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โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

 
 



ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบัน   
ราชภัฏ แทนช่ือ วิทยาลัยครู เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2535 ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้า
พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ ให้สถาบันราชภัฏ ได้อัญเชิญมาเป็นตรา
สัญลักษณ์ของสถาบัน 
 พระราชลัญจกรประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันเป็น    
รูปวงรี ลายกลางเป็นรูปพระมหาอุณาโลมอยู่ภายใต้วงจักร รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ 
เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ัน ฉัตรต้ังตรงอยู่บนพระท่ีนั่งอัฐทิศ 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์สถาบันราชภัฏธนบุรี ภายหลัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ แทนสถาบันราชภัฏ จึงใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นตรามหาวิทยาลัย 
 สีต่าง ๆ บนตรามหาวิทยาลัยราชภัฏมีความหมายดังนี้ 
 
 สี  น้ําเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กําเนิด และพระราชทานนาม 
  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 
 สี  เขียว หมายถึง แหล่งท่ีต้ังของสถาบันในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 
 สี  ทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 
 
 สี  ส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีก้าวไกลในสถาบัน 
 
 สี   หมายถึง ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
“ราชภัฏ” จึงหมายถึง “คนของพระราชา” 
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 (1) 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 
 
 “…ข้อสําคัญ การจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้น้ัน ต้องเป็นให้ตลอด กล่าวคือ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ท่ีใด 
ในฐานะใดก็ตาม ต้องต้ังตัวต้ังใจให้ม่ันคงหนักแน่น ท่ีจะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยยึดม่ัน      
ในความดี และความถูกต้องเสมอไป จึงขอให้ทุกคน ทั้งผู้ท่ีจะออกไปศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการงาน
ได้รักษาความเก่ง และความดีท่ีมีอยู่ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะคุณสมบัติ
เหล่าน้ีจะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จทั้งในชีวิต และกิจการงานได้แท้จริง” 
 

พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในพิธีพระราชทานประกาศนยีบัตร ทุน และรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๘  

ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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โครง

 
 
 
 
 
๑.  มีทัศน
 ๑.  ค
 ๒.  ยึ
 ๓.  ม่ั
 ๔.  มี
 ชุม

๒.  มีพืน้ฐ
 ๑.  รูจ้
 ๒.  ป
 ๓.  ป
 ๔.  ช่ว

 
 
 

 งการบัณฑิตศึกษา 

นคติที่ถูกต้องต
วามรู้ความเข้า
ดม่ันในศาสนา
ันคงในสถาบัน
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 สิ่งที่ช่ัว 
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บรมราโชบา
ในหลวงรัช

้องมุ่งสร้างพืน้
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้นฐานชีวิตที่ม่ัน
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นพลเมืองดี 

อง 

ริย์ 
วและ 

รม 
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มือง 

ายด้านการศึ
ชการที่ ๑๐ 
 

 
 
นฐานให้แก่ผู้เรี
งต่อบ้านเมือง 
นคง - มีคุณธร
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๓.  มีงานทํา
 ๑.  การ
 การฝึกอ
 และเยาว
 ๒.  การ ึ
 นอกหลัก
 ทํางานเป็
 ๓.  ต้อง
 มีงานทํา
 
๔.  เป็นพลเ
 ๑.  การ
 ๒.  ครอ
 สถานปร
 โอกาสทํ
 ๓.  การ
 “เห็นอะ
 เช่น งาน
 งานสาธ
 ความเอ้ื

ศึกษา 
 

รียน ๔ ด้าน 
 
รม 

า - มีอาชีพ 
รเลี้ยงดูลูกหลา
อบรมในสถานศึ
วชนรักงาน สู้ง
ฝึกอบรมทั้งใน
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งส่งเสรมิให้ทกุ
ลเมืองดี 
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านบําเพ็ญประ
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 (3) 

สาส์นจากอธิการบดี 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพมาเป็นเวลาถึง 25 ปี
นับต้ังแต่ก่อต้ังโครงการบัณฑิตศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับการรับรอง     
จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน” อยู่ในระดับดี 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้การรับรอง “มาตรฐานคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาภายนอก” ในระดับดี หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี       
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร อีกท้ังมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี ยังได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) อยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ 94.70 มาตรฐานและคุณภาพดังกล่าวเป็นความภูมิใจของชาวราชภัฏธนบุรี 
 ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง  
ของชาวราชภัฏธนบุรี มาเติมเต็มความรู้ ร่วมกันสร้างคุณภาพ และเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ขอให้มีความสุขกับการศึกษา แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพของตนให้เต็มความสามารถเพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง) 
            รักษาราชการแทนอธิการบดี 
         22 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 (4)

โครงการบัณฑิตศึกษา 

คํานํา 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทําคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
เล่มน้ีขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
ของมหาวิทยาลัย สามารถวางแผนการเรียน โดยพิจารณาจากขั้นตอนเงื่อนไข รายละเอียดของระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ และแนวทางการศึกษา ซ่ึงจะทําให้การศึกษาของนักศึกษาดําเนินไปอย่างราบรื่น สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัยได้โดยสะดวก อย่างไรก็ดีสิ่งสําคัญนักศึกษาควรให้ความสนใจกับข้อมูล  
ต่าง ๆ ในคู่มือ และเก็บรักษา และใช้คู่มือน้ีจนจบหลักสูตร ปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
นักศึกษา   
 ขอให้ช่วงชีวิตแห่งการแสวงหาความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนี้ เป็นช่วงเวลาแห่ง             
การเรียนรู้ ท่ีมีความสุข ความสําเร็จ เกิดความเข้มแข็งทางปัญญา และจิตใจซ่ึงจะส่งผลต่อความเจริญ    
ก้าวหน้าของนักศึกษาในอนาคต โครงการบัณฑิตศึกษายินดี และพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และอํานวย
ความสะดวกให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายในการศึกษา 
 
 
 
                                                                                   (อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์  คําเจริญ) 

             ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
                  22 มิถุนายน 2563 
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 (5) 

สารบัญ 
 

พระบรมราโชวาท  (1) 
พระบรมราโชบาย  (2) 
สาส์นจากอธิการบดี  (3) 
คํานํา  (4) 
สารบัญ  (5) 
   
หมวดท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี  
   ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 1 
   ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 5 
   
หมวดท่ี 2 แนวปฏบิัติของนักศึกษา  
   แนวปฏิบัติในการย่ืนคําร้อง 13 
   แนวปฏิบัติในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 14 
   แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 15 
   แนวปฏิบัติในการขอคืนสภาพและรักษาสภาพนักศึกษา 16 
   แนวปฏิบัติในการขอแก้ I 17 
   แนวปฏิบัติในการขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 18 
   แนวปฏิบัติในการขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 20 
   แนวปฏิบัติในการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการคน้คว้าอิสระ 21 
   แนวปฏิบัติในการขอส่งต้นฉบับเพ่ือตรวจรูปแบบรูปเล่มวิทยานิพนธ์  

 และการค้นคว้าอิสระ 
23 

   แนวปฏิบัติในการขอส่งตรวจบทความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 24 
   แนวปฏิบัติในการขอส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 25 
   แนวปฏิบัติในการขอข้ึนทะเบียนปริญญาบัตรและขอใบแสดงผลการเรียน 27 
   แนวปฏิบัติในการขอรับพระราชทานปริญญาบัตร 28 
   
หมวดท่ี 3 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 พ.ศ. 2562 
29 

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการเงินสําหรับการจัดการศึกษา
 ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2550 

53 

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการเงนิการจัดการศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

60 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง การเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา และ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาระบบปกติ พ.ศ. 2550 

61 

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบปกติ 

63 

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง แก้ไขประกาศการเบิกจ่าย 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาแบบปกติ 

66 

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา
 ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562  

67 

   
หมวดท่ี 4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 71 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
75 

   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและการจัดการเรียนรู้  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

82 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหน่ึงในจํานวน 38 แห่ง ท่ีมีอยู่        
ท่ัวประเทศ สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่งนี้ รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เรียกว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ โดยมุ่งพัฒนาด้านวิชาการ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม มุ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสมบูรณ์ โดยได้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการเพิ่มขึ้น ในพ้ืนท่ี 268 ไร่ ณ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 0-2890-1801 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ต้ังอยู่เลขที่ 59/1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์ 0-2325-2010 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรองให้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
และสมุทรปราการ เป็นพ้ืนท่ีการจัดการศึกษาเดียวกัน  
 

 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เดิมคือ โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา 
เปิดสอนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 
ต่อมาในปี 2498 ได้โอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครู การดําเนินงานของสถาบันได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี         
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เ ม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เม่ือ พ.ศ. 2538 ทําให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา    
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี 9 ทรงลงนาม   
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นผลทําให้สถาบันราชภัฏทุกแห่ง
เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ตามพระราชบัญญัติเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 พ.ศ. 2548 ได้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ประวัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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 พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ขึ้นหลายหลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมให้เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใช้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีภาระหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ มุ่งม่ันการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเป็นนักวิชาชีพที่ดี รวมทั้งได้พัฒนา และส่งเสริม
การวิจัยให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนางานในหน้าท่ี ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการเพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และเกิด    
ความม่ันคงย่ังยืนสมกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันมีการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังในภาคปกติและภาคพิเศษ 
 

 
 
 สิกฺขมยปญฺญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา 
 

 
 
 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล      
สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ย่ังยืนและสร้างสังคมคุณภาพ 
 

 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ  
เป็นสถาบันหลักที่ บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคง         
ให้กับประเทศ 
 

 
 
 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม       
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
 2.  พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนําแนวพระราชดําริสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา 

คติพจน ์
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 3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นําชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 4.  วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มุ่งเน้น   
การบูรณาการเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 5.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการกับภูมิปัญญาสากล 
 6.  บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
 

 
 

 1.  มีคุณลักษณ์คนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการตามแนวพระราโชบาย 
  1)  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  3)  มีงานทํา - มีอาชีพ 
  2)  มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม 4)  เป็นพลเมืองดี 
 2.  มีจิตอาสา 
 3.  มีทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
 

 
 

 1.  ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 2.  พัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนําแนวพระราชดําริสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

