมแนบสำเนาหนังสอืรับรองฯ ทกุคร้ัง 

 

                   ลงชื่อ……………………………............……………………นักศกึษา 

                             (……………………............…………………………) 

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

ความเหน็ของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

           ลงชื่อ…………………….................…………………ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย  

                                                                   (…………………..........……....……….…………)    

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



๒๒๔ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

บ.๒ 
บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

         แบบขออนมัุติ           ชื่อเรือ่งและคณะกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ ์
 

                         เค้าโครงวิทยานพินธ ์

                         

 

๑.  ชื่อนักศกึษา……………………………………………………………………….................................รหัสประจำตัว……………………..........................………........................

หลักสูตร……………................................................................................ระดับ (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก   ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ (  ) ภาคพเิศษ  

๒.  สาขาวชิา........................................................................................................................................................................รุ่นที่.............................    

    มคีวามประสงคข์ออนุมัตริายการต่อไปนี้ 

๓.  ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ์ 

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

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

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

 

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

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

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

 

๔.  คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ 

     ๔.๑  ประธาน  (ชื่อ) …………………….............……………............วุฒ ิ………………………......ตำแหนง่…...………………………………...…....................................... 

             (   )  อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  (   )  อาจารย์ภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร       

             ตำแหนง่………………………………...................................... สถานทีท่ำงาน…………………………………………………….....................................................    

     ๔.๒  กรรมการ  (ชื่อ)………………………................………..……....วุฒ…ิ……………………......ตำแหนง่………………..……………....………..……………….…..…...............  

             (   )  อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  (   )  อาจารย์ภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร          

             ตำแหนง่………………………………..…................................. สถานที่ทำงาน………………..........……………………………….…………….……….………………………… 

     ๔.๓  กรรมการ  (ชื่อ)..........................................................วุฒ.ิ...........................ตำแหน่ง................................................................................. 

             (   )  อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  (   )  อาจารย์ภายนอกมหาวทิยาลัย...................................................................................... 

             ตำแหนง่………………………………..…................................... สถานที่ทำงาน…………………………...………...…………………….…………………………………………… 

 

๕.  ไดแ้นบเคา้โครงวทิยานพินธ์มาพร้อมนี้  จำนวน…………...............ฉบับ  

 

๖.  ผู้เสนอรับทราบ 
 

 ลงชื่อ……………………………………………………..……….ประธานกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ 

 ลงชื่อ……………………………………………………..……….กรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์  

 ลงชื่อ..............................................................กรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์

      ลงชื่อ………………………………….……..…….………….….นกัศกึษา 

 

  



๒๒๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

- ๒ - 

 

๗.  ความเหน็ของประธานหลักสูตร 

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

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

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

 

บุคคลหมายเลข ๔.๑ เป็นประธานทีป่รึกษาวทิยานพินธ์แลว้................เร่ือง,  เป็นกรรมการแลว้..............เร่ือง     รวม.............. เร่ือง 

บุคคลหมายเลข ๔.๒ เป็นประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ์แลว้................เร่ือง, เป็นกรรมการแล้ว...............เร่ือง     รวม.............. เร่ือง 

บุคคลหมายเลข ๔.๓ เป็นประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธแ์ล้ว................เร่ือง, เป็นกรรมการแล้ว...............เร่ือง     รวม.............. เร่ือง 

    

 

                                     ลงชื่อ……………………….…...…..............………..….. ประธานหลักสูตร 

                                               (………………………….......................…….………)    

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

 

๘. ความเห็นของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

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

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

 

 

                                                                           ลงชื่อ……………………….…….................…….…..…..ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

                                              (……………………..........................……………)   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๒๖ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

บ.๓ บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

เค้าโครงย่อวทิยานพินธ์ (เพื่อแนบ บ. ๒) 
 
 

๑.  ชื่อเร่ือง  (ภาษาไทย)………………………………………………………………………….………………….................................................................................................. 

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

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

 

    ชื่อเร่ือง  (ภาษาอังกฤษ)………………...………………………………………………………………………………………….………..……………………………….……………………………………… 

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

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

 

๒.  ชื่อนักศกึษา……………………………………………………..………………….........................................………………รหัสประจำตัว………………......………………..……........  

     หลักสูตร……..............................................................................................................................................................ระดับ  (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก  

     ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ (  ) ภาคพเิศษ  สาขาวชิา........................................................................................................รุ่นที่................. 

 

๓.  ชื่อประธานที่ปรึกษา……………….……………..…………………………………………………..……………………....................................................................................... 

     ชื่อกรรมการที่ปรึกษา…………………………………...………………………………………..…….………………......................................................................................... 

     ชื่อกรรมการที่ปรึกษา.........................................................................................................................................................................................  

 

๔.  ภูมหิลงั/ความสำคัญของปญัหา 

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

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

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

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

 

๕.  ปัญหาการวจิัย

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

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

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

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

 

๖.  ความมุ่งหมายของการวจิัย 

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

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

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

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

 

๗.  สมมุตฐิานของการวจิัย. 

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

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

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

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



๒๒๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

- ๒ – 

 

๘.  กรอบแนวคดิการวจิัย (ภาพประกอบ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

๙.  เคร่ืองมอืที่ใชใ้นการวจิัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

๑๐.  สถติทิี่ใชใ้นการวจิัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



๒๒๘ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

บ.๔/๑ บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

แบบขอสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์    

                                          

๑.  ชื่อนักศกึษา…………………………………………………….………………………………………......................................................................................................              

รหัสประจำตัว………………………………………………………....หลกัสูตร………….............................................................….........ระดับ (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก  

ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ (  ) ภาคพเิศษ  

๒.  สาขาวชิา..............................................................................................................................................................รุ่นที่................................ 
มคีวามประสงค์ขออนุมัตริายการต่อไปนี้ 

๓.  ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ ์

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

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

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

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

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

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

๔.  ขอส่งเคา้โครงวทิยานพินธ์  จำนวน……...................ฉบับ  เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสตูรพจิารณาทัง้นี้ไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์เรียบร้อยแลว้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์

 

ลงชื่อ………………….....……….....................ประธานกรรมการ 

     (...................................................) 

ลงชื่อ…………………………….......................กรรมการ 

     (..................................................) 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

     (..................................................) 

คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์ ประกอบดว้ย 

๑.……………….….…………………..…………………………………….............................. 

๒.……………….….…………………………..…………………………................................. 

๓.………………….…….………………………..………………………................................. 

๔.…………………..………………………………..……………………................................. 

๕.………………………..…………………………..………………………………..….............. 

๖.……………………………..………………………..……………………………….................. 

๗.……………………………...………………………..………………………………................. 

 

กำหนดใหส้อบวันที่…......เดอืน………….……............พ.ศ…….......  เวลา………….........น. สถานที…่……………………………..…...…...………………… 

           

                                       ลงชื่อ………………………………………………………………ประธานหลักสูตร 

                              (……………………….……………..……….…………...) 

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

ความเหน็ของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................. 

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

                                                                               ลงชื่อ...........................................................ผู้อำนวยการบณัฑติวทิยาลัย 

                                                                                     (..........................................................) 

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



๒๒๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

-๒- 

 

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานพินธ ์

             โดยผ่านในระดับ               ผ่าน (Pass) 

                                                ผ่านดี (Good) 

                                                ผ่านดเีย่ียม (Excellent) 

โดย  

               ไม่มกีารแกไ้ข 

              มกีารแกไ้ขในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑………………………………………………..………………….............................. 

๒…………………………………………………..…………………............................ 

๓………………………………………………..……………………............................ 

๔………………………………………………..……………………............................ 

๕………………………………………………..……………………............................ 

๖……………………………………………..………………………............................ 

๗……………………………………………..………………………........................... 

๘…………………………………….…….…………………………............................ 

๙……………………………………………..………………………............................ 

๑๐………………..………………………..………………………............................ 

๑๑…………………………………………………..…………….............................. 

๑๒…………………………………………..…………………….............................. 

            ไม่ผ่านใหส้อบเคา้โครงวทิยานพินธ์ใหม ่

ในวันที่……..........เดอืน……………..................………..พ.ศ……………….. 

โดยผู้วจิัยตอ้งปรับปรุงและแกไ้ขเร่ืองต่าง ๆ ดงันี้ 

๑. …………………………….……………………………..………......................... 

๒.………………………………….………………………………............................ 

๓.…………………………………………….……………………............................ 

๔.…………………………………………….……………………............................ 

๕.…………………………………………….……………………............................ 

๖. ………………………………………….………………………........................... 

๗.………………………………………….………………………............................ 

๘.…………………………………………….……………..……….......................... 

๙. …………………………………………….……………………........................... 

๑๐.………………………………………….………………………......................... 

๑๑.………………………………………….……………………….......................... 

๑๒.…………………………………………….……………………......................... 

๑๓.…………………………………………….……………………......................... 

๑๔.……………………………………………….…………………......................... 

๑๕.……………………………………………….…………………......................... 

คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์  (วันที่……………เดอืน………….......……….…………พ.ศ…………….) 

๑. ……………………………..………….ประธานกรรมการ                 ๒. ……………………………………..…………...กรรมการ 

๓. …………………………….…………..กรรมการ                           ๔. …………………………………….….………...กรรมการ 

๕. …………………………….…………..กรรมการ                           ๖. ……………………………………………..…...กรรมการ 

๗. ………………………………..……….กรรมการ                           ๘. …………………………………..…….……...กรรมการและเลขานกุาร 
 

 

                         ลงชื่อ................................................................ประธานหลักสูตร 

                                                                                          (..............................................................) 

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

ความเหน็ของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................. 

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

                                                                                    ลงชื่อ...........................................................ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

                                                                                           (..........................................................) 