 1.  นายกุล มฤคทัด (พ.ศ. 2491 - 2496) 
 2.  นางพวงเพชร เอ่ียมสกุล (พ.ศ. 2496 - 2497) 
 3.  นางเกื้อกูล ปุณณะหิตานนนท์ (พ.ศ. 2497 - 2508) 
 4.  คุณหญิงพึงใจ สินธวานนท์ (พ.ศ. 2508 - 2516) 
 5.  นางสาวสุภร โหตระกิตย์ (พ.ศ. 2516 - 2519) 
 6.  นายวิชชา อัตศาสตร์ (พ.ศ. 2519 - 2527) 
 7.  ดร. วิชัย แข่งขัน (พ.ศ. 2527 - 2528) 
 8.  ดร. วัน สังข์สะอาด (พ.ศ. 2528 - 2529) 
 9.  ดร. สุวรรณ นาคพนม (พ.ศ. 2529 - 2533) 
 10.  นายสุขสันต์ สุขสมบูรณ์ (พ.ศ. 2533 - 2537) 
 11.  รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย เทียนน้อย (พ.ศ. 2538 - 2545) 
 12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ (พ.ศ. 2545 - 2552) 
 13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์ (พ.ศ. 2552 - 2556) 
 14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง (พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน) 

ทําเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

อัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษา

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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สีประจํามหาวิทยาลัย 
 

ขาว            เหลือง 
  

 
 
 

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย 
 

ดอกพิกุล      ลูกจัน 

    
 
 
 

เพลงพิกุลทอง 
 

  พิกุลทองคู่จันอันร่มรื่น ต่างสดช่ืนร่วมสถานการศึกษา 
 ราชภัฏธนบุรีเราบูชา พระลัญจกรเปน็ตราม่ิงมงคล 
  เหลืองขาวพวกเราเฝ้าถนอม สีน้อมนําสัตย์ซ่ือถือเหตุผล 
 ล้วนรักดีมีธรรมประจําตน ถ้วนทุกคนรักก้าวหน้าสามัคคี 
  ท้ังการเรียนการกีฬานานาศิลป์ มุ่งมานะเรียนสิ้นเพ่ิมศักด์ิศรี 
 ขอเทิดนามราชภัฏปราชญ์กวี ขอทูนสีขาวเหลืองเรืองวิไล 
  ขอชูชาติศาสน์กษัตริย์นิรันดร ขอเทิดเกียรติบวรด่ังแขไข 
 ขอร่มเกล้าเจ้าชีวิตดวงจิตไทย โปรดประทานพรชัยย่ิง... 
    ไชโย   ไชโย   ไชโย 
 
 
 เนื้อร้อง  ศรีพัท มีนะกนิษฐ์ 
 ทํานอง  แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ 
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 โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มีภารกิจร่วมมือและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการ และการให้บริการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยการประสานงานกับ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โครงการบัณฑิตศึกษาจึงมุ่ง
พัฒนาระบบการบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
องค์ประกอบ เกณฑ์ และตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดต้ังโครงการบัณฑิตศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 ซ่ึงในช่วงเวลาน้ัน  
ยังมีสถานะเป็นสถาบันราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา         
ของสถาบันในขณะนั้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ท่ีกําหนดงาน     
ด้านบัณฑิตศึกษาไว้ว่า 
 “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา
วิชาการและวิชาชีพระดับสูง ทําการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 
ตอนท่ี 4ก หน้า 2, 24 มกราคม 2538) 
 โครงการบัณฑิตศึกษาได้ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อม    
ด้านบุคลากร หลักสูตร อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2538 รวมทั้ง 
ได้ศึกษาวิจัยความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสํารวจ 
ความต้องการ ท้ังในภาพรวม และเฉพาะสาขาวิชา ได้พัฒนาหลักสูตร และได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งแรกในปีการศึกษา 2542 โดยเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยศึกษา และสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และได้เพ่ิมการเปิดสอนหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ตามความต้องการของท้องถิ่น เช่น ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการและการประเมิน
โครงการ ต่อมามีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมให้เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 และได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวนั้นเรื่อยมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ซ่ึงต่อมา
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐาน TQF (Thailand 
Qualifications Framework) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้เปิดสอนหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) หลักสูตร

ประวัติ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



โครงการบัณฑิตศึกษา   

 6

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามลําดับ ต่อจากน้ันได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยในปีการศึกษา 2561 
ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และในปี
การศึกษา 2562 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซ่ึงได้ 
ทําการสอนมาจนถึงปัจจุบัน 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ มีงานทํา และมีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้ว             
แต่มหาวิทยาลัยก็มุ่งหวังให้มีการพัฒนางานอาชีพ และสังคมหลังสําเร็จการศึกษา โดยสามารถนําความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์จากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์ใช้ นอกจากน้ันมหาวิทยาลัย            
ยังมุ่งจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการวิจัย คิด วิเคราะห์ สืบค้น สร้างองค์ความรู้ โดยเอ้ืออํานวยใน     
ทุกช่องทาง ทั้งด้านหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร ด้านอาจารย์ และการจัดการเรียนการสอน     
ด้านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรมและการเรียน ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะ
ในการสร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ และมีความสนใจใฝ่รู้ รวมทั้งให้มีการพัฒนาคุณลักษณะส่วนตน
เพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน คุณลักษณะท่ีมุ่งส่งเสริม ได้แก่ 
ความเช่ือม่ัน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความใฝ่รู้ ความเป็นผู้นํา การมีมนุษยสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ 
การสื่อสาร ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ และความขยันสู้งาน ซ่ึงเป็นจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ี มุ่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างเสริมโอกาส           
ในการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส แต่ขณะเดียวกันก็เน้นคุณภาพ และคุณลักษณะส่วนตนของบัณฑิต      
ไปพร้อมกัน ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ตามพระบรม  
ราโชบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง 3)    
มีงานทํา มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี 
 

 
 
 เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตศึกษา พัฒนาสังคมไทย ให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 

 
 
 เป็นหน่วยงานบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า ส่งเสริม
งานบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาสังคมให้ก้าวทันโลกบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา 
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 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม       
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.  พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนําแนวพระราชดําริสู่การปฏิบัติ 
 3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นําชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 4.  วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มุ่งเน้น   
การบูรณาการเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 5.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการกับภูมิปัญญาสากล 
 6.  บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
 

 
 
 เพ่ือร่วมผลิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
 ระบบการบริหารจัดการเพ่ือร่วมผลิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สนองนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นเป็นการภายใน โดยให้มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้สังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบทบาทในการร่วมผลิต และ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงในปีการศึกษาปัจจุบัน มีคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 1. คณะครุศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
 2. คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
 
 

บทบาทหน้าท่ี และโครงสร้างการบริหารงานของโครงการบัณฑิตศึกษา 

เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ 

พันธกิจ 



โครงการบัณฑิตศึกษา   

 8

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คณะบดีทุกคณะ 
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานบณัฑิตศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ 
คณบดี รองคณบดีฝ่ายที่เกียวข้อง 

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ 
อาจารย์ในคณะท่ีคณบดีเห็นสมควร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
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 การดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นงานที่โครงการบัณฑิตศึกษาต้องร่วม
ดําเนินการกับหน่วยงาน และบุคลากรหลายฝ่าย มหาวิทยาลัยจึงมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 1) คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย อธิการบดี เป็น ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดูแลงานด้านวิชาการ เป็น รองประธานกรรมการ รองอธิการบดีท่ีเกี่ยวข้อง 
คณบดีทุกคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็น กรรมการ และผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
เป็น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และ
กํากับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ความเห็นการขอเปิดหลักสูตร การขอ
ปิดหลักสูตร และการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นในการแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการ
สอบพิเศษต่าง ๆ ให้ความเห็นในการพิจารณางบประมาณเก่ียวกับงานบัณฑิตศึกษา กําหนดหลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม
นักวิจัยของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 2) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ ประกอบด้วย คณบดี หรือรองคณบดีท่ีได้รับมอบหมาย 
เป็น ประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในคณะ เป็น กรรมการ และอาจารย์ในคณะที่คณบดีเห็นสมควร เป็น กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ ทําหน้าท่ีพิจารณาความต้องการของสังคม และศักยภาพของคณะ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะ พิจารณาเสนอความเห็นการขอเปิด การขอปิดหลักสูตร การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นในการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พัฒนา
มาตรฐาน และกํากับดูแลให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดทํา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ จัดหาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน กํากับ
ดูแลด้านจริยธรรมนักวิจัยของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พิจารณากลั่นกรอง
และอนุมัติผลรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
 3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าท่ีเสนอ
การปรับปรุง การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาท่ี
รับผิดชอบ จัดทําศักยภาพเพ่ือขอเปิดสอนหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ พิจารณาหัวข้อ เค้าโครง การสอบหัวข้อ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนตรวจทานความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การบริหารงาน และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา 
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พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะในเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน และการขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร เสนอขอ
ความเห็นชอบการแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบพิเศษต่าง ๆ เสนอ
จํานวน และวิธีการรับนักศึกษา เสนอของบประมาณเพ่ือพัฒนาสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ควบคุมดูแลด้านจริยธรรมนักวิจัยของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ เพ่ือไม่ให้ละเมิดลิขสิทธ์ิ และหลักมนุษยธรรม สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ
บัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะมอบหมาย 
 โครงการบัณฑิตศึกษา มีบุคลากร จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา เป็นบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตศึกษา เป็นรองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหน้าท่ี
บริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จํานวน 4 คน เป็นบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด     
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหน้าท่ีปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของงานบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานธุรการและงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัสดุ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานบริการการศึกษาและอาคารสถานที่ ผนวกกับงาน
อ่ืน ๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติในทุกงานของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 

 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานกรรมการ  
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล ต้ังจิตสมคิด รองประธาน 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร. พยอม วงศ์สารศรี ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ 
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ หลาบมาลา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะครุศาสตร์ 
 6.  อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร กรรมการ 
 7.  อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ กรรมการ 
 8.  ดร. พรศิริ กองนวล กรรมการ 
 9.  รองศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ย้ิมสกุล กรรมการ 
 10.  รองศาสตราจารย์ ดร. ธญวรรณ ก๋าคํา กรรมการ 
 11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กอบัวแก้ว กรรมการ 
 12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คําชัย กรรมการ 
 13.  อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์ คําเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา
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 1.  รองศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา   ย้ิมสกุล ประธานกรรมการ  
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา   เพ่ิมพูล กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา   สังข์พุ่ม กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คําชัย ประธานกรรมการ  
 2.  อาจารย์ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง กรรมการ 
 3.  อาจารย์กมลศักด์ิ วงศ์ศรีแก้ว กรรมการ 
 4.  อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ วิเศษศินธ์ุ กรรมการ 
 6.  อาจารย์ ดร. สิทธิชัย ฝรั่งทอง กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ วิเศษศินธ์ุ ประธานกรรมการ 
 2.  รองศาสตราจารย์วรารัตน์ เขียวไพรี กรรมการ 
 3.  อาจารย์ ดร. สิทธิชัย ฝรั่งทอง กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา   ย้ิมสกุล ประธานกรรมการ  
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา   เพ่ิมพูล กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา   ชุวานนท์ กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา   สังข์พุ่ม กรรมการและเลขานุการ 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์
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 1.  อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์  คําเจริญ ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 2.  นางสาวฐานิตารัชต์  เอ่ียมธนะมาศ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานธุรการและงบประมาณ 
 3.  นางสาวศันสนีย์  วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล 
 4.  นายกัณฒิณัณท์  ทองศศิณัฎฐ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัสดุ 
 5.  นายวิบูลย์  ตันเป่ียมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการการศึกษาและอาคารสถานที่ 
 
 

 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2)  
ช้ัน 12 เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, และ 2123 หมายเลขโทรสาร 0-2890-2308    
เว็บไซต์ http://grad.dru.ac.th/ อีเมล grad.dru@dru.ac.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/gsp.dru 
ไลน์แอด @svz7844e Graduate DRU 
 

สถานท่ีตั้ง 

โครงการบัณฑิตศึกษา
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แนวปฏิบัติในการย่ืนคํารอ้ง 
 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะย่ืนคําร้อง เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานทะเบียน 
ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามขั้นตอนในลําดับต่อไปท่ีระบุไว้ในเอกสารแบบคําร้องนั้น ๆ 

นักศึกษาขอรับทราบผลการดําเนินการตามวันท่ีกําหนด 

นักศึกษาย่ืนคําร้องท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาประจํากลุ่มหรือประธานหลักสตูร 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และลงนามรับรอง 

นักศึกษารับแบบคําร้อง บฑ. ต่าง ๆ  
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดท่ี http://grad.dru.ac.th/ 

กรอกขอ้ความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การย่ืนคําร้องในงานวิชาการและงานทะเบียนโครงการบัณฑิตศึกษา 
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แนวปฏิบัติในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 
 นักศึกษาจําเป็นต้องมีบัตรประจําตัวนักศึกษา เพ่ือใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ สําหรับ
การขอรับบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีลําดับขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 กรณีนักศึกษาได้รับบัตรประจําตัวนักศึกษาไปแล้ว แต่เกิดสูญหายหรือชํารุด นักศึกษาสามารถ
ขอทําบัตรใหม่ได้ สําหรับในกรณีท่ีบัตรสูญหาย นักศึกษาต้องแจ้งความลงบันทึกประจําวันท่ีสถานีตํารวจ 
และย่ืนคําร้องเพ่ือขอทําบัตรใหม่ ดังลําดับขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
นักศึกษาติดต่อรับบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษานําคําร้องและใบเสร็จรับเงินไปติดต่อขอทําบัตรใหม่ท่ีโครงการบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียม จํานวน 100 บาท ท่ีงานการเงิน อาคาร 5 ช้ัน 2 

นักศึกษายื่นคําร้องขอทําบัตรนกัศึกษาใหม่ พรอ้มสําเนาใบแจ้งความลงบันทึกประจําวัน 

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ (กรณสูีญหายหรือชํารุด) 

นักศึกษาติดต่อรับบัตรประจําตัวนักศึกษา ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาเข้าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ณ สถานท่ีท่ีโครงการบัณฑิตศึกษากําหนด 

โครงการบัณฑิตศึกษาแจ้งกําหนดการ วัน เวลา ในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
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แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองการเรียน     
ครบหลักสูตร หรือหนังสือรับรองรายละเอียดการศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ให้ปฏิบัติตามลําดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาขอรับหนังสือรับรองด้วยตนเอง ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาติดตามผลการดําเนินการหลังย่ืนคํารอ้ง 3 วันทําการ 

นักศึกษาย่ืนคําร้องท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท ท่ีงานการเงิน อาคาร 5 ชั้น 2 

นักศึกษารับแบบคําร้องขอหนังสือรับรอง (บฑ. 9)  
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดท่ี http://grad.dru.ac.th/  

กรอกข้อความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
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แนวปฏิบัติในการขอคืนสภาพและรกัษาสภาพนกัศึกษา 
 
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบแล้ว แต่ยังไม่ได้ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษา หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ละ
ภาคการศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษา ดังน้ันทุกภาคการศึกษาให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

นักศึกษาส่งคืนแบบคําร้องท่ีดําเนินการชําระเงินเรียบร้อยแล้ว 
ท่ีฝ่ายงานทะเบียนโครงการบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษารอรับแบบคําร้องท่ีผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
และติดต่อชําระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาภาคการศึกษาละ 2,000 บาท  

ท่ีงานการเงิน อาคาร 5 ช้ัน 2 หากเกินกําหนดการรักษาสภาพในภาคการศึกษานั้น ๆ 
ต้องขอคืนสภาพนักศึกษา และชําระเงินค่าคืนสภาพนักศึกษา 500 บาท  

นักศึกษาย่ืนคําร้องขอคืนสภาพและรกัษาสภาพนักศึกษา  
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและประมวล ให้ความเห็น   

และ ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาประจํากลุ่มหรือประธานหลักสตูร 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น และลงนามรับรอง 

นักศึกษารับแบบคําร้องขอคืนสภาพและรักษาสภาพนักศกึษา (บฑ. 5) 
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่ http://grad.dru.ac.th/  

กรอกขอ้ความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอคืนสภาพและรักษาสภาพนักศึกษา 
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แนวปฏิบัติในการขอแก้ I  
 
 นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการศึกษาสัญลักษณ์ I (การประเมินผลไม่สมบูรณ์) ต้อง
ดําเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ให้ปฏิบัติ
ตามลําดับขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
นักศึกษาติดตามผลการดําเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาปัจจุบัน 

อาจารย์ผูส้อนดาํเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน และ 
ส่งผลการแก้ I ในแบบคําร้องของนักศึกษารายน้ัน ๆ  

นักศึกษายื่นคําร้อง (หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและประมวล พิจารณาให้ความเห็นแล้ว) 
พร้อมส่งผลงานในรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ ์

ท่ีอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผูป้ระสาน รายวิชาท่ีต้องการแก ้I 

นักศึกษาพบอาจารย์ผูส้อน หรืออาจารย์ผู้ประสาน รายวิชาท่ีติด I  
เพื่อตรวจทานรายการผลงานที่ไม่สมบูรณ์ ค้างส่ง หรือ ส่งไม่ครบถ้วน 

นักศึกษายื่นคําร้องขอแก้ I ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  
เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและประมวล พจิารณาให้ความเห็น 

โดยสามารถรอรับแบบคําร้องคืนได้ทันที  

นักศึกษารับแบบคําร้องขอแก้ I (บฑ. 7)  
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดท่ี http://grad.dru.ac.th/  

กรอกข้อความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอแก้ I  
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แนวปฏิบัติในการขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ       
ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(มีต่อหน้าถัดไป) 

ประธานหลักสตูร และคณบดี ลงนามให้ความเห็น 

คณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการคน้คว้าอิสระ  
พิจารณาหัวข้อและเค้าโครง กาํหนดวัน เวลาสอบ และลงนามให้ความเห็นชอบ 

(กําหนดวันสอบหลังจากวันท่ีหัวข้อและเค้าโครงผ่านการพิจารณาแล้ว 2 สัปดาห์) 

นักศึกษายื่นคําร้อง พร้อมเล่มโครงร่างงานวิจัย 3 บท จํานวน 3 เล่ม  
ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือพิจารณาหัวข้อและเค้าโครง 
 พิจารณาเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบ และลงนามให้ความเห็น 

นักศึกษายื่นคําร้อง ท่ีฝ่ายงานทะเบียนโครงการบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือตรวจคุณสมบัติการขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยสามารถรอรับแบบคําร้องคืนได้ทันที 

นักศึกษารับแบบคําร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
(บฑ. 12  บฑ. 24-1 และ บฑ. 24-2)  

ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่ http://grad.dru.ac.th/  
กรอกขอ้ความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ ์และการค้นคว้าอิสระ 
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นักศึกษาเข้าสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดไว้  

นักศึกษาตรวจสอบผลการพิจารณา 3 วันทําการ ก่อนวันสอบ 

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ลงนามให้ความเห็น 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

การขอสอบหัวข้อและเค้าโครง และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นควา้อิสระ 



โครงการบัณฑิตศึกษา   

 20

แนวปฏิบัติในการขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 
 นักศึกษามีความประสงค์จะขอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ       
ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ลงนามให้ความเห็น 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การขอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

ประธานหลักสตูร และคณบดี ลงนามให้ความเห็น 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  
และ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษารว่ม (ถ้ามี) ลงนามให้ความเห็น 

นักศึกษายื่นคํารอ้งขอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (บฑ. 13)  
ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ 

ภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเสนอขอความเห็นชอบ 
ในการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  

และ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษารว่ม (ถ้ามี)  

นักศึกษารับแบบคําร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์และการค้นคว้าอิสระ (บฑ. 13) 
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่ http://grad.dru.ac.th/ 

กรอกขอ้ความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
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แนวปฏิบัติในการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 
 นักศึกษาสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ได้รับการประเมิน ผ่าน     
และย่ืนคําร้องขอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระแล้ว มีความประสงค์จะขอ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(มีต่อหน้าถัดไป) 

ประธานหลักสตูร และคณบดี ลงนามให้ความเห็น 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
พิจารณา กําหนดวัน เวลาสอบ และลงนามให้ความเห็น 

(กําหนดวันสอบหลังจากวันท่ีคณะกรรมการสอบท้ังหมดลงนามแล้ว 2 สัปดาห์) 

นักศึกษาย่ืนคําร้อง พร้อมเล่มงานวิจัย 5 บท จํานวน 5 เล่ม  
ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือพิจารณาคุณวุฒิ และคุณสมบัต ิ
ของอาจารย์ประจําหลักสตูร และผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย 

ท่ีเสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งให้เป็น 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  

นักศึกษายื่นคําร้อง ท่ีฝ่ายงานทะเบียนโครงการบัณฑิตศึกษา 
เพื่อตรวจคุณสมบัติการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

ให้เป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย โดยสามารถรอรับแบบคําร้องคืนได้ทันที 