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



๒๓๐ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

บ.๔/๒ บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

แบบขอสอบปากเปลา่ป้องกันวทิยานพินธ์    

 
๑.  ชื่อนักศกึษา………………………..….……………………………..............................................................................................................................................              

รหัสประจำตัว………………....….............................................หลักสูตร……………....................................................................ระดับ  (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก   

ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ (  ) ภาคพเิศษ  

๒.  สาขาวชิา........................................................................................................................................................รุ่นที่............................................ 

มคีวามประสงคข์ออนุมัตริายการต่อไปนี้ 

๓.  ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ์ 
     (ภาษาไทย) …………………………………………………………….............................………………...…………........…........................................................................... 

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

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

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

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

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

๔. การขอหนังสอืราชการในขัน้ตอนการทำวทิยานพินธ ์

   ๔.๑ หนังสอืขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืการวจิัย        เลขที่....................ลงวันที่...........เดอืน.................พ.ศ..............จำนวน............ฉบับ 

   ๔.๒ หนังสอืราชการเพื่อทดลองเคร่ืองมอืวจิัย               เลขที่....................ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ...............จำนวน...........ฉบับ 

   ๔.๓ หนังสอืเก็บขอ้มูลเพื่อการวจิัย            เลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน.................พ.ศ...............จำนวน...........ฉบับ 

   ๔.๔ หนงัสอืเชญิผู้เชีย่วชาญเสนอแนวทางพฒันา         เลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน.................พ.ศ...............จำนวน...........ฉบับ 

   ๔.๕ หนังสอือื่น ๆ (ฉบับที่ ๑)             เลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน..................พ.ศ..............จำนวน...........ฉบับ 

                         (ฉบับที่ ๒)             เลขที่.....................ลงวันที่...........เดอืน...................พ.ศ..............จำนวน...........ฉบับ 

                         (ฉบับที่ ๓)               เลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน...................พ.ศ..............จำนวน...........ฉบับ 

๕. ขอส่งวทิยานพินธ์  จำนวน……............ฉบับ  เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาทัง้นี้ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์เรียบร้อยแลว้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์

ลงชื่อ………………….....….............................ประธานกรรมการ 

     (...........................................................) 

ลงชื่อ………………………….........…….............กรรมการ 

     (..........................................................) 

ลงชื่อ........................................................กรรมการ 

    (...........................................................) 

คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ ประกอบดว้ย 

๑. ……………………….......………………..…………………….……..................... 

๒. ……………………………...………....………………………………..................... 

๓. …………………………...…………….………………………….…....................... 

๔. ………………………...…………………...…………………….…....................... 

๕. ………………………...…………………...….………………….……………………… 

๖. …………………………...…………………….………………….…........................ 

กำหนดใหส้อบวันที่.……...เดอืน…….…………พ.ศ…………  เวลา………………น. สถานที…่……………….....…….…..……………………................... 

 
              ลงชื่อ………………………….............………......………ประธานหลักสูตร 

                              (……………………................………….…………...) 

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



๒๓๑ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

-๒- 

 

ความเหน็ของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

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

 

                    ลงชื่อ………………...……......................................................... 

                            (……………...…...................................…….…………) 

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

 

 

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ 

            โดยผ่านในระดับ             ผ่าน (Pass) 

                                             ผ่านดี (Good) 

                                             ผ่านดเีย่ียม (Excellent) 

โดย  

            ไม่มกีารแกไ้ข 

            มกีารแกไ้ขในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ……………………………………..…...………..…….….….......................... 

๒ ……………………………………………....…..………................................ 

๓ …………………………....…………………......………............................... 

๔ ……………………………………....……………………............................... 

๕ ………………………………………..…....……………................................ 

๖ ………………………………………..……….....………............................... 

๗ ……………………………………..………….....………............................... 

๘ ……………………………………..…………….....……............................... 

๙. ................................................................................................. 

๑๐. .............................................................................................. 

 

              ไม่ผ่าน ใหส้อบวทิยานพินธ์ใหม ่

ในวันที่……..………เดอืน……………………………….พ.ศ……….……… 

โดยผู้วจิัยตอ้งปรับปรุงและแกไ้ขเร่ืองต่าง ๆ ดงันี้ 

 

๑. …………………………….………………..…………..…………………………… 

๒.……………………………….………………..…………….…........................... 

๓.…………………………….………………………..………..….......................... 

๔.……………………………….……………………...….……….......................... 

๕.………………………………………………………..………….......................... 

๖. ………………………………….……………………………............................ 

๗.………………………………….……………………………............................. 

๘.………………………………….…………………………................................ 

๙.................................................................................................... 

๑๐................................................................................................. 

๑๑. ............................................................................................... 

๑๒. ............................................................................................... 

 

คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ (วันที่…...…....……เดอืน……………...….………………พ.ศ………..……………) 

๑. ………………………….............…….……..………….ประธานกรรมการ         ๕. ………….......….....…………………................กรรมการ 

๒. ………………………….......…......….…..…………….กรรมการ                    ๖. ………………..………….....…..……................กรรมการ 

๓. …………………………….......….…..……......……….กรรมการ                    ๗. ……………………….......………..…................กรรมการ 

๔. …………………………………......…..........………….กรรมการ                    ๘. ……………...…………....……….....................กรรมการและเลขานุการ 

 

 



๒๓๒ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

-๓- 

 

รหัสนักศกึษา 
เกร

ด 
ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมินของคณะกรรมการสอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับการประเมิน 

      

หมายเหต ุ      -  ทำเคร่ืองหมาย    หรือกรอกระดับการประเมนิในช่องทีก่ำหนดให ้

 -  ผลการประเมนิของคณะกรรมการสอบปากเปล่าวทิยานพินธม์ ี๒ ลกัษณะ คอื ผ่าน / ไม่ผ่าน 

 -  ระดับการประเมนิเมื่อผลการประเมนิผ่านม ี๓ ระดับ คอื ผ่าน (Pass) ผ่านด ี(Good) ผ่านดเีย่ียม (Excellent) 

 

ลงชื่อ………………………......……..............….…ประธานการสอบปากเปล่าปอ้งกนัวทิยานพินธ์                …….…./…….…../……….. 

ลงชื่อ……………………..…....….....….......….……ประธานหลักสูตร…………………….…...……….................….………      …….…./………../………... 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการบัณฑติวิทยาลัย                               …….…./………../………... 

  



๒๓๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

บ. ๕/๑ บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

แบบขอตรวจรูปแบบวทิยานพินธ์    

                        

๑.  ชื่อนักศกึษา……………………………………………………………………………………………………..........…………....................................................................................              

รหัสประจำตัว……………………...........................…………….……………หลกัสูตร…………….........…............................................….ระดับ (   ) ป.โท  (   ) ป.เอก   

ประเภทการศกึษา  (   ) ภาคปกต ิ (   ) ภาคพเิศษ  

๒.  สาขาวชิา.........................................................................................................................................................................รุ่นที่............................ 
๓.  ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ์ 

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

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

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

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

๔.  เอกสารที่ส่งใหต้รวจคอืวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ เล่ม   

                                                                                  ลงชื่อ...............................................................นักศกึษา 

                                                                                       (................................................................) 

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

 

๕.  ความคดิเห็นของประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์

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

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

            ลงชื่อ...................................................ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวทิยาวทิยานพินธ์ 

                                                                                    (.........................................................) 

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

๖.  หลักสูตรทำการพจิารณาแลว้เหน็ควรมอบ.......................................................................................เป็นกรรมการตรวจรูปแบบวทิยานพินธ์ 

            ลงชื่อ.....................................................ประธานหลักสตูร 

             (....................................................) 

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

๗.  ความคดิเห็นของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

           เห็นสมควร 

  อนุมัติ 

  ไม่อนุมัติ 

                                                                                   ลงชื่อ.................................................................ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

                                                                                        (...................................................................)                        

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



๒๓๔ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

-๒- 

 

๘.  ผลการตรวจรูปแบบวทิยานพินธ์  

 แกไ้ขเพิ่มเตมิตามขอ้เสนอแนะ  

             ส่งวทิยานพินธ์เพื่อจัดทำเล่มปกแข็ง                     

                                                                            ลงชื่อ………………………………................................ กรรมการตรวจรูปแบบ 

                                            (…………………..………......……........................) 

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

 

  

๙. ส่งวทิยานพินธฉ์บับสมบูรณ์ จำนวน ๕ เล่ม  

 

 
                               ลงชื่อ…………........……........………………..……………นักศกึษา 

                                          (…………………........……………........................)  

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

 

 

 

 

                                    ลงชื่อ…………………......……………….............………เจา้หนา้ที่ผู้รับ                     

                                                                                       (……………..……......…………..........................)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



๒๓๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

บ.๕/๒ บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

แบบขอตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

 

๑.  ชื่อนักศกึษา……………………………………………………………………………………………………...........…………...................................................................................              

รหัสประจำตัว……………………………………………………………หลักสูตร……………….....................................................................….ระดับ (   ) ป.โท  (   ) ป.เอก  

ประเภทการศกึษา  (   ) ภาคปกต ิ (   ) ภาคพเิศษ  

๒.  สาขาวชิา.....................................................................................................................................................................รุ่นที่................................ 
๓.  ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ์ 

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

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

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

………….………….………………………………………..……………………………………………………………….…................................................................................................... 
๔.  เอกสารที่ส่งใหต้รวจประกอบดว้ย 

 ๑. บทคัดย่อภาษาไทย ๑ ชุด 

 ๒. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ๑ ชุด         

                                                                             ลงชื่อ..............................................................นักศกึษา 

                                                                                   (..............................................................) 

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

๕.  ความคดิเห็นของประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์

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

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

               ลงชื่อ..........................................................ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวทิยาวทิยานพินธ์ 

                                                                                 (..............................................................) 

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

 

๖.  หลักสูตรทำการพจิารณาแลว้เหน็ควรมอบ.....................................................................................เป็นกรรมการตรวจบทคัดย่อวทิยานพินธ ์

           ลงชื่อ..........................................................ประธานหลักสูตร 

            (............................................................) 

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

๗.  ความคดิเห็นของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

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

           เห็นสมควร 

  อนุมัติ 

  ไม่อนุมัติ 

                                                                                   ลงชื่อ..................................................................ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

                                                                                         (.................................................................)              

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

  



๒๓๖ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

-๒- 

 

๘.  ผลการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

 แกไ้ขเพิ่มเตมิตามขอ้เสนอแนะ  

             ส่งบทคัดย่อเพื่อจัดเขา้เลม่ได ้

                  ลงชื่อ………………………………................................... กรรมการตรวจรูปแบบ 

                                          (……………………………......….............................) 

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

 

๙. ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ฉบับ 

 
                                 ลงชื่อ…………........……..………….............…………………นักศกึษา 

                                         (…………………………….........…............................)  

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

 

 

                                    ลงชื่อ………………………………….......................………เจา้หนา้ที่ผู้รับ                     

                                                                                      (……………..………………....................................)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๓๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

บ.๖ 
บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

แบบขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานพินธ ์
                  

    

๑. ชื่อนักศกึษา  (นาย,นาง,นางสาว)…………….……………………………………………………………………………..............……………….………..…...…................................... 

รหัสประจำตัว……………………………………........…………………หลักสูตร………......................................................................……..ระดับ  (  ) ป.โท   (  ) ป.เอก    

ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ  (  ) ภาคพเิศษ  

๒.  สาขาวชิา........................................................................................................................................................................รุ่นที่............................. 

ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์  ดังนี้     

 

คณะกรรมการชุดเดมิ 

     ประธาน………………..………………………………………………….....….............………………………………วุฒิ……………………………………..……………................................... 

 อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 อาจารย์ภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตำแหน่ง……………………………............สถานที่ทำงาน……….…………..........……..…............... 

 

     กรรมการ……………………………………………………...............................................................วุฒ…ิ………………………………...……..……….................................. 

 อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 อาจารย์ภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตำแหน่ง………………………...................สถานทีท่ำงาน….…………………........….................... 

 

     กรรมการ……………………………………………………...............................................................วุฒ…ิ………………………………...……..……….................................. 

 อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 อาจารย์ภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตำแหน่ง………………………...................สถานที่ทำงาน….……………………............................ 

คณะกรรมการชุดท่ีขอแต่งต้ังใหม่  

     ประธาน……………………………………….……………………………….…...........................................วุฒ…ิ…………………………….……….............................................. 

 อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 อาจารย์ภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตำแหน่ง…………….............................สถานที่ทำงาน………….……………….......…................ 

 

     กรรมการ…………………………………………………………………...................................................วุฒ…ิ…………………………..…………….………….............................. 

 อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 อาจารย์ภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตำแหน่ง…………….............................สถานที่ทำงาน………………….......…….………............. 

 

     กรรมการ…………………………………………………….................................................................วุฒ…ิ………………………………...…….......................................... 

 อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 อาจารย์ภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตำแหน่ง…………………..……...................สถานที่ทำงาน….……………......……….................... 

 

เหตุท่ีขอเปลีย่นแปลง 

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

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

 

                                                                                                          ลงชื่อ………………………….………………………..……นักศกึษา 

                                                                                                                (………………………………………………………..) 

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

  



๒๓๘ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

-๒- 

 

ความเห็นของประธานหลักสูตร 

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

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

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

 

 

                         ลงชื่อ…………………………........………...........................ประธานหลักสูตร 

             (...................................................................) 

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

                       

คณะกรรมการชุดเดมิรับทราบ 

 

………………………………................………………………….. ประธานกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์      

……………………..………………...............…….…………….. กรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์         

 

ผู้รับเสนอ 

                

………………………………………….................…………….. ประธานกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์      

………………………………………................…………….….. กรรมการปรึกษาวทิยานพินธ์         

 

ความเห็นผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย            

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

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

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

 

         

 

                     ลงชื่อ…………………........…….…...………….…………ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

                 (.............................................................) 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

บ.๗ 
บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

แบบเสนอต้ังอาจารย์บัณฑิตศกึษาพเิศษ 
        

 

๑.  เสนอ  นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................................................................................... 

๒.  ประวัตกิารศกึษา 

 ๒.๑  สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  ปริญญา.......................................................สาขา..............................................................  

จากมหาวทิยาลัย............................................................................................ป ีพ.ศ................................................................................................ 

 ๒.๒ สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท  ปริญญา.........................................................สาขา..............................................................  

จากมหาวทิยาลัย............................................................................................ป ีพ.ศ................................................................................................ 

  ๒.๓  สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก ปริญญา........................................................สาขา.............................................................  

จากมหาวทิยาลัย.............................................................................................ป ีพ.ศ............................................................................................... 

 ๒.๔  อื่น ๆ   

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

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

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

 

๓.  ประวัตกิารทำงาน............................................................................................................................................................................................... 

 ๓.๑  ดำรงตำแหนง่  (อาจตอบรับไดม้ากกว่า  ๑  ขอ้) 

      ศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

      ครู  คศ.๒            ครู  คศ.๓ 

   อื่น ๆ  (ระบุ).............................................................................................................................................................................. 

 ๓.๒  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง............................................................................................................................................................... 

                          กรม................................................กระทรวง............................................................................................................................ 

   อื่น ๆ  (ระบุ).............................................................................................................................................................................. 

 ๓.๓  ประสบการณ์ในการทำงานหรือการบริหารงาน........................................................................................................................ 

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

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

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

 

๔.  ผลงานทางวชิาการ  หรือผลงานวจิัยหรือผลงานอื่น ๆ  ที่ตอ้งการเสนอใหค้ณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจำคณะไดท้ราบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   



๒๔๐ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

-๒- 

๕.  ความเชี่ยวชาญพเิศษ 

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

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

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

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

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

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

 

๖.  ขา้พเจา้ยินดเีป็นอาจารย์บัณฑติศกึษาพเิศษ 

 

                                               ลงชื่อ........................................................... เจา้ของประวัต ิ

                                                     (..........................................................) 

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

หมายเหตุ  สถานที ่ ที่สามารถตดิตอ่ได้             

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

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

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

๗.  ความเห็นของอาจารย์ผูป้ระสานรายวิชา 

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

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

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

     ลงช่ือ.........................................................อาจารย์ผูป้ระสานรายวิชา 

          (............................................................) 

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

๘.  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำสาขาวิชา  ครัง้ที่................เม่ือ................................................... 
 

  ไดร้ับความเห็นชอบ 

  ไม่ไดร้ับความเห็นชอบ 
 

                                                                      ลงช่ือ..........................................................ประธานหลักสูตร 

                                                  (..............................................................) 

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

๙. ความคิดเห็นของผูอ้ำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

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

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

 เห็นสมควร          

  อนุมัต ิ

ไม่อนุมัติ  

             ลงชื่อ..........................................................ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

 

 

 

 

 



๒๔๑ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

บ.๘ 
 บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University 

 

คำร้องขอใบรับรองการเป็นนกัศกึษา  ใบแสดงผลการศกึษา  ใบรับรองคุณวุฒ ิ และใบรับรองอ่ืน ๆ   
 

 (ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าท่ี) 

๑.  รายละเอยีดผู้ยื่นคำรอ้ง          

     ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว..................................................................................รหัสนักศึกษา  

     นักศกึษา   ภาคปกต ิ    ภาคพเิศษ   สาขาวชิา........................................................................................................................................... 

     ระดับ       ปริญญาโท   ปริญญาเอก  คณะ………………………………………………………………………..………….....................………………………..……………….. 

     โทรศัพท์                                                                   E-mail……………………………….……….....……....................................………….............………  
 

๒. มีความประสงค์ขอ 

   - ใบรับรองการเป็นนักศกึษา          จำนวน  ........................ ฉบับ              

   - ใบแสดงผลการศกึษา         จำนวน  ........................ ฉบับ                  

   - ใบรับรองคุณวุฒ ิ                      จำนวน  ........................ ฉบับ                  

   - ใบรับรองอื่น ๆ                         จำนวน  ........................ ฉบับ 

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

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

๓. ชำระค่าธรรมเนยีม  

      ค่าธรรมเนยีม (ภาคปกต)ิ ฉบับละ ๕๐ บาท 

      ค่าธรรมเนยีม (ภาคพเิศษ) ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

ใบเสร็จเล่มที่...................................เลขที่...................................... 

                (ลงชื่อ)………………………………………(จนท.งานคลัง) 

                   (............................................) 

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

๔. สำนักงานบัณฑติวทิยาลัย  ใหย่ื้นเอกสารดังต่อไปนี้ 

    ๔.๑ บัตรประจำตัวนักศกึษา 

    ๔.๒ กรณีที่ขอใบแสดงผลการศกึษา และใบรับรองคุณวุฒ ิสง่รูปถ่าย (สวมชุดสุภาพ) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น 

    ๔.๓ ใบเสร็จรับเงนิ ๑ ฉบับ 

 ลงชื่อ ผู้ย่ืนคำร้อง......................................................(นักศกึษา)   วันที่........../................./...........เวลา...................น. 

                                (..........................................................) 
 

 ลงชื่อ ผู้รับคำร้อง......................................................(จนท.บัณฑติวทิยาลัย) วันที่........../............./...............เวลา...................น. 

                                (..........................................................) 
**************************************************************************************************************** 

คำร้องขอใบรับรองการเปน็นักศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ และใบรับรองอื่น ๆ 

                                                                                                                                     (ส่วนนี้สำหรับนักศึกษา) 

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................  รหัสนักศกึษา................................................................... 