นักศึกษารับแบบคําร้องแบบคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (บฑ. 15)  
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดท่ี http://grad.dru.ac.th/  

กรอกขอ้ความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอสอบป้องกันวิทยานพินธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
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หมายเหตุ  นักศึกษามีเวลาในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ และนําส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือตรวจรูปแบบรูปเล่มให้แล้วเสร็จภายใน
ภาคการศึกษาที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพ่ือนําเสนอสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ ท่ีกําหนดไว้  

นักศึกษาตรวจสอบผลการพิจารณา 5 วันทําการ ก่อนวันสอบ 

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ลงนามให้ความเห็น 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

การขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  
และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ และการคน้คว้าอิสระ 
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แนวปฏิบัติในการขอส่งต้นฉบับเพ่ือตรวจรูปแบบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 
 นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ได้รับการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ หรือ
ผ่าน และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ  
การค้นคว้าอิสระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอส่งต้นฉบับเพ่ือตรวจรูปแบบรูปเล่มงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

นักศึกษาติดตามผลการดําเนินการ ภายใน 3 วันทําการ 
หากมีการแก้ไขให้รับเล่มต้นฉบบักลับคืนไปแกไ้ข และนําส่งตรวจครั้งต่อไป 

ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

กรรมการตรวจรูปแบบของโครงการบัณฑิตศึกษา 
ตรวจรูปแบบรปูเล่มต้นฉบับงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 

ในคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอสิระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ประธานหลักสตูร ลงนามให้ความเห็น 

นักศึกษายื่นคําร้อง พร้อมเล่มต้นฉบับงานวิจัย (ยังไม่ต้องเข้าเล่ม) จํานวน 1 เล่ม   
ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 

และลงนามรับรองผลงานเสร็จสมบูรณ์  
เห็นชอบด้านเนื้อหา รูปแบบ และบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษารับแบบคําร้องขอส่งต้นฉบับเพ่ือตรวจรูปแบบ (บฑ. 16)  
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดท่ี http://grad.dru.ac.th/  

กรอกขอ้ความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอส่งต้นฉบับเพื่อตรวจรปูแบบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
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แนวปฏิบัติในการขอส่งตรวจบทความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 
 นักศึกษาส่งเล่มต้นฉบับงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และผ่านการตรวจรูปแบบรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว    
มีความประสงค์จะจัดทําบทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความการค้นคว้าอิสระ เพ่ือนําไปตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

นักศึกษาส่งแบบตอบรับบทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความการค้นคว้าอิสระ 
ท่ีได้รับจากวารสารวิชาการ หรืองานประชุมวิชาการท่ีไปเผยแพรผ่ลงาน 

ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาต่อไป 

นักศึกษาส่งบทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความการค้นคว้าอสิระ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นําไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

หรือนําเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ ตามสถานที่ท่ีนักศึกษาค้นหาไว้ 

นักศึกษาค้นหาสถานท่ีเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ  
สถานท่ีตีพิมพ์วารสารวิชาการ หรืองานประชุมวิชาการระดับชาติ 

โดยค้นหาได้จากเว็บไซตว์ารสารวิชาการต่าง ๆ หรือท่ี http://grad.dru.ac.th/  

นักศึกษายื่นคําร้อง พร้อมบทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความการค้นคว้าอสิระ 1 ฉบับ   
ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 

และลงนามรับรองผลงานเสร็จสมบูรณ์  
เห็นชอบด้านเนื้อหา รูปแบบ และบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษารับแบบคําร้องขอส่งตรวจบทความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (บฑ. 17)  
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่ http://grad.dru.ac.th/  

กรอกขอ้ความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอส่งตรวจบทความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
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แนวปฏิบัติในการขอส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  
 
 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(มีต่อหน้าถัดไป) 

ผู้เช่ียวชาญด้านการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษประจําสาขาวชิา 
ตรวจทานบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และลงนามในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ลงนามรับทราบ 

ประธานหลักสตูร และคณบดี ลงนามให้ความเห็น 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 และลงนามให้ความเห็น  

นักศึกษายื่นคําร้อง พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 

และลงนามในบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

นักศึกษารับแบบคําร้องขอส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการคน้คว้าอิสระ 
(บฑ. 25-1 และ บฑ. 25-2)  

ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดท่ี http://grad.dru.ac.th/  
กรอกขอ้ความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
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นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาภายใน 3 วนั หลังวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 
หากสภามหาวิทยาลัยมีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ให้นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ปรับแก้ไขบทคัดย่อ  
พร้อมบันทึกข้อความรายงานผลการดําเนินการ 

และนําส่งท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภายใน 3 วันทําการ  

โครงการบัณฑิตศึกษา รวบรวมบทคัดย่อภาษาไทย และบันทึกข้อความ 
ของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรกึษาที่รายงานผลการดําเนินการตามขอ้สังเกต 
และข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

พร้อมกับรายช่ือผูส้ําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตามกาํหนดการประชุม) 

นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาภายใน 3 วัน หลังวันประชุมสภาวิชาการ  
หากสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น และปรับแก้ไขโดยด่วนท่ีสุด  
และนําส่งท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภายใน 3 วันทําการ 

โครงการบัณฑิตศึกษา รวบรวมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
พร้อมกับรายช่ือผูส้ําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตามกําหนดการประชุม) 

นักศึกษาส่งบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์  
(แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญแลว้) 

ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา พร้อมส่งไฟล์บทคัดย่อดังกล่าว รูปแบบไฟล์ Word 
ไฟล์ชื่อนกัศึกษา.docx ท่ีอีเมล graduate@dru.ac.th 

นักศึกษาติดตามผลการดําเนินการ  
หากมีการแก้ไขให้รับบทคัดย่อกลับคืนไปแก้ไข และนําส่งตรวจครั้งต่อไป  

ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภายใน 3 วันทําการ 
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แนวปฏิบัติในการขอข้ึนทะเบียนปรญิญาบัตรและขอใบแสดงผลการเรยีน 
 
 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
ปริญญามหาบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาจะสามารถขอรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ได้ต่อเม่ือ
นักศึกษาได้ส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีเข้าเล่มปกแข็งสีเขียวเข้ม จํานวน 4 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก
ไฟล์ข้อมูล CD เล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 2 แผ่น ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา และ
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ลงนามหน้าอนุมัติในเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

นักศึกษาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบแสดงผลการเรยีน (Transcript) 
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  

(ติดต่อขอรับด้วยตนเองเท่านั้น หรือทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนรับแทน) 

นักศึกษายื่นคําร้องท่ีชําระเงินเรียบร้อยแลว้ ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศกึษา 
พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป (เขียนชื่อนามสกุลด้านหลังรูป)  

นักศึกษายื่นคําร้องเพื่อชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนประกาศนียบัตร ปรญิญาบัตร  
จํานวน 1,000 บาท และค่าใบแสดงผลการเรียน (Transcript ฉบับสําเร็จการศึกษา 

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากฉบับแรก ฉบับละ 300 บาท)  
ท่ีงานการเงิน อาคาร 5 ช้ัน 2 

นักศึกษารับแบบคําร้องขอขึ้นทะเบียนประกาศนียบัตร ปรญิญาบัตร  
และขอใบแสดงผลการเรยีน (บฑ. 19)  

ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดท่ี http://grad.dru.ac.th/  
กรอกขอ้ความในแบบคําร้องให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน 

การขอข้ึนทะเบียนประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และขอใบแสดงผลการเรียน 
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แนวปฏิบัติในการขอรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต สามารถขอรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรได้ ตามกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา      
ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
หมายเหตุ  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ตามกําหนดการประจําปีการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา สามารถยื่นคําร้อง     
ขอรายงานตัวเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษาถัดไปได้ หรือติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร    
ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หลังจากผ่านวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษานั้น ๆ 
(ติดต่อขอรับด้วยตนเองเท่าน้ัน หรือทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนรับแทน) 

ผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับการฝกึซ้อมให้ครบทุกขั้นตอนตามกําหนดการฝกึซ้อม และ 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ผูส้ําเร็จการศึกษา ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัว ท่ีได้รับ  
 1.  เข้าระบบรายงานตัวออนไลน์ เพ่ือทําแบบตดิตามผลผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 2.  พิมพ์ใบรายงานตัวออกจากระบบ นํามายื่นท่ีมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง 
      ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีแจ้งไว้ในกําหนดการ  
 3.  ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้จ้างงาน ผู้บังคับบัญชา  

โครงการบัณฑิตศึกษา แจ้งกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ให้แกผู่ส้ําเร็จการศึกษาแตล่ะคน ตามข้อมลูการติดตอ่ท่ีได้ให้ไว้ 

เพ่ือแจ้งกําหนดการให้ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษานัน้ ๆ เข้ามารายงานตัว  

ผูส้ําเร็จการศึกษาติดตามข่าวสารการประชาสมัพันธ์แจ้งกําหนดการ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ทางป้ายประกาศโครงการบณัฑิตศึกษา หรือท่ีเว็บไซต์ http://grad.dru.ac.th/  

การขอรับพระราชทานปริญญาบัตร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ  
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๕ เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้สําหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ต้ังแต่ปีการศึกษา     
๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 ข้อ  ๔  ให้ยกเลิก 
   (๑)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   (๒)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ  ๕  การใดในข้อบังคับนี้ มิไ ด้ กําหนดไว้ หรือกําหนดไว้แต่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือมีประกาศ
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาออกมาภายหลังการใช้ข้อบังคับน้ีท่ีแตกต่างจาก
ข้อบังคับนี้กําหนดไว้ ให้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เก่ียวกับการนี้ 
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 ข้อ  ๖  ในข้อบังคับน้ี 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
   “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
   “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 
   สําหรับอาจารย์ประจําท่ีรับเข้าใหม่ต้ังแต่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ ต้องมีคะแนน  
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
   “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําที่ มีคุณวุฒิตรงหรือ    
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว      
ท้ังน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ี
อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
   “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี มี 
ภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจํา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑  
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
หลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้ากันได้ไม่เกิน ๒ คน 
   “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ธนบุรี 
   “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแต่งต้ังให้      
ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาดูแลสนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และให้มีส่วน  
ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน 
   “อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า บุคคลที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์หรือ    
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
   “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาระดับสูงกว่า 
ปริญญาตรี 
   “การลงทะเบียนแบบปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาท่ีเก็บเงินค่าบํารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิต แบบปกติ ตามภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กําหนด 
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   “การลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า การจัดการศึกษาท่ีเก็บเงินค่าบํารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต แบบเหมาจ่าย ซ่ึงอาจจะจ่ายคราวเดียวหรือแบ่งจ่าย         
เป็นงวดก็ได้ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ข้อ  ๗  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ     
กําหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจตีความปัญหาอันเกิดจาก                   
การใช้ข้อบังคับนี้ คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด 