สาขาวิชา.........................................................................................................................                                                                                                                 

๕. รายชื่อที่ย่ืนคำร้องจะถูกนำเขา้สูก่ระบวนพจิารณาการขอใบรับรองการเป็นนักศกึษา ใบแสดงผลการศกึษา ใบรับรองคุณวุฒ ิและใบรับรองอื่น ๆ   

  ๕.๑ วันที่......../.............../..............ผู้ย่ืนคำร้อง 

 ๕.๒ วันที่......../.............../..............เจา้หนา้ที่ผู้รับคำร้อง 

 ๕.๓ วันที่......../.............../..............ผู้พมิพ ์

 ๕.๔ วันที่......../.............../..............รับใบรับรองการเป็นนักศกึษา  

 ลงชื่อ....................................................(จนท.บัณฑติวทิยาลัย) 

                                                                         (...................................................)  

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

หมายเลขคำร้อง 

 

           

          



๒๔๒ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

บ.๙ แบบฟอร์มการตอบรับบทความเพื่อตพีมิพใ์นวารสาร 

                         

๑.  ชื่อนักศกึษา  (นาย,นาง,นางสาว)………………………………………………….................…………................ รหัสประจำตัว…………….……..….………………………………

หลักสูตร........................................................................................................................................................................ระดับ  (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก

ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ  (  ) ภาคพเิศษ  

สาขาวชิา......................................................................................................................................................................รุ่นที่................................... 

๒.  ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ ์

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

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

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

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

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

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

๓.  ขอส่งบทความวทิยานพินธ์เพื่อใหบ้รรณาธกิารวารสารบัณฑติศกึษา พจิารณา  

                       

            ลงชื่อ…………………..………….............………………………ผู้ส่งบทความ 

                                        (………………………….................……………………….)   

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

๔. ความเหน็และขอ้เสนอแนะของบรรณาธกิาร 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

            

                             ลงชื่อ……………………..…..……….……...…………บรรณาธกิารวารสารบัณฑติศกึษา 

                              (…………………….….………......……….........) 

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

 

 

 

 

 



๒๔๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

- ๒ - 

 

***  บทความท่ีจะตีพมิพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาจะต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ   ดังนี้ 

-  บทคัดย่อไทย – อังกฤษ 

-  ชื่อเร่ือง 

-  บทนำ (ภูมหิลงั) 

-  ความมุ่งหมายของการวจิัย  

-  กรอบแนวคดิในการวจิัย (มภีาพประกอบ) 

-  วธิดีำเนนิการวจิัย ประกอบดว้ย 

-  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

-  เคร่ืองมอืที่ใชร้วบรวมขอ้มลู คุณภาพของเคร่ืองมอื (ค่าความเชื่อมั่น ค่าอำนาจจำแนก เป็นตน้) 

-  วธิรีวบรวมขอ้มูล และสถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห ์

-  สรุปผลการวจิัย 

-  อภปิรายผลการวจิัย 

-  ขอ้เสนอแนะ (ขอ้เสนอแนะเพื่อการนำผลการวจิัยไปใช ้และขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป) 

-  บรรณานุกรม (รายชื่อเอกสารในบรรณานุกรมตอ้งเป็นเอกสารที่ปรากฏในตัวบทความ โดยจัดเรียงตามตวัอักษร) 

 

***หมายเหตุ  ๑. ความยาวของบทความไม่เกนิ ๑๕ หนา้ กระดาษ A๔ โดยนับรวม รูป ตาราง และบรรณานุกรม 

  ๒. ใชข้นาดอักษร ๑๕ pt แบบอักษร TH Niramit AS 

  ๓. ขอ้ความในบทความเป็นการสรุปสาระสำคัญจากวทิยานพินธ์  แลว้เรียบเรียงขึ้นใหม่ใหม้คีวามกระชับชดัเจนเขา้ใจง่ายและ

ต่อเนื่อง (มใิช่การคัดลอกหรือตัดปะ) 

  ๔. บทความที่จะไดรั้บการตพีมิพ์ในวารสารบัณฑติศกึษาจะตอ้งมสี่วนประกอบครบถว้นตามเกณฑท์ี่กำหนดและผ่านการพจิารณา

ของบรรณาธกิารใหล้งพมิพ์ไดโ้ดยบรรณาธกิารจะลงลายมอืชื่อในแบบฟอร์มตอบรับ (บ.๙) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๔๔ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

บ.๑๐ 

 

แบบรายงานความก้าวหนา้ในการทำวทิยานพินธ ์

(ใช้ประกอบการขอคนืสภาพการเป็นนักศกึษา  
และการขอชำระเงนิ/ขอผ่อนผันการชำระคา่ลงทะเบยีนเรยีน  

ระดับบณัฑติศกึษา) 
          

ส่วนของนักศกึษา 

๑. ชื่อนักศกึษา (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................................................................................................................    

    รหัสประจำตัว..........................................................หลักสูตร..................................................................................ระดับ (  )  ป.โท  (  )  ป.เอก  

    สาขาวชิา................................................................................................................................................................... รุ่นที่.................................. 

 (  )  ภาคปกต ิ  ปัจจุบัน (ภาคเรียนที่.........../.....................) ลงทะเบียนวชิาวทิยานิพนธ์............................................................... 

                         (  )  ภาคพเิศษ                   

    ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อไดส้ะดวก)...........................................................................................................................................................................  

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

    โทรศัพท์ ................................................................................. e – mail address………………………………………………………………………....………………………… 

 

    คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ 

   ๑............................................................................ ประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ 

 ๒............................................................................ กรรมการ 

 ๓............................................................................ กรรมการ 

    ชื่อเร่ืองวทิยานพินธ์   (ภาษาไทย) 

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

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

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

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

๒.  ใหน้ักศกึษากรอกขอ้ความและนำส่งคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ 

       ๒.๑  สิง่ที่เปน็ปัญหาหรืออุปสรรคขัดขวางความกา้วหนา้ในการทำวทิยานพินธ์ในภาคเรียนนี้คอื  (ตอบเปน็ขอ้ ๆ) 

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

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

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

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

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

๒.๒  นักศกึษาไดพ้บและรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์บ่อยเพยีงใดในภาคเรียนนี้               
................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

  



๒๔๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

- ๒ - 

 

   ๒.๓   สิ่งที่นักศกึษาไดท้ำและเป็นความกา้วหนา้ของการทำวทิยานพินธ์ในภาคเรียนนี้คอื  

                  (โปรดกาเคร่ืองหมาย  หนา้คำว่า   ใช่/ไม่ใช่)   

 ๒.๓.๑ ไดรั้บอนุมัตหิัวขอ้วชิาวทิยานพินธ์     ......ใช่  ......ไม่ใช่ 

 ๒.๓.๒  ไดค้ณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์    ......ใช่  ......ไม่ใช่ 

 ๒.๓.๓  พัฒนาเนื้อหาในเคา้โครงวทิยานพินธ์ไดส้มบูรณ์  ......ใช่  ......ไม่ใช่ 

 ๒.๓.๔  สอบผ่านเคา้โครงวทิยานพินธ์      ......ใช่  ......ไม่ใช่ 

 ๒.๓.๕  สร้างเคร่ืองมอืรวบรวมขอ้มลูและหาคุณภาพแลว้ ......ใช่  ......ไม่ใช่ 

 ๒.๓.๖  เก็บขอ้มลูแลว้         ......ใช่  ......ไม่ใช่ 

 ๒.๓.๗  วเิคราะห์ขอ้มูลแลว้        ......ใช่  ......ไม่ใช่ 

 ๒.๓.๘  อยู่ระหว่างจัดทำวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์   ......ใช่  ......ไม่ใช่ 

 โดยคาดว่าจะส่งวทิยานพินธฉ์บับสมบูรณ์ไดป้ระมาณ เดอืน............................................พ.ศ. ....................... 

       ๒.๔  สิ่งทีค่าดว่าจะทำเกี่ยวกับวทิยานพินธ์ในภาคเรียนต่อไปคอื 

 ๒.๔.๑............................................................................................................................................................................................... 

 ๒.๔.๒............................................................................................................................................................................................... 

 ๒.๔.๓............................................................................................................................................................................................... 

 ๒.๔.๔............................................................................................................................................................................................... 

 ๒.๔.๕............................................................................................................................................................................................... 

       ๒.๕  ขา้พเจา้ขอยืนยันว่าขอ้ความดังกล่าวขา้งตน้เป็นความจริง 

 

                                      ลงชื่อ................................................................นักศกึษา 

                                               (.................................................................) 

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

 

ส่วนของอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานพินธ ์

 

๑.  ความคดิเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ (ขอใหป้ระธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ์กรอกขอ้ความดว้ยตนเองและนำสง่ผู้อำนวยการ

บัณฑติวทิยาลัย) 

      ๑.๑  สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการใหค้ำปรึกษาหรือการตดิตามความกา้วหนา้เกี่ยวกับวทิยานพินธ ์

 ๑.๑.๑............................................................................................................................................................................................... 

 ๑.๑.๒............................................................................................................................................................................................... 

 ๑.๑.๓............................................................................................................................................................................................... 

 ๑.๑.๔............................................................................................................................................................................................... 

      ๑.๒  สิ่งที่นกัศกึษาควรปฏบิัตเิกีย่วกับวทิยานพินธ์  คอื 

 ๑.๒.๑...............................................................................................................................................................................................

 ๑.๒.๒............................................................................................................................................................................................... 

 ๑.๒.๓............................................................................................................................................................................................... 
 