 
หมวด ๑ 

การบริหาร 
 

 ข้อ  ๘  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังน้ี 
   (๑)  คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา  
   (๒)  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ  
   (๓)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   การประชุมของคณะกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
 ข้อ  ๙  คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
   (๑)  อธิการบดี เป็น ประธานกรรมการ 
   (๒)  รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดูแลงานด้านวิชาการ เป็น รองประธานกรรมการ 
   (๓)  รองอธิการบดีท่ีเกี่ยวข้อง เป็น กรรมการ 
   (๔)  คณบดีทุกคณะ เป็น กรรมการ 
   (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
จํานวนไม่เกิน ๕ คน เป็น กรรมการ 
   (๖)  ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับ    
การแต่งต้ังใหม่อีกก็ได้ 
 ข้อ  ๑๐  คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
   (๑)  กําหนดนโยบายและกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
   (๒)  ให้ความเห็นการขอเปิดหลักสูตร การขอปิดหลักสูตรและการรับนักศึกษา    
ระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๓)  ให้ความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๔)  ให้ความเห็นในการแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระ  อาจาร ย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระ  และ     
คณะกรรมการสอบพิเศษต่าง ๆ 
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   (๕)  ให้ความเห็นในการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา 
   (๖)  กําหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๗)  กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมนักวิจัยของนักศึกษาในการทํา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ข้อ  ๑๑  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ ประกอบด้วย 
   (๑)  คณบดี หรือรองคณบดีท่ีได้รับมอบหมาย เป็น ประธานกรรมการ 
   (๒)  รองคณบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็น กรรมการ 
   (๓)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ เป็น กรรมการ
   (๔) อาจารย์ในคณะท่ีคณบดีเห็นสมควร เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ  ๑๒  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
   (๑)  พิจารณาความต้องการของสังคมและศักยภาพของคณะเก่ียวกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
   (๒)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 
   (๓)  พิจารณาเสนอความเห็นการขอเปิด การขอปิดหลักสูตร การปรับปรุงและ 
พัฒนาหลักสูตร ต่อคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
   (๔)  ให้ความเห็นในการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   (๕)  พัฒนามาตรฐานและกํากับดูแลให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ  
คณะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   (๖)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้น     
การเรียนรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ 
   (๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ 
   (๘)  จัดหาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   (๙)  กํากับดูแลด้านจริยธรรมนักวิจัยของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์หรือ       
การค้นคว้าอิสระ 
   (๑๐)  พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติผลรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๑๑)  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามที่คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
 ข้อ  ๑๓  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจาํนวนคณะกรรมการหลักสูตร ดังน้ี 
   (๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอย่างน้อย ๕ คน โดยมีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖ (๑) (ข) 
   (๒)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน โดยมีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖ (๒) (ข) 
   (๓)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยมีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖ (๓) (ข) 
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   (๔)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยมีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖ (๔) (ข) 
   ให้คณบดีเป็นผู้ดําเนินการให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเลือกกันเองให้ได้กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า         
ท่ีกําหนด 
   ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เลือกบุคคลในคณะกรรมการเป็นประธานกรรมการ  
คนหนึ่ง และให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ  ๑๔  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (๑)  เสนอการปรับปรุง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
   (๒)  จัดทําศักยภาพเพ่ือขอเปิดสอนหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ 
   (๓)  พิจารณาหัวข้อ เค้าโครง การสอบหัวข้อ เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนตรวจทาน  
ความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๔)  พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะในเรื่องการเทียบโอน  
ผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๕)  จัดแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
   (๖)  เสนอขอความเห็นชอบการแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์     
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และ
คณะกรรมการสอบพิเศษต่าง ๆ 
   (๗)  เสนอจํานวนและวิธีการรับนักศึกษา 
   (๘)  เสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
   (๙)  ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   (๑๐)  ควบคุมดูแลด้านจริยธรรมนักวิจัยของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์หรือ    
การค้นคว้าอิสระเพ่ือไม่ให้ละเมิดลิขสิทธ์ิและหลักมนุษยธรรม สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง   
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัย 
   (๑๑)  ปฏิบั ติหน้าที่ อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการอํ านวยการบัณฑิตศึกษา  และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การจัดการศึกษา 
 

 ข้อ  ๑๕  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิด
การศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ      
ภาคการศึกษาปกติ 
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   มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาคก็ได้ โดยให้ถือ
แนวทาง ดังน้ี 
   (๑)  ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 
๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
   (๒)  ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ  
๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
   มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 ข้อ  ๑๖  การคิดหน่วยกิต มีหลักในการคิด ดังน้ี 
   (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   (๓)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   (๔)  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลา   
ทําโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
   (๕)  การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   (๖)  วิทยานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 
หมวด ๓ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

 ข้อ  ๑๗  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังน้ี 
   (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจํานวนหน่วยกิตที่ศึกษารวมตลอดหลักสูตร        
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   (๒)  ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตที่ศึกษารวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต โดยผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แบ่งการศึกษาเป็น          
๒ แผน คือ 
    (ก)  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี      
. 
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     (ก๑)  แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     (ก๒)  แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    (ข)  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
   (๓)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตท่ีศึกษารวมตลอดหลักสูตร    
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ  
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี 
   (๔)  ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ 
และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
    (ก)  แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ี
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 
     (ก๑)  แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์    
ไม่น้อยกว่า  ๔๘ หน่วยกิต 
     (ก๒)  แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์    
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
     ท้ังนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
    (ข)  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี       
.     (ข๑)  แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์    
ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
     (ข๒)  แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
     ท้ังนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
 ข้อ  ๑๘  ระยะเวลาการศึกษาจนสําเร็จตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
   (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใช้ระยะเวลาศึกษา    
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
   (๒)  ปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
   (๓)  ปริญญาเอก ผู้ท่ีสําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ท่ีสําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
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หมวด ๔ 
คุณสมบัติและวิธีการรับนักศึกษา 

 
 ข้อ  ๑๙  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
   (๒)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี 
   (๓)  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   (๔)  ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า        
ท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
   มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดดังกล่าวนี้ก็ได้ 
 ข้อ  ๒๐  วิธีการรับสมัคร 
   การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ใช้การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ 
 ข้อ  ๒๑  การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
   (๑)  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเม่ือได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว      
.   (๒)  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องดําเนินการเอง โดยนําหลักฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังชําระเงินค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   (๓)  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ี     
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีเหตุขัดข้องท่ี
มหาวิทยาลัยยอมรับเหตุผลน้ันได้ โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว 
จะต้องมารายงานตัวให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้รายงานตัว 
   (๔)  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือผ่านการสอบคัดเลือกในหลักสูตรใด 
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรน้ัน 
 ข้อ  ๒๒  สภาพนักศึกษามี ๓ ประเภท 
   (๑)  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกและ         
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
   (๒)  นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้สมัครที่ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน   
หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด                  
แต่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเพ่ือทดลองศึกษาก่อน 
    นักศึกษาทดลองศึกษาท่ีได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก ไม่ตํ่ากว่า 
๓.๐๐ ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ 
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   (๓)  นักศึกษาร่วมศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนศึกษาเป็นบางรายวิชาตามข้อ ๒๗ (๗) และ (๙) 
 ข้อ  ๒๓  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
   (๑)  การเทียบโอนผลการเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจขอเทียบโอนผล   
การเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่เคยศึกษามาแล้วได้ โดยนับหน่วยกิตรายวิชาท่ีโอนมา     
เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกิตในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา และไม่ต้องเรียนซํ้าในรายวิชานั้นอีก โดยรายวิชา     
ท่ีขอโอนมาต้องเป็นวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี มีระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า B และโอนได้ไม่เกิน    
ร้อยละ ๔๐ ของจํานวนหน่วยกิตรวมท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรนั้น 
    การบันทึกระดับคะแนนในรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้บันทึก   
ตามระดับคะแนนท่ีเคยได้รับ 
    อน่ึง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ 
ของหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษา 
   (๒)  การยกเว้นการเรียนรายวิชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจยกเว้นการเรียน 
รายวิชาได้ในกรณีท่ีรายวิชามีรหัสวิชาหรือคําอธิบายรายวิชาไม่ตรงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย        
แต่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของรายวิชาท่ีขอยกเว้น โดยให้บันทึกผลการขอยกเว้น  
เป็น “S” 
    กรณีรายวิชาที่ขอยกเว้นเป็นรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต รายวิชาท่ีใช้เป็นหลักฐาน
ในการขอยกเว้นจะต้องมีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน C หรือเทียบเท่า 
    กรณีรายวิชาท่ีขอยกเว้นเป็นรายวิชาท่ีนับหน่วยกิต รายวิชาที่ใช้เป็นหลักฐาน  
ในการขอยกเว้นจะต้องมีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า 
   (๓)  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเทียบโอนประสบการณ์เพ่ือยกเว้นการเรียน  
รายวิชาได้ 
   (๔)  การเทียบโอนหน่วยกิตและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องผ่านการพิจารณา   
ให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา     
คณะ 
 ข้อ  ๒๔  การศึกษาหลักสูตรคู่ขนาน 
   กรณีท่ีนักศึกษาประสงค์จะศึกษาหลักสูตรอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้รับปริญญาอีก  
ปริญญาหนึ่ง นอกเหนือจากหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู่ สามารถกระทําได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข    
ของท้ังสองหลักสูตร และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๒๕  การเปล่ียนหลักสูตร 
   (๑)  นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรใด หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนหลักสูตร   
ให้กระทําได้โดยสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกใหม่ 
   (๒)  ระยะเวลาการศึกษาให้นับต้ังแต่เวลาท่ีเริ่มต้นเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ัน 
   (๓)  การโอนหน่วยกิตสามารถกระทําได้ตามข้อ ๒๓ 
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 ข้อ  ๒๖  การรับโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น 
   (๑)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัย และกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับเดียวกันและสาขาวิชาเดียวกันได้ 
   (๒)  การโอนหน่วยกิตรายวิชา อาจทําได้ตามข้อ ๒๓ 

 
หมวด ๕ 

การลงทะเบยีน 
 

 ข้อ  ๒๗  การลงทะเบียนเรียน 
   (๑)  การกําหนดเวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา         
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จภายใน ๔ สัปดาห์ หลังจากวันเปิด   
ภาคการศึกษา 
   (๒)  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือนักศึกษาได้ชําระเงินค่าหน่วยกิต         
ค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศไว้ 
   (๓)  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ    
ตามจํานวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   (๔)  นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดแต่ละภาค
การศึกษา จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก
มหาวิทยาลัย 
   (๕)  การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
   (๖)  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
หากเกินจากเกณฑ์ท่ีกําหนดน้ีต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
   (๗)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอ่ืนร่วมลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องชําระค่าหน่วยกิต  
และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๘)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุ มั ติ ใ ห้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปร่วม  
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับอุดมศึกษา และนําผลการศึกษา      
มาคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ 
   (๙)  มหา วิทยาลัยอาจพิจารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บุคคลภายนอก ท่ี ไ ม่ ใ ช่ นักศึกษา    
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต แต่บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ต้องชําระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๒๘  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
   (๑)  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องชําระเงินค่า    
หน่วยกิต ตามระดับการศึกษาท่ีเรียน และให้ระบุไว้ในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
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   (๒)  รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับหน่วยกิต     
รวมในภาคการศึกษานั้น ๆ และไม่นับเป็นจํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร แต่ต้องผ่านการประเมินผล   
โดยให้บันทึกผลการศึกษาลงในระเบียนได้ โดยใช้อักษร “Au” 
 ข้อ  ๒๙  การถอน การเพ่ิม และการยกเลิกรายวิชา 
   (๑)  การถอน การเพ่ิม หรือการยกเลิกรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
   (๒)  การถอนหรือเพ่ิมรายวิชาเรียน ต้องทําภายใน ๔ สัปดาห์ หลังจากเปิดภาค
การศึกษา 
   (๓)  การยกเลิกรายวิชาจะต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ ๙ ของภาคการศึกษา     
. ข้อ  ๓๐  การถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
   (๑)  นักศึกษาสามารถถอนคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา ได้เต็มจํานวนใน
รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอน 
   (๒)  นักศึกษาท่ีขอถอนรายวิชาตามเวลาท่ีกําหนดในข้อ ๒๙ (๒) มีสิทธิขอถอนคืน 
เงินค่าลงทะเบียนเรียนได้เต็มจํานวนในรายวิชาน้ัน 
   (๓)  นักศึกษาที่ขอยกเลิกรายวิชาภายหลังเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๙ (๓) ไม่มี     
สิทธิขอถอนคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ  ๓๑  ข้อบังคับข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ไม่ใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 
 ข้อ  ๓๒  การรักษาสภาพนักศึกษา 
   (๑)  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษา 
   (๒)  การรักษาสภาพนักศึกษา ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ท่ี ๖ นับจาก 
วันเปิดภาคการศึกษา 
 ข้อ  ๓๓  การลาพักการศึกษา 
   (๑)  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา จึงมีสิทธิขอลาพักการศึกษาได้ 
   (๒)  การลาพักการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
   (๓)  นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในสัปดาห์ท่ี     
๔ ของภาคการศึกษา 
   (๔)  การลาพักการศึกษาจะกระทําได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาเท่าน้ัน 
   (๕)  การนับระยะเวลาพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  
   (๖)  ระหว่างลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษา  
สภาพนักศึกษาตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๒ มิฉะน้ันจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ  ๓๔  การลาออก 
   การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๖ 
การวัดผลและประเมินผล 

 
 ข้อ  ๓๕  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบการให้คะแนนการศกึษารายวิชา ดังนี้ 
   (๑)  ระบบที่มีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
    ระดับคะแนน           ความหมายของผลการศึกษา       ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม ๔.๐ 
B+ ดีมาก ๓.๕ 
B ดี ๓.๐ 
C+ ดีพอใช้ ๒.๕ 
C พอใช้ ๒.๐ 
D+ อ่อน ๑.๕ 
D อ่อนมาก ๑.๐ 
F ตก ๐.๐ 

    ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนน       
ท่ีถือว่าสอบได้ต้องไม่ตํ่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ 
ต้องไม่ตํ่ากว่า B 
   (๒)  ระบบที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
    (ก)  การประเมินผลรายวิชาเสริม รายวิชาท่ีเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบ
ประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบการประเมิน ดังน้ี 
     ระดับการประเมิน  ความหมายของการประเมิน 
     S (Satisfactory) ผ่าน 
     U (Unsatisfactory) ไม่ผ่าน 
    (ข)  การประเมินผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน     
มีระบบประเมินผล ดังน้ี 
     ระดับการประเมิน  ความหมายของการประเมิน 
     S (Satisfactory) ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ หรือ ผ่าน 
     U (Unsatisfactory) ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ หรือ ไม่ผ่าน 
   (๓)  การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท้ังฉบับ ให้แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังน้ี     
.    ระดับการประเมิน  ความหมายของการประเมิน 
    EX (Excellent) ดีเย่ียม 
    G (Good)  ดี 
    P (Pass)  ผ่าน 
    F (Fail)  ไม่ผ่าน 
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 ข้อ  ๓๖  การประเมินโดยสัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีดังนี้ 
   สัญลักษณ์ ความหมายของการประเมิน 
   Au (Audit) ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ใช้สําหรับการลงทะเบียน 
     รายวิชาเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W (Withdraw) ลงทะเบียนแล้วยกเลิก ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติ
     ให้ถอนรายวิชา 
   I (Incomplete) การประเมินผลไม่สมบูรณ์ ใช้สําหรบับันทึกผลการประเมิน 
     ท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ เม่ือสิ้น  
     ภาคการศึกษา 
   I* (Incomplete) การประเมินผลไม่สมบูรณ์ ใช้สําหรับบันทึกผลการประเมิน 
     ท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 
   นักศึกษาท่ีได้ “I” หรือ “I*” ต้องดําเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปล่ียนระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการศึกษา       
จากคะแนนท่ีมีอยู่ตามระบบการประเมินผลการศึกษาทันที 
 ข้อ  ๓๗  การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดให้เรียนเสริม ให้กระทําได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปน้ี       
.    (๑)  การสอบวัดความรู้ 
   (๒)  การลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล 
   (๓)  การประเมินเพ่ือการเทียบโอนรายวิชา กระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
    (ก)  นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกหรือสาขาที่ตรงกับรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนเสริม       
.    (ข)  มีเอกสารรับรองการสอบผ่านรายวิชาที่กําหนดให้เรียนเสริมจากสถาบัน
หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
 ข้อ  ๓๘  การนับจํานวนหน่วยกิต และการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
   (๑)  การนับจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาท่ีมีค่าระดับคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือ  
เรียนแทนรายวิชาใด ให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนซํ้าหรือเรียนแทนนั้น  
ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 
   (๒)  การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร      
ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาท่ีสอบได้ระดับคะแนน B ขึ้นไปในหมวดวิชาเฉพาะด้าน และระดับ
คะแนน C ขึ้นไปในหมวดวิชาสัมพันธ์ 
   (๓)  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยรวมผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาตามเงื่อนไข ในข้อ ๓๘ (๑) และ (๒) เป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตท่ีนับได้ของภาค
การศึกษานั้น 
   (๔)  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตลอด
หลักสูตรต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน    
หน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนท้ังหมดตามข้อ ๓๘ (๑) เป็นตัวต้ัง หารด้วย          
. 
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จํานวนหน่วยกิตรวมที่นับได้ท้ังหมด 
   (๕)  ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้รับผลการประเมิน I (Incomplete) ให้คํานวณ     
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาน้ัน โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่าน้ัน 
 ข้อ  ๓๙  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 
   (๑)  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาเฉพาะด้านท่ีได้ระดับคะแนน    
ตํ่ากว่า B และรายวิชาสัมพันธ์ที่ได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า C 
   (๒)  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนในรายวิชาเฉพาะด้านเพ่ือ
เรียนแทนรายวิชาเลือกที่สอบได้ตํ่ากว่า B 
 ข้อ  ๔๐  การทุจริตในการสอบ 
   นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้มีโทษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๔๑  การพ้นจากสภาพนักศึกษา 
   นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปน้ี 
   (๑)  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก 
   (๒)  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   (๓)  ไม่ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ ๓๒ เม่ือพ้นกําหนดเวลา ๑ ภาค
การศึกษาแล้ว 
   (๔)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๙ 
   (๕)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๓.๐๐ ติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษา 
   (๖)  สอบประมวลความรู้ได้ระดับ U (Unsatisfactory) จํานวน ๓ ครั้ง 
   (๗)  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษา ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก     
ตํ่ากว่า ๒.๗๕ 
   (๘)  ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๑๘ หรือได้ค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๓.๐๐ หรือได้ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ     
ท้ังฉบับระดับไม่ผ่าน 
   (๙)  ทุจริตในการสอบ และถูกพิจารณาให้พ้นสภาพ 
   (๑๐)  มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงขณะที่เป็นนักศึกษา 
   (๑๑)  ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

 
หมวด ๗ 

การสอบพิเศษ การสอบวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 

 ข้อ  ๔๒  การสอบภาษาต่างประเทศ 
   (๑)  นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ท้ังนี้ให้จัดทํา    
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (๒)  คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วย
บุคคลที่เหมาะสมเพ่ือดําเนินการสอบและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 
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   (๓)  นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบ ต้องย่ืนคําร้องขอสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย     
.   (๔)  นักศึกษาอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 
    (ก)  สอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้วจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    (ข)  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ มีเวลาเรียนสัปดาห์ละ        
ไม่น้อยกว่า ๒ ช่ัวโมง ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และได้รับการประเมินผล
การศึกษาระดับ S (Satisfactory) 
    (ค)  ศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาต่างประเทศ ซ่ึงมีรายวิชาเกี่ยวกับ   
การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 
 ข้อ  ๔๓  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) 
   (๑)  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้ 
   (๒)  นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
   (๓)  มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดสอบ และควบคุมการสอบ    
ให้ได้มาตรฐาน 
   (๔)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ         
ทุกภาคการศึกษา วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๕)  นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติเม่ือศึกษามาแล้ว   
ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และมีค่าระดับคะแนนสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
   (๖)  นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติต้องย่ืน         
คําร้องขอสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๗)  นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน มีสิทธิสอบ        
แก้ตัวใหม่ได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง 
   (๘)  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้วขาดสอบโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบประจําภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ  ๔๔  วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท 
   (๑)  นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ช่ืออาจารย์ท่ี   
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เม่ือลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
   (๒)  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ต้องมีจํานวน คุณวุฒิ     
และคุณสมบัติ ตามข้อ ๔๖ (๓) (ค) 
   (๓)  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดทําวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ต้องจัดทํา
แผนการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
   (๔)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ต้องมีจํานวน คุณวุฒิ และ
คุณสมบัติ ตามข้อ ๔๖ (๓) (ง) 
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   (๕)  การสอบผ่านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับมติจากกรรมการ
จํานวน ๒ ใน ๓ 
 ข้อ  ๔๕  วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
   (๑)  นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เม่ือ
ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
   (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติตามข้อ     
๔๖ (๔) (ค) 
   (๓)  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดทําวิทยานิพนธ์ ต้องจัดทําแผนการดําเนินงาน    
และรายงานความก้าวหน้า ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
   (๔)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติ ตามข้อ ๔๖  
(๔) (ง) 
   (๕)  การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องได้รับมติจากกรรมการ    
จํานวน  ๔ ใน ๕ 