 

  



๒๔๖ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

-๓- 

 

     ๑.๓  จากผลงานความก้าวหนา้ของวทิยานพินธ์ที่ท่านไดต้รวจหรือใหค้ำปรึกษา  ความเห็นของท่านคอื          

             พอใจ      ไม่พอใจ   

     ๑.๔  ผลการประเมนิความกา้วหนา้ในการทำวทิยานพินธ์ของนักศกึษาในภาคเรียนนี้โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ คอื   

(โปรดกาเคร่ืองหมาย ) 

 ..............S   =    พอใจ 

 .............U   =    ไม่พอใจ 

๒.  ขอ้มูลและความเห็นในแบบรายงานเพื่อประเมนิความกา้วหนา้การทำวทิยานพินธ์ของนกัศกึษาฉบับนี้  ทัง้ประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ์   

กรรมการที่ปรึกษา (ร่วม) และ นกัศกึษาไดรั้บทราบขอ้มูลตรงกัน 

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

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

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

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

 

ความเห็นของผู้เก่ียวข้อง 

๑.  ความเหน็ของประธานหลกัสูตร 

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

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

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

   

                                                                   ลงชื่อ.................................................................ประธานหลักสตูร 

                   (.................................................................) 

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

 

 

๒.  ความเห็นของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

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

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

 

                                                              ลงชื่อ............................................................ ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

                                             (............................................................) 

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

 

 

 

 

 

  



๒๔๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

บ.๑๑ บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

แบบส่งข้อมูลวทิยานพินธ์ฉบบัสมบูรณล์งแผ่นซดีเีพื่อขออนุมัตสิำเร็จการศกึษา 

 
 

๑.  ชื่อนักศกึษา........................................................................................................................................................................................................ 

     รหัสประจำตัว..........................................................หลักสูตร.................................................................................ระดับ  (  )  ป.โท  (  )  ป.เอก 

     ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ (  ) ภาคพเิศษ  

     สาขาวชิา..................................................................................................................................................................รุ่นที่...................................

  

    มคีวามประสงค์สง่ขอ้มูลวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ลงแผ่นซดีเีพื่อขออนมุัตผิลสำเร็จทางการศกึษา โดยบันทกึเป็น Microsoft Office word โดยใช้ 

แบบอักษรมาตรฐานตามการเขยีนวทิยานพินธฉ์บับสมบูรณ์ แลว้บันทกึเปน็ PDF File (ดังเอกสารการตัง้ชื่อไฟล์ที่แนบมา) 
 

 ชื่องานวจิัย (ภาษาไทย) 

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

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

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

 ชื่องานวจิัย (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

 

 

              ลงชื่อ...............................................................นักศกึษา 

               (...............................................................) 

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

 

๒.  ความเห็นของเจา้หนา้ที่รับเอกสาร 

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

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

 

                                                                                   ลงชื่อ................................................................. เจา้หนา้ที่รับเอกสาร 

                 (.................................................................) 

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

 

๓.  ความเห็นของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

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

 

              ลงชื่อ................................................................. ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

                  (................................................................) 

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



๒๔๘ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

บ.๑๒ บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

แบบนำส่งเล่มวทิยานพินธ์ฉบบัสมบูรณ ์

 

 

ชื่อนักศกึษา............................................................................................................................................................................................................. 

รหัสประจำตัว..............................................................หลักสูตร.....................................................................................ระดับ (  ) ป.โท  (  ) ป.เอก 

ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกต ิ  (  ) ภาคพเิศษ  

สาขาวชิา.........................................................................................................................................................................รุ่นที่.................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

มคีวามประสงคข์อส่งเล่มวทิยานพินธ์  จำนวน...................................เลม่ 

  

               ลงชื่อ..................................................................นักศกึษา 

                (.................................................................) 

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

 
ความเหน็ของเจา้หนา้ทีรั่บเล่มวทิยานพินธ์ 

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

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

 

                  ลงชื่อ.................................................................เจา้หนา้ที่รับเล่มวทิยานพินธ ์

                         (.................................................................) 

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

ความคดิเห็นของผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

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

               

               ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

                         (................................................................) 

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



๒๔๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

บ.๑๓.............. 
หมายเลขคำร้อง 

แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศกึษา ระดบับัณฑติศกึษา 

 

๑. รายละเอยีดผู้ขอยืน่คำร้อง 

       ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................................................................. 

รหัสประจำตัว          นักศกึษา   ภาคพเิศษ   ภาคปกต ิ   

ระดับ ป.โท  ป.เอก  สาขาวชิา......................................................................................ตำแหน่ง/อาชีพ............................................................

สถานที่ทำงาน................................................................................ตำบล.................................................อำเภอ......................................................

จังหวัด.............................................................  

 โทรศัพท์    E-mail: ………......................................……..………………….. 

 

                                                                      ลงชื่อผู้ย่ืนคำร้อง...........................................................นักศกึษา 

              (..............................................................)   

                          วันที่............/....................../.....................   

 

๒. ความเห็นประธาน/กรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ์.......................................................................................................................................... 

             

                                         ลงชือ่.....................................................ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์

                               (.............................................................)    

                                                วันที่............../.................../.......................   

 

๓. บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบผลการศึกษา   

จำนวนหน่วยกิต 

 

ผลการเรยีน

เฉลี่ย 

 

ผลสอบ

วิทยานพินธ ์

สำหรับ ป.เอก 

ผลการประเมินรายวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาดุษฎบีัณฑิต  

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

สำหรับ ป.เอก 

สอบวัดคุณสมบัติ 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

  

 

   

 

    แบบฟอร์ม  บ.๔/๒  แบบขอสอบปากเปล่าปอ้งกันวิทยานพินธ ์

  สำเนา  บ.๔/๒  แบบขอสอบปากเปล่าปอ้งกันวทิยานพินธ์ (ฉบับหลังการขึ้นสอบปากเปล่าปอ้งกันวทิยานพินธ์แลว้) จำนวน ๑ ฉบับ 

 

ลงชื่อผู้ใหข้อ้มูล................................................... 

วันที่........../............./..........เวลา......................... 

๔. เจ้าหน้าบัณฑิตวิทยาลัยรับเอกสารเพื่อตรวจสอบ 

    ๔.๑ หนังสอืตอบรับการเผยแพร่บทความวิทยานพินธ์ 

     *สำหรับนักศึกษาท่ีจบด้วยการตีพมิพ์ในวารสาร (ตพีมิพ์ไม่เกนิ ๑ ป ีนับจากวันทีข่อสำเร็จการศกึษา) 

             หนังสอืตอบรับการตพีมิพ์ลงวารสาร (ฉบับจริง)    

    บทความไดล้งตพีมิพ์แลว้  ชื่อวารสาร.............................................................................................................................................. 

ปทีี่.....................ฉบบัที่.......................ประจำเดอืน.................................................................................หมายเลขหนา้...................ถงึ..................... 

(และสำเนาบทความที่ไดต้พีมิพแ์ลว้ ประกอบด้วย หน้าปก, สารบัญ, และหนา้บทความที่ไดต้พีมิพ์) 



๒๕๐ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

 

        *สำหรับนักศึกษาท่ีจบด้วยการนำเสนอผลงานการประชุมสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ (บทความฉบับจรงิ/ไม่รับบทคัดย่อ) 

เอกสารจะต้องครบถ้วน ดังนี ้

 สำเนาหนา้ปก สารบัญ และบทความที่ไดต้พีมิพ์ ประกาศนยีบัตรหรือหนังสอืรับรองการไปนำเสนอผลงาน 

วันที่นำเสนอผลงาน........................................................................................................หมายเลขหนา้...................................ถงึ..............................  

               สำเนารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิPeer Review พจิารณาบทความ 

 

               ลงชื่อผู้ตรวจสอบขอ้มูล.........................................วันที่........../.........../.......... เวลา.......................... 

 

๔.๒ ต้นฉบับวิทยานพินธ์ครบส่วน (ไม่ต้องเข้าเล่ม)  จำนวน ๑ เลม่                                                       

          

 ๔.๓ ผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอกัขราวิสุทธิ์ 

 สำเนาเอกสาร บ.๑๔ ผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวสิุทธิ์ จำนวน ๑ ฉบบั   

 

                          ลงชื่อผู้รับคำร้อง........................................ (เจา้หนา้ที่)  วันที่......../........../.......... เวลา.................. 

 

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

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 

(ส่วนนี้สำหรับ นักศกึษา) 

๕. รายชื่อที่ย่ืนคำร้องจะถูกนำเขา้สูก่ระบวนพจิารณาการขอสำเร็จการศกึษาดังนี้ 

  ๕.๑ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการบัณฑติศกึษา อนุมัตผิลสำเร็จการศกึษา 

 ๕.๒ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการสภาวชิาการ อนุมัตคิวามเห็นชอบการใหป้ริญญาบัตร 

 ๕.๓ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย อนุมตัใิหป้ริญญาบัตร 

 ๕.๔ วันที่......../.............../..............นักศกึษาย่ืนเร่ืองขอลงทะเบยีนบัณฑติเพือ่รับเอกสารการสำเร็จการศกึษา (ใบรับรองคุณวุฒ/ิTr) 

 

ลงชื่อ.......................................................................... ผู้ย่ืนคำร้อง   ลงชือ่................................................................ (เจา้หนา้ที่บัณฑติวทิยาลัย) 

              (..........................................................)                               (......................................................) วันที่......./......../........เวลา................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



๓ 

 

 

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

คู่มอืนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ตรวจสอบคุณภาพของวารสาร (สำหรับเจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

นักศึกษาปรญิญาโท  โปรดใชเ้คร่ืองหมาย ระบุในชอ่งตามคุณภาพของวารสารที่ไดไ้ปตพีมิพ์ 

-บทความฉบับ

สมบูรณ์ที่ตพีมิพ์

ในลักษณะใด

ลักษณะหนึง่  

(๐.๑๐)........... 

-บทความฉบับ

สมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ใน

รายงานสบืเนื่องจาก

การประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิ 

(๐.๒๐)................. 

-บทความฉบับสมบูรณ์ที่ ตพีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทาง

วชิาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวา่ดว้ย 

หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.๒๕๕๖  

แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทำเป็น

ประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้ก.พ.อ./กกอ.

ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร  

(๐.๔๐)................ 

-บทความที่ 

ตพีมิพ์ในวารสาร

วชิา 

การที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท ี๒  

                   

(๐.๖๐)........... 

-บทความที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาตทิี่

ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ

คณะกรรมการการ อุดมศกึษาว่าดว้ย หลักเกณฑก์าร

พจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันำเสนอ  

สภาสถาบนัอนมุัตแิละจดัทำเปน็ประกาศใหท้ราบเป็น

การทั่ว ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ 

วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) 

หรือตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI  

กลุ่มที่ ๑  

(๐.๘๐)................ 

-บทความที่ ตพีมิพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ ปรากฏใน

ฐานขอ้มูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบยีบ คณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา ว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพจิารณา

วารสารทางวชิาการสำหรับ

การเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  

- ผลงานที่ ไดรั้บการจด

สทิธบิัตร 

(๑.๐๐).................... 

 

 

๒
๕

๑
 



๔ 

 

 

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

คู่มอืนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

นักศึกษาปรญิญาเอก  โปรดใชเ้คร่ืองหมาย  ระบุในชอ่งตามคุณภาพของวารสารที่ไดไ้ปตพีมิพ์ 

-บทความฉบับ

สมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ใน

รายงานสบืเนื่องจาก

การประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิ

(๐.๒๐)................ 

-บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการระดับนานาชาตหิรือในวารสารทางวชิาการ

ระดับชาตทิี่ ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล  

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง 

วชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทำเป็นประกาศ

ใหท้ราบ เป็นการทั่วไป และแจง้ให ้ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  

– ผลงานที่ไดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร  

(๐.๔๐)..................... 

-บทความที่

ตพีมิพ์ในวารสาร

วชิา 

การที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มที่ ๒  

(๐.๖๐)........... 

-บทความที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่

ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ

คณะกรรมการการ อุดมศกึษาว่าดว้ย หลักเกณฑก์าร

พจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบัน นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทำเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้

ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง

ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ ๑  

(๐.๘๐)................... 

-บทความที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ

ระดับนานาชาต ิ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ 

คณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าดว้ย 

หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง

วชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

– ผลงานที่ไดรั้บการจดสทิธบิัตร  

(๑.๐๐)................ 

 

ความคดิเห็นของประธานหลักสูตร 

   รับรอง         ไม่รับรอง เหตุผล..................................................................................................................................................................... 

                                     

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

                                                                                                                  (............................................................................) 

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

๒
๕

๒
 



๒๕๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

บ.๑๓/๑........ 
หมายเลขคำรอง  

แบบฟอร์มการปรับแก้ไขวทิยานพินธ์เพื่อย่ืนขอสำเร็จการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา  
 

 

๑. รายละเอยีดผู้ขอยืน่คำร้อง 

       ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................ 

       ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss. ........................................................................................................................................................... 

       รหัสประจำตัว      นักศกึษา   ภาคพเิศษ    ภาคปกต ิ   

       ระดับ ป.โท  ป.เอก  สาขาวชิา..................................................................................เบอร์โทรศัพท์ .......................................................  

 

๒. ชื่อวิทยานพินธ์ภาษาไทย    ไม่ตอ้งปรับแกไ้ข   ปรับแกไ้ข 

๒.๑ ชื่อวทิยานพินธ์ภาษาไทย (เดมิ) ........................................................................................................................................................ 

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

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

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

    ๒.๒ ชื่อวทิยานพินธ์ภาษาไทย (หลังปรับแกไ้ข) ......................................................................................................................................... 

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

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

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

 

๓. ชื่อวิทยานพินธ์ภาษาอังกฤษ   ไม่ตอ้งปรับแกไ้ข   ปรับแกไ้ข 

๓.๑ ชื่อวทิยานพินธ์ภาษาอังกฤษ (เดมิ) ................................................................................................................................................... 

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

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

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

    ๓.๒ ชื่อวทิยานพินธ์ภาษาอังกฤษ (หลังปรับแกไ้ข) ................................................................................................................................... 

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

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

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

 

๔. บทคัดย่อภาษาไทย    ไม่ตอ้งปรับแกไ้ข   ปรับแกไ้ข 

๔.๑ บทคัดย่อภาษาไทย (เดิม) ................................................................................................................................................................ 

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

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

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

๔.๒ บทคัดย่อภาษาไทย (หลังปรับแกไ้ข) ................................................................................................................................................. 

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

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

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

 



๒๕๔ 
 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

๕. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ    ไม่ตอ้งปรับแกไ้ข   ปรับแกไ้ข 

๕.๑ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (เดมิ) ........................................................................................................................................................... 

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

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

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

๕.๒ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (หลังปรับแก้ไข) ........................................................................................................................................... 

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

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

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

๖. กรณีท่ีต้องแก้ไข ขา้พเจา้ขอรับรองว่าไดป้รับแกไ้ขขอ้มูลดงักลา่วขา้งตน้ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จริง 

 

๗. ข้าพเจ้าได้ส่งวิทยานพินธ์ฉบบัสมบูรณ์ ประกอบด้วย  

   เล่มวทิยานพินธ์ฉบบัสมบูรณ์ จำนวน ๕ เล่ม  

 แผ่นซดีไีฟล์วทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ แผ่น 

 

 

                   ลงชื่อ…………………….………………………..……ผู้ย่ืนคำร้อง 

                                                  (……………………………......…………………..) 

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

 

 

๘. ความเห็นของประธานท่ีปรกึษาวิทยานพินธ ์

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

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

 

                         ลงชื่อ………………………….....…..............ประธานที่ปรึกษาวทิยานพินธ ์

                     (..........................................................) 

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

 

 

๙. ความเห็นของประธานหลักสูตร 

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

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

 

                         ลงชื่อ………………………….............…..............ประธานหลักสูตร 

                       (..............................................................) 

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

 

 



๒๕๕ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

(ส่วนนี้สำหรับสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย) 

๑๐. เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 

 เล่มวทิยานพินธ์ฉบบัสมบูรณ์ จำนวน ๕ เล่ม  

 แผ่นซดีไีฟล์วทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ แผ่น 

 

            ลงชื่อ...............................................................เจา้หนา้ที่ผู้ตรวจสอบ 

                                                                                   (.................................................................) 

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

                              

๑๑. ความเห็นของผู้อำนวยการบณัฑิตวิทยาลัย 

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

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

 

                             ลงชื่อ…………………………................................ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

                       (..............................................................) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 
 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

บ.๑๔ 
 

 
 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... รหัสประจำตัว.............................................................................

เบอร์โทรศัพท์.........................................................หลักสูตร.........................................................................................................ระดับ  (  ) ป.โท   (  ) ป.เอก 

ประเภทการศกึษา  (  ) ภาคปกติ   (  ) ภาคพิเศษ 

สาขาวชิา....................................................................................................................................................................................รุ่นท่ี.......................................  

ช่ือเรื่องวิทยานพินธ์ (ภาษาไทย)  

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

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

ช่ือเรื่องวิทยานพินธ์ (ภาษาอังกฤษ)  

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

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

ผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ  

  บทคัดย่อ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ    ผลการตรวจสอบ....................... 

 บทท่ี ๑ บทนำ     ผลการตรวจสอบ.......................  

 บทท่ี ๒ เอกสารและงานวจิัยท่ีเก่ียวขอ้ง   ผลการตรวจสอบ.......................  

 บทท่ี ๓ วธิกีารดำเนินการวจิัย   ผลการตรวจสอบ.......................  

 บทท่ี ๔ ผลการวเิคราะหข์อ้มูล    ผลการตรวจสอบ.......................  

 บทท่ี ๕ สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ   ผลการตรวจสอบ.......................  

 ผลการตรวจสอบโดยเฉล่ียทุกบท   ผลการตรวจสอบ.......................  
 

ลงช่ือ............................................................นักศกึษา                  ลงช่ือรับรอง.....................................................อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานพินธ์ 

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

วันท่ี.............../.............../.................           
 

ลงช่ือ....................................................... ประธานหลักสูตร.................................................................................... 

        (...........................................................) 

               วันท่ี.................../........................./..................           
 
 

ผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ โดยเจ้าหน้าท่ีบัณฑติวิทยาลัย 

  บทคัดย่อ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ    ผลการตรวจสอบ..................... 

 บทท่ี ๑ บทนำ     ผลการตรวจสอบ.....................  

 บทท่ี ๒ เอกสารและงานวจิัยท่ีเก่ียวขอ้ง   ผลการตรวจสอบ.....................  

 บทท่ี ๓ วธิกีารดำเนินการวจิัย   ผลการตรวจสอบ.....................  

 บทท่ี ๔ ผลการวเิคราะหข์อ้มูล    ผลการตรวจสอบ.....................  

 บทท่ี ๕ สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ   ผลการตรวจสอบ.....................  

 ผลการตรวจสอบโดยเฉล่ียทุกบท   ผลการตรวจสอบ.....................  

*หมายเหตุ การคิดสัดส่วนเป็นไปตามคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร 
 
 

ตรวจสอบแล้วเห็นควรส่งตรวจรปูแบบฯได้ 

ลงช่ือ......................................... เจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบตรวจสอบ 

     (.................................................) 

วันท่ี............/...................../................ 

อนุมัตส่ิงตรวจรูปแบบฯ  

  ลงช่ือ........................................ ผูอ้ำนวยการบณัฑติวิทยาลัย 

       (.................................................) 

  วันท่ี............/......................./................ 
 

รับเอกสาร วันท่ี............/.............../............... เวลา............................. ใหม้ารับได้ วันท่ี............/.............../............... เวลา................................... 