 
หมวด ๘ 

คุณสมบัติอาจารย์ 
 

 ข้อ  ๔๖  จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
   (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    (ก)  อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ   
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ       
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
    (ข)  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ     
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี  
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ  
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ       
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหา   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัย  
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
    (ค)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน     
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และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล      
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
     ในกรณีของอาจารย์พิ เศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท         
แต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา    
ท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา      
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
     สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน       
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
   (๒)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
    (ก)  อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันตํ่า  
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา   
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณา     
แต่งต้ัง ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย              
๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
     สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์    
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 
    (ข)  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ     
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน  
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ   
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
     กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ ไ ม่สามารถสรรหา   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัย   
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
    (ค)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ      
ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
     ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก        
แต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา    
ท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา      
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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     สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน    
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 
   (๓)  ปริญญาโท 
    (ก)  อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้น ตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า         
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ      
ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    (ข)  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ      
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ     
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหา   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัย  
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
    (ค)  อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น           
๒ ประเภท คือ 
     (ค๑) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา      
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล   
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ       
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
     (ค๒)  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
      อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
      สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร    
ท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ        
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีกําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง  
เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ    
จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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    (ง)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร    
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
     (ง๑)  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด       
ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง     
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     (ง๒)  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ          
ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง  
เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ   
จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
    (จ)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน       
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล  
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
     ท้ังน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา      
โดยมีอาจารย์ประจาํเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
   (๔)  ปริญญาเอก 
    (ก)  อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง       
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งต้ัง ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง    
โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
    (ข)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ    
ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์    
ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ ไ ม่สามารถสรรหา    
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัย      
. 
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ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
    (ค)  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
     (ค๑)  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร     
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ      
ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     (ค๒)  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้ 
      อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
      สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร    
ท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์        
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีกําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก   
เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
    (ง)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร   
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ 
ดังนี้ 
     (ง๑)  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง    
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด           
ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง     
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
     (ง๒)  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี ช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่ เป็นท่ียอมรับ             
ในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง 
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีกําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก  
เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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    (จ)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ      
ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
     ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์   
ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอนได้ 
     ท้ังน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา      
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 ข้อ  ๔๗  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
   (๑)  อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน  
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก    
รวมได้ไม่เกิน ๕ คนต่อภาคการศึกษา 
    กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ        
ดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง       
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
    กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนท่ีกําหนดให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแล  
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
   (๒)  อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ     
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
    หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ท้ังน้ี    
รวมแล้วต้อง ไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
   (๓)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันด้วย 
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หมวด ๙ 
การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 
 ข้อ  ๔๘  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
   ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบ    
ในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 
   (๑)  การกํากับมาตรฐาน 
   (๒)  บัณฑิต 
   (๓)  นักศึกษา 
   (๔)  คณาจารย์ 
   (๕)  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   (๖)  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อ  ๔๙  การพัฒนาหลักสูตร 
   ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผล          
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

 
หมวด ๑๐ 

การอนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร 
 

 ข้อ  ๕๐  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
   (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
   (๒)  ปริญญาโท 
    (ก)  แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า      
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ      
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    (ข)  แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมท้ังเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง และ  
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์    
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ       
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
    (ค)  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน 
พร้อมท้ังเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ    
ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ     
ส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 
   (๓)  ปริญญาเอก 
    (ก)  แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)     
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย        
โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
     สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ       
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ    
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ   
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
    (ข)  แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และ      
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
     สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ        
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ    
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ  
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 ข้อ  ๕๑  ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาและตรวจสอบผลการคิดคํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร เพ่ือนําเสนอต่อสภาวิชาการให้พิจารณาและ   
อนุมัติผลการศึกษา 
 ข้อ  ๕๒  การให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕๐ เพ่ือ  
ขออนุมัติการให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ  ๕๓  บทกําหนดแห่งข้อบังคับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงหลักสูตร สิทธิของผู้ ซ่ึงได้รับ  
ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ธนบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ ซ่ึงมีอยู่แล้วก่อนวันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
 ข้อ  ๕๔  ในกรณีท่ีมีปัญหาในการบังคับใช้ข้อบังคับน้ี ให้นําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 การใดท่ีได้จัดการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา    
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา    
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ . ๒๕๕๐ ตามหลักสูตรเก่าท่ียังมิได้มีการปรับปรุงใหม่ก่อน             
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงยังไม่สําเร็จการศึกษา ให้ดําเนินการต่อไปตามหลักสูตรน้ันจนกว่าจะสําเร็จ
การศึกษา 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                                                                                                  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชกัฏธนบุรี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ว่าด้วยการเงินสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 ด้วยเห็นสมควรให้มีระเบียบการเงินสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ 
เม่ือ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการเงินสําหรับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับผู้เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 “อธิการบดี ” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษา 
ดูแลสนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และให้มีส่วนในการประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียน 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ทําหน้าที่
เป็นท่ีปรึกษาและควบคุมการดูแลการทําวิทยานิพนธ์ 
 “อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ทํา
หน้าที่เป็นท่ีปรึกษาและควบคุมดูแลการค้นคว้าอิสระ 
 “อาจารย์ผู้ประสานงาน” หมายความว่า อาจารย์ผู้ทําหน้าท่ีในการประสานงานและเป็น
ผู้ช่วยสอน 
 “คณะกรรมการวิชาการบัณฑิต” หมายความว่า คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยท่ีทํา
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 “คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ท่ีกําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่ทํา
หน้าท่ีบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระบบปกติ 
 “คณะกรรมการบริหารโครงการ” หมายความว่า คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่ทํา
หน้าท่ีบริหารโครงการและบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระบบโครงการ 
 “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี 
 “การจัดการศึกษาระบบปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่เก็บค่าบํารุงการศึกษา 
ค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิตแบบปกติ 
 “การจัดการศึกษาระบบโครงการ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่เก็บค่าบํารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิตระบบโครงการ 
 “ศูนย์นอกมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีจัดขึ้นสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอํานาจในการตีความวินิจฉัย
ปัญหาอันเกิดจากการใช้ระเบียบน้ี คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