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวสิทุธิ ์

บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 



๒๕๗ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ ระบบอักขราวิสุทธิ์ คอืระบบที่ใหบ้ริการตรวจสอบความคลา้ยคลงึกัน ระหว่างเอกสารที่ย่ืนตรวจสอบ  

                        กับเอกสารในฐานขอ้มูลของระบบฯ โดยใหผ้ลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ ความคลา้ยคลงึกันและ

รายละเอยีดอื่น ๆ  

ขั้นตอนการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

๑. กรอกแบบฟอร์ม บ.๑๔  

 

 

๔. นำแบบฟอร์ม บ.๑๔ และ CD ไฟล์วิทยานพินธ์ (WORD) 

ส่งท่ี สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 

๖. มารับผลการตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ตามวันเวลาท่ีแจ้งไว้ แล้วดำเนนิการ 

ส่งตรวจรูปแบบวิทยานพินธ์  

 

๒. ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ ์

โดยเข้าไปท่ี http://plag.grad.chula.ac.th/ 

 

 

๓. นำเสนอเซ็นรบัรองการส่งแบบฟอร์ม 

                     - อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานพินธ ์

                     - ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 

๕. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 

ผลการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ใช้เวลา ๓ วัน 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fplag.grad.chula.ac.th%2F&h=yAQHBJ8uT


๒๕๘ 
 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

คำร้องขอชำระเงนิ/ขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบยีนเรยีน 

      

        วันท่ี…....…เดอืน……….…………..พ.ศ…………..…… 

เรื่อง การขอชำระเงนิ/ขอผ่อนผันค่าลงทะเบยีนเรยีน 

 

เรยีน อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 เนื่องดว้ยขา้พเจ้า……………………............……………………รหัสนักศกึษา…..…….....................……….…..………..

สาขาวิชา………………………..……………………………….………………..............………………………………………………..………………… 

 มคีวามประสงค์ที่จะผ่อนผันค่าลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที่……….…...............……….………......…….…….

เนื่องจาก……………………………………………………………………….……………………………………….……...............……………………… 

และจะนำเงนิมาชำระค่าลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มชำระค่าปรับตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 

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

  

 หากข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินการตามวันที่กำหนดไว้ได้  ข้าพเจ้ายนิดีที่จะดำเนินการลาพัก

การเรยีนในภาคเรยีนน้ัน  ตามระเบยีบของมหาวทิยาลัยฯ 

 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
   ขอแสดงความนับถอื 

 

                                                            (ลงช่ือ)…………………....……………......………..…ผู้ยื่นคำรอ้ง 

        (………………….……...….....……………..) 
 

ความเห็นประธานหลักสูตร                     ความเห็นผู้อำนวยการบัณฑิตวทิยาลยั 
……..…………………………………….............…….………                   ….…………………………........…….………………………….                                       

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

ลงช่ือ……………………………….…......…...........……...                  ลงช่ือ……………………….........…..…….…………….…… 

 

 

 

 

 

    ความเห็นอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

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

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

       ลงช่ือ………………………….......…..…………..……………… 

 



๒๕๙ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Sakon Nakhon Rajabhat University 
 

คำร้องขอลาออก 

 

รายละเอยีดผู้ยืน่คำร้อง          

      ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว...............................................................................รหัสนักศกึษา  

      นักศกึษา   ภาคปกต ิ     ภาคพเิศษ  สาขาวชิา............................................................................................................................................  

      ระดับ        ปริญญาโท   ปริญญาเอก  คณะ.............................................................................................................................................. 

      โทรศัพท์                                                                 E-mail………………………………………....……………..…....................…………….………......…….…… 

      มคีวามประสงค์จะขอลาออกจากมหาวทิยาลัยเพราะ……………………………………..…………………...........……………….…………...........…................................ 

      จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  และขา้พเจา้ยินดปีฏบิัตติามระเบยีบของมหาวทิยาลัย ทุกประการ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

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

                   (……………………..…...................…….)……..……/….….……/……….…. 

 

ดำเนนิการตรวจสอบความเรยีบรอ้ย 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประจำหอ้ง 

ประธานหลักสูตร หอ้งศกึษาคน้ควา้ 

ระดับบัณฑติศกึษา 

สำนักวทิยบริการ งานคลงั บัณฑติวทิยาลัย 

      

 

     รับคำร้อง วันที่........../............../............เวลา.......................น.                               คำสั่ง       อนุมัต ิ    ไม่อนุมัต ิ                            

 

      ลงชื่อ…………………………..……......………………..ผู้รับคำร้อง                                   ลงชื่อ…………………….……….....…….…………………..                               

           (.........................................................)                           (..............................................................) 

                                                                                                                                 ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย  

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

เรยีน    หัวหน้างานคลัง 

           นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………รหสัประจำตัว  

           นักศกึษา         ภาคปกต ิ        ภาคพเิศษ  สาขาวชิา................................................................................................................................ 

           ระดับ             ปริญญาโท       ปริญญาเอก  คณะ................................................................................................................................... 

           ไดรั้บอนุมัตใิหล้าออกแลว้  ตัง้แต่วันที…่…….……..เดอืน…………………….……………………..……………..พ.ศ. …………………………..… 
            
                       ลงชื่อ...............……......………………………………………   

         (………................................................) 

                                                                         ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย   

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

หมายเลขคำรอง 

 

           

           

          



๒๖๐ 
 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

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

เรื่อง  ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา 
เรียน  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 ดว้ยขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….......…………………....……………….…..….…..……….………….  

รหัสประจำตัว…………..…………………….………………….....สาขาวชิา………………..……….……….......………………………………..……………… 

นักศกึษา          ภาคปกต ิ 

                     ภาคพเิศษ    

  มคีวามประสงค์ ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา ภาคเรียนที่ …….………………………………..……….…….……   

                    ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ ภาคเรียนละ  ๑,๕๐๐  บาท    

                    ระดับปริญญาโท (ภาคพเิศษ) ภาคเรียนละ  ๒,๕๐๐  บาท 

                    ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ ภาคเรียนละ  ๓,๐๐๐  บาท   

                    ระดับปริญญาเอก (ภาคพเิศษ) ภาคเรียนละ  ๕,๐๐๐  บาท 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา   

                                                                                                   ขอแสดงความนับถอื 

 

 

                                 ลงชื่อ……..……..………….......……...……….ผูย้ืน่คำรอ้ง 

                                                                                              (…………………………..………...……….) 

                                                         ยืน่                          วนัที่.…...เดอืน………….......…..พ.ศ…………..…. 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

๑. ความเห็นประธานหลักสูตร 

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

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

 ลงช่ือ.…………………...................................ประธานหลักสูตร 

      (……………...................................………) 

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

 ๒. บันทกึฝ่ายการเงนิ 

    ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี............................. 

                    จำนวนเงนิ…….…..…….....……….…บาท 

 ชำระตามใบเสร็จเล่มท่ี……………….........…..…….เลขท่ี…………………..……. 

 

                    ลงช่ือ………………...….........….…….……เจา้หน้าท่ีการเงนิ 

                            (……………..…………..………..……..)    

                      วันท่ี…....เดอืน……...….……พ.ศ………...…… 

๓. บันทกึฝ่ายทะเบยีนบัณฑติวทิยาลัย 

    ไดต้รวจสอบและลงฐานขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  

     เมื่อวันท่ี…......เดอืน……...….……พ.ศ……….…… 

 

 

   ลงช่ือ……………........…...……..……..ผูบั้นทึกขอ้มูล 

        (…………….....….…....………………..) 

   วันท่ี…......เดอืน……...….……พ.ศ……….…… 

 



๒๖๑ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

คำร้องขอคนืสภาพการเป็นนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

กรณพี้นสภาพเนื่องจากไมช่ำระเงนิค่าลงทะเบยีนการศกึษา 

และคา่รักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

---------------------------------------- 
เรื่อง   ขอคนืสภาพการเปน็นักศกึษา 
เรียน   ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลยั 
 

 ดว้ยขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…………………………….......................................................................…………...........

รหัสประจำตัว…………………….…….....….......…..…..…….สาขาวชิา……………………………….........…...…………………..…………..……..….. 

นักศกึษา         ภาคปกต ิ         

                   ภาคพเิศษ   

  มคีวามประสงค์ จะขอคืนสภาพการเป็นนักศกึษา เนื่องจากไม่ไดช้ำระค่าลงทะเบยีนการศกึษาและค่า

รักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา  ภาคเรียนที่ ……………………………………..….............………………………..…………………………..… 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 

       ขอแสดงความนับถอื 

 

            ลงชื่อ……………………..………….……………….ผูย้ืน่คำร้อง 

                                                                    (………………………………………………….) 

                                                               ยืน่วันที…่….….เดอืน………..….…………..พ.ศ..............  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

๑. ความเห็นประธานหลักสูตร 

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

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

ลงชื่อ.…………................................….………..ประธานหลักสูตร 

     (……………..................................…………) 

วันท่ี….......เดอืน…….….......……พ.ศ……….…… 

 

๒. บันทกึฝ่ายทะเบยีนนักศกึษาบณัฑติศกึษา 

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

          ลงช่ือ………………...…......................………ผูบั้นทึกขอ้มูล 

               (……………..........................……………) 

          วันท่ี…......เดอืน……….......……พ.ศ….….......…… 

๓. ผู้อำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

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

   ลงช่ือ………………………......……………….ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

       (…………….......................……………) 

  วันท่ี……...เดอืน……..……..……พ.ศ………..…… 

๔. บันทกึฝ่ายการเงนิ 

ค่าธรรมเนยีม      ภาคปกต ิ๕๐๐ บาท    ภาคพเิศษ ๑,๐๐๐ บาท 

ค่าลงทะเบียนการศึกษาภาคเรียนท่ี………………........………………….…..