หมวด ๑ 
รายรับ 

- - - - - - - - - - - - - 
 
 ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 ข้อ ๖ นักศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวเม่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้ 
 (๑)  ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑,๐๐๐   บาท 
 (๒)  ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐   บาท 
 (๓)  ค่าออกบัตรประจําตัวนักศึกษา ๑๐๐ บาท 
 เงินค่าประกันของเสียหาย เป็นเงินฝาก ให้ถอนคืนแก่นักศึกษาที่มิได้ทําทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเสียหายและย่ืนคําร้องขอคืนภายใน ๖ เดือน นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ 
นักศึกษา ถ้าพ้นกําหนดให้โอนเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ นักศึกษาต้องชําระเงินบํารุงการศึกษา ไม่เกินจํานวนเงิน ดังนี้ 
 (๑)  ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ  ๓,๐๐๐  บาท 
 (๒)  ค่าบริการสารสนเทศและค่าบํารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 (๓)  ค่าบํารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาละ ๕๐๐  บาท 
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 (๔)  ค่าธรรมเนียมพิเศษประจําหลักสูตร  ภาคการศึกษาละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 (๕)  ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 (๖)  ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ ๘๐๐  บาท 
 (๗)  ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 (๘)  ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ 
       รายวิชาการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 นักศึกษาต้องชําระเงินบํารุงการศึกษาภายใน ๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน สําหรับ
นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระครบตามท่ีกําหนดไว้        
ในหลักสูตรแล้วแต่ยังทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เสร็จสมบูรณ์หลังการสอบวิทยานิพนธ์  
การค้นคว้าอิสระ กรณีท่ีวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลังการสอบ หากเกิน
กําหนด ๔๕ วันหลังการสอบ และหรือเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา 
 ข้อ ๘ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมอ่ืนเฉพาะกรณี ดังนี ้
 (๑)  ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด ๒๐๐  บาท 
 (๒)  ค่าปรับการชําระเงินล่าช้า วันทําการละ ๕๐ บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน ๒,๐๐๐  บาท 
 (๓)  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนประสบการณ์ 
       และการยกเว้นผลการเรียน  หน่วยกติละ  ๓๐๐  บาท
 (๔)  ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย   ๕๐๐  บาท 
 (๕)  ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐  บาท 
 (๖)  ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา  ๕๐๐  บาท
 (๗)  ค่าธรรมเนียมการสอบเทียบความรู้พ้ืนฐาน  วิชาละ  ๕๐๐  บาท 
 (๘)  ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๙)  ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้  ครั้งละ  ๕๐๐  บาท 
 (๑๐)  ค่าธรรมเนียมเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามปกติแล้ว 
  เม่ือขอใหม่ให้เสียค่าธรรมเนียม  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท
 (๑๑)  ค่าออกใบแสดงผลการเรียนนอกเหนือจากฉบับแรก  ฉบับละ  ๓๐๐  บาท 
 (๑๒)  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
 (๑๓)  ค่าปรับการขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรเกินกว่า ๓ ปี นับจากวันท่ี  
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
 ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไว้แล้วจะไม่คืนให้กับนักศึกษา
เวนแต่จะมีประกาศของมหาวิทยาลัย และ/หรือจะคืนให้ในกรณีต่อไปน้ี 
 (๑)  นักศึกษาถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 (๒)  มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกรายวิชาท่ีสอน 
 (๓)  ค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ ๖ (๒) จะคืนให้เต็มจํานวน หรือจํานวนคงเหลือเม่ือ
หักหนี้สินผูกพันที่ต้องชําระแล้วภายหลังสําเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๑๑ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยใช้ใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา 
ซ่ึงออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นใบเสร็จรับเงินตามระเบียบน้ี  
 ข้อ ๑๒ รายระเอียดอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องที่ มิได้ปรากฏในระเบียบนี้ ให้ออกเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๓ กรณีการจัดการศึกษาระบบโครงการให้เก็บเงินบํารุงการศึกษา ดังน้ี 
 (๑)  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เก็บในแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร
การศึกษาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยอาจแบ่งชําระเป็นงวด ๆ 
 (๒)  นักศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม (๑) ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วัน
เปิดภาคการศึกษา 
 (๓) ค่าปรับการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนด วันทําการละ ๕๐ บาท 
แต่รวมแล้วไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
 (๔) นักศึกษาที่ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมตาม (๒) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา   
เว้นแต่ได้ชําระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาภายในกําหนดเวลา ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 
 (๕) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บและนักศึกษาได้ชําระแล้ว จะไม่คืนให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 (๖) ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ข้างต้น หากมีการจัดเก็บให้ทําเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๔ การรับเงินตามหมวดนี้ ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การใช้จ่ายเงนิ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 ข้อ ๑๕ การใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาท้ังระบบปกติและระบบโครงการ ให้ใช้จ่ายในกิจการ
อันเก่ียวกับการอํานวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
 ๑๕.๑  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 
 ๑๕.๒  ค่าตอบแทนการสอบและควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
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 ๑๕.๓  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอํานวยการ กรรมการดําเนินงาน และ
เจ้าหน้าท่ี ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา 
และคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาคณะ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ๑๕.๔  ค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนวิทยากร ให้จ่ายคาบละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
และจ่ายเฉพาะการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเท่านั้น ยกเว้นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร     
ให้เบิกจ่ายในเวลาราชการได้ 
 ๑๕.๕  ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาจ่ายในอัตราไม่เกินภาคการศึกษาละ ๒๐๐ บาทต่อ
นักศึกษา ๑ คน 
 ๑๕.๖  ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานการสอนให้จ่ายคาบละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 ๑๕.๗  ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และบทคัดย่อ
ภาษาไทย เรื่องละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 ๑๕.๘  ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เรื่องละไม่เกิน 
๕๐๐ บาท 
 ๑๕.๙  ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เร่ืองละไม่เกิน 
๕๐๐ บาท 
 ๑๕.๑๐  ค่าตอบแทนตามข้อ ๑๕.๒ และ ๑๕.๓ ให้จ่ายได้ท้ังในเวลาราชการ และนอก
เวลาราชการ 
 ๑๕.๑๑  ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๕.๑๑.๑  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 (๑)  วิทยานิพนธ์ 
  -  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง 
  -  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง 
 (๒)  การค้นคว้าอิสระ 
  -  ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อเร่ือง 
  -  กรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อเรื่อง  
 ๑๕.๑๑.๒  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  -  ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง 
  -  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง 
 ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษา และอาจารย์ในการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ท่ีมิได้กําหนด
ช่ัวโมงสอนหรือการปฏิบัติการไว้ ให้ทําเป็นโครงการ กําหนดช่ัวโมงหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป 
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 ข้อ ๑๗ ค่าตอบแทนการสอนในรายวิชาเสริมให้จ่ายได้ในอัตราคาบละไม่เกิน ๘๐๐ บาท ท้ังน้ี
ต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงินท่ีเรียกเก็บได้จากค่าลงทะเบียนในรายวิชาน้ัน ๆ 
 ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามระเบียบน้ี ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป หรือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อโครงการน้ี ให้จ่ายไม่เกินวงเงินท่ีเรียกเก็บ    
และเงินดอกผลที่ได้จากเงินรายได้ท่ีเรียกเก็บตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๙ การใช้จ่ายเงินตามหมวดน้ี ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๓ 
การเก็บรักษาเงนิ 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 ข้อ ๒๐ เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๒๐.๑ นําฝากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐในนามของมหาวิทยาลัย ดอกผล       
ท่ีเกิดจากเงินฝากให้สมทบเป็นเงินประเภทเดียวกัน 
 ๒๐.๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงินเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
 ๒๐.๓ การเก็บรักษาเงินตามข้อ ๒๐.๒ ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อ ๒๐.๑ โดยอนุโลม 
 ๒๐.๔ เม่ือเลิกโครงการบัณฑิตศึกษา หากมีเงินเหลือให้โอนเข้าสมทบเป็นเงินค่าบํารุง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายและเจ้าหน้าท่ีการเงินที่อธิการบดีแต่งต้ัง      
ลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน ร่วมกันอย่างน้อยสองคน 
 

หมวด ๔ 
การอนุมัติเบิกจ่าย และการก่อหน้ีผูกพัน 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 ข้อ ๒๒ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ และก่อหน้ีผูกพันเงิน
รายได้ตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินที่เรียกเก็บ และเงินดอกผลท่ีได้จากเงินรายได้ท่ีเรียกเก็บ ให้อํานาจ
การอนุมัติ และก่อหนี้ผูกพัน ซ่ึงมีระเบียบของทางราชการกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจของหัวหน้า         
ส่วนราชการเป็นอํานาจของอธิการบดี 
 ข้อ ๒๓ การซ้ือ การจ้าง ตลอดจนการดําเนินงานอ่ืนใดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินน้ี ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทางราชการซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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 ข้อ ๒๔ รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องและมิได้ปรากฏในระเบียบนี้ ให้ออกเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๕ ระเบียบการเงินใดในการจัดการศึกษาระบบโครงการ หากไม่มีระบุไว้ ให้ใช้ระเบียบของ
การจัดการศึกษาระบบปกติโดยอนุโลม 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ศิลปอาชา) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 
 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับผู้เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ (๑๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการเงิน
สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “(๑๒) ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ๗๐๐  บาท” 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา 
อันเกิดจากการใช้ระเบียบน้ี คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ศิลปอาชา) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เรื่อง การเก็บเงินค่าบํารงุการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษาระบบปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการเงินสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ จึงกําหนดการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบ
ปกติ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ให้เก็บได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 ๑.  ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา    สาขาวิชาละ ๐๐,๓๐๐ บาท 
 ๒.  ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ๐๑,๐๐๐ บาท 
 ๓.  ค่าประกันของเสียหาย  ๐๑,๐๐๐ บาท 
 ๔.  ค่าออกบัตรประจําตัวนักศึกษา  ๐๐,๑๐๐ บาท 
 ๕.  ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๐๒,๐๐๐ บาท 
 ๖.  ค่าบริการสารสนเทศและค่าบํารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ ๐๑,๐๐๐ บาท 
 ๗.  ค่าบํารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาละ ๐๐,๕๐๐ บาท 
 ๘.  ค่าธรรมเนียมพิเศษประจําหลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๐๔,๐๐๐ บาท 
 ๙.  ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐.  ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ ๐๐,๕๐๐ บาท 
 ๑๑.  ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ ๐๐,๘๐๐ บาท 
 ๑๒.  ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ 
  รายวิชาการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ ๐๐,๘๐๐ บาท 
 ๑๓.  ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด  ๐๐,๒๐๐ บาท
 ๑๔.  ค่าปรับการชําระเงินช้า วันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน ๐๒,๐๐๐ บาท 
 ๑๕.  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน การเทียนโอนประสบการณ์ 
  และการยกเว้นผลการเรียน หน่วยกิตละ ๐๐,๓๐๐ บาท
 ๑๖.  ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย  ๐๐,๕๐๐ บาท 
 ๑๗.  ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๐๑,๐๐๐ บาท 
 ๑๘.  ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา  ๐๐,๕๐๐ บาท 
 ๑๙.  ค่าธรรมเนียมการสอบเทียบความรู้พ้ืนฐาน วิชาละ ๐๐,๕๐๐ บาท 
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 ๒๐.  ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  คร้ังละ ๐๓,๐๐๐ บาท
 ๒๑.  ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ คร้ังละ ๐๐,๕๐๐ บาท 
 ๒๒.  ค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามปกติแล้ว 
  เม่ือขอใหม่ให้เสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๐๐,๑๐๐ บาท 
 ๒๓.  ค่าออกใบแสดงผลการเรียนนอกเหนือจากฉบับแรก ฉบับละ ๐๐,๓๐๐ บาท
 ๒๔.  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๐๐,๗๐๐ บาท 
 ๒๕.  ค่าปรับการขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรเกินกว่า ๓ ปี 
  นับจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษา ฉบับละ ๐๐,๕๐๐ บาท 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

                                                                                                                                  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ) 
        อธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เรื่อง การเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบปกติ 

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

 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ วรรคสอง จึงกําหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระบบปกติ ให้จ่ายได้ตามเกณฑ์
ต่อไปน้ี 
 ๑.  ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ท้ังระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ่ายแก่อาจารย์ผู้สอน 
  ๑.๑  อัตราคาบละ  ๐,๖๐๐  บาท  สําหรับหมู่เรียนที่มีนักศึกษาไม่เกิน  ๒๐  คน 
  ๑.๒  อัตราคาบละ  ๐,๘๐๐  บาท  สําหรับหมู่เรียนท่ีมีนักศึกษา       ๒๑ - ๓๐  คน 
  ๑.๓  อัตราคาบละ  ๑,๐๐๐  บาท  สําหรับหมู่เรียนท่ีมีนักศึกษาเกิน  ๓๐  คน 
 ๒.  ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการสอนภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน 
 ๓.  ค่าตอบแทนวิทยากรอัตราคาบละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๔.  ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน 
 ๕.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่องละไม่เกิน 
๓ คน คนละ ๖๐๐ บาท 
 ๖.  ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๓,๕๐๐  บาท ต่อเรื่อง 
  - ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน ๒ คน คนละ ๒,๐๐๐  บาท ต่อเรื่อง 
 ๗.  ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ 
  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๑ คน ๑,๒๐๐  บาท ต่อเรื่อง 
  - ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน ๓ คน คนละ  ๐,๘๐๐  บาท ต่อเรื่อง 
 ๘.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบหัวข้อภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และเค้าโครง 
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่องละไม่เกิน ๓ คน คนละ ๓๐๐ บาท 
 ๙.  ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑,๕๐๐  บาท ต่อเรื่อง 
  - ค่าตอบแทนกรรมการ ๑ คน ๑,๐๐๐  บาท ต่อเรื่อง 
 ๑๐.  ค่าตอบแทนการสอบภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๐,๘๐