จำนวนเงนิ…………..…….……บาท รวมเงนิ……..…….….......….……..บาท  

ชำระตามใบเสร็จเล่มท่ี….………….....……..….เลขท่ี………......…….….…… 
 

                    ลงช่ือ……………………......……………… เจา้หน้าท่ีการเงนิ 

                         (…………….....................…………) 

                   วันท่ี…....เดอืน……......………พ.ศ………..… 



๒๖๒ 
 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
  

 

 

 

 
     

     ใบส่งเกรดเพิ่มเตมิ 
 

เรยีน  ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 
 

 เนื่องดว้ยในภาคเรียนท่ี.............../.......................มนัีกศึกษา จำนวน.......................ราย  ไม่มรีายชื่อในใบส่งเกรด 

รายวชิา.............................................................................................รหัสวชิา................................SECTION……..................…….  

อาจารย์ผูส้อน.......................................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่านักศึกษาท่ีมรีายชื่อในตารางไดช้ำระเงนิค่าลงทะเบียน ในภาคเรียนท่ี.……..….../……..…....................จริง 

ท้ังนี้ ไดแ้นบสำเนาเอกสารใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนมาดว้ยพร้อมน้ี 
 

                                          ลงช่ือ…………………………..…………….จนท.ทะเบียนฯ 
 

รหัส 

นักศกึษา 

ชื่อ-สกุล คะแนน 
เกรด หมายเหตุ 

ระหว่างภาค ปลายภาค รวม 

       

       

       

       

        

ลงช่ือ…………………………….........………….อาจารย์ผูส้อน 

                                                                                 วันท่ี…......../………………./…………… 
 

 

    

  

   

 

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้บันทกึข้อมูล 

ไดต้รวจสอบและลงฐานขอ้มูลเมื่อ 

วันท่ี….....…/…….......…./…………… 

 

ลงช่ือ………….…………….....…….…….ผูบั้นทึกขอ้มูล 

       (……………..……….....….…………..) 

 

ตรวจสอบ/ตรวจทานถูกต้องแลว้บันทึกลงฐานขอ้มูลได ้

 

      ลงช่ือ…………………………..……………..….ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

    อนุมัติผลการเรียน  ไม่อนุมัติผลการเรียน 
 

ลงช่ือ………………………...............……….......…..ประธานหลักสูตร 

 



๒๖๓ 

 

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

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

     
ส่วนราชการ              

ที ่              วันที ่                   

เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว /ชื่อสกุล         

เรียน   ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

           

  ดว้ยขา้พเจา้                                                          รหัสนักศึกษา       

สาขาวชิา                     ภาคปกต ิ  ภาคพเิศษ       

 ๑. มคีวามประสงค์จะขอแจง้การเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ /ชื่อตัว/ชื่อสกุล  ดังน้ี 

  ๑.๑ ขอแจง้เปลีย่นแปลงคำนำหน้าช่ือเป็น                                                                                                           

  ๑.๒ ขอแจง้เปลี่ยนแปลงชื่อตัว เป็น          

  ๑.๓ ขอแจง้เปลี่ยนแปลงช่ือสกุล เป็น         

                        ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำใหค้ำนำหนา้ชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุลใหม่ของขา้พเจา้ คอื  

   ภาษาไทย                           

   ภาษาอังกฤษ                                                                                                  

 ๒. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจาก          

 ๓. พร้อมน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบ 

      สำเนาทะเบียนบ้าน         จำนวน  ๑  ชุด  

   สำเนาบัตรประชาชน                จำนวน  ๑  ชุด  

   สำเนาใบสำคัญ การสมรส/การหย่า/เปลี่ยนช่ือตัว / สกุล  จำนวน  ๑  ชุด 

                                 สำเนา        จำนวน  ๑  ชุด 
 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดำเนินการต่อไป 
 

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

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

๑. ผู้อำนวยการบณัฑติวทิยาลัย 

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

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

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

                   (........................................................) 

          วันท่ี.........เดอืน...............................พ.ศ. .............. 

๒. ฝ่ายทะเบยีนบณัฑติศกึษา 

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

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

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

                (........................................................) 

           วันท่ี.........เดอืน.............................พ.ศ............ 

บันทึกขอความ 



๒๖๔ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Sakon Nakhon Rajabhat University 

คำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปลดหน้ีสิน) 

 

๑. รายละเอยีดผู้ย่ืนคำร้อง 

          

     ช่ือ-สกุล นาย/นาง/นางสาว..............................................................รหัสนักศึกษา  

     ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss…………………………………………………………………………….................…………………………………… 

     นักศึกษา   ภาคปกติ    ภาคพเิศษ    สาขาวชิา………………………….………………..…..……..............…………………..………………… 

     ระดับ       ปริญญาโท  ปริญญาเอก  คณะ............................................................................................................. 

     วัน เดือน ปีเกดิ.........../............../...............สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา วันท่ี...........เดอืน....................พ.ศ............. 

     วุฒเิดมิ ระดับ ป.ตรี/ป.โท (ภาษาไทย).......................................วุฒเิดมิ ระดับ ป.ตรี/ป.โท (ภาษาอังกฤษ)............................ 

     ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อไดส้ะดวก บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี.............ซอย.....................................ถนน.......................................... 

     ตำบล...............................อำเภอ..................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณย์ี.............................. 

        โทรศัพท์                                                                  E-mail ……………………………………………...….....……........…..…………      

                  

ลงชื่อ...................................................ผูย้ื่นคำร้อง 

        วันท่ี........../................/.............. เวลา........................น. 
 

๒. ผู้ยื่นคำรอ้งขอรับรองว่าไม่หนี้สินต่อฝ่ายหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ 

ที ่

ฝ่ายหรอืหน่วยงาน 

 

ลายเซ็นรับรองจากหัวหน้าฝ่าย 

หรอืหน่วยงาน พร้อมทั้ง

ประทบัตรา 

หมายเหตุ 

 

๑ หอ้งสำนักงานบัณฑติวทิยาลัย อาคาร ๕ ช้ัน ๑   

๒ หอ้งศึกษาคน้ควา้ระดับบัณฑติศึกษา อาคาร ๕ ช้ัน ๔   

๓ สำนักวทิยบริการ (จุดบริการยมื-คนื) ช้ัน ๒   

๔ ฝ่ายงานคลัง อาคาร ๑๐ ช้ัน ๑   

 

 

  

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

หมายเลขคำรอง  

           

          



๒๖๕ 
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๓. ผู้ยื่นคำร้องมคีวามประสงค์ขอเอกสารดังต่อไปนี้ 
 

รายการ ค่าธรรมเนยีม  

(ภาคปกติ) 

ค่าธรรมเนยีม  

(ภาคพเิศษ) 

จำนวน 

 

บันทึกจากงานคลัง 

๓.๑ ใบรับรองคุณวุฒ ิ  ฉบับละ ๕๐ บาท ฉบับละ ๑๐๐ บาท ๑ ฉบับ 
 

ผู้ย่ืนคำร้องไดช้ำระคา่ธรรมเนยีมแลว้  

ตามใบเสร็จเล่มที่...........เลขที่............... 

 

ลงชื่อผู้รับเงนิ       

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

(........................................) 

๓.๒ ใบแสดงผลการศกึษา (ฉบับภาษาไทย  

และฉบับภาษาอังกฤษ)             

ฉบับละ ๕๐ บาท ฉบับละ ๑๐๐ บาท ๒ ฉบับ 

๓.๓ ค่าขึ้นทะเบยีนมหาบัณฑติ และดุษฎี

บัณฑติ                                     

จำนวน  ๕๐๐ บาท จำนวน  ๕๐๐ บาท  

๓.๔ ค่าใบปริญญาบัตร                                                           จำนวน  ๑๐๐ บาท จำนวน  ๑๐๐ บาท  

    
 

 

๔. ผู้ยื่นคำร้องให้ย่ืนเอกสารดังต่อไปนี ้

    ๔.๑ รูปถ่ายสวมชุดครุยวทิยฐานะ ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๕ แผ่น (รูปถ่ายสวมชุดครุยวทิยฐานะ ทรงผมต้องเปิดหน้าผาก  

เห็นคิ้วและใบหู) 

    ๔.๒ ซองจดหมายขาว ขนาด ๙ x ๔ น้ิว จา่หน้าซองถงึท่ีอยู่ปัจจุบันของผูย้ื่นคำร้อง พร้อมติดแสตมป์ ๕ บาท  

จำนวน ๒ ซอง 
 

๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง                                                    คำสั่ง          อนุมัติ          ไม่อนุมัติ    
 

          ลงช่ือ……...………..……………............………..ผูรั้บคำร้อง          ลงชื่อ………….......…........……......…………………. 

                (....................................................)                                 (....................................................) 

          วันท่ี........./................/...............เวลา...................น.                                 ผูอ้ำนวยการบัณฑติวทิยาลัย 

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

                                                                                                                                                                                       (ส่วนนี้สำหรับผู้ย่ืนคำร้อง) 

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ปลดหน้ีสิน) 
 

 

ชื่อ-สกุล ผู้ย่ืนคำร้อง นาย/นาง/นางสาว.............................................................รหัสนักศกึษา  

สาขาวชิา.......................................................................................................                                                                                                                                                       

๖. รายชื่อผูท่ี้ยื่นคำร้องจะนำเขา้สู่กระบวนพจิารณาการขอสำเร็จการศึกษา (ปลดหน้ีสนิ) ใบแสดงผลการศึกษา  

ใบรับรองคุณวุฒ ิและการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑติ ดุษฎบัีณฑติ 

        ๖.๑ วันท่ี......../.............../.............. ผูย้ื่นคำร้อง                      

        ๖.๒ วันท่ี......../.............../.............. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บคำร้อง     

        ๖.๓ วันท่ี......../.............../.............. ผูพ้มิพ์ 

        ๖.๔ วันท่ี......../.............../.............. รับใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ 

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

       (.......................................................) 

   วันท่ี........../............................/.................  

           

๒ 
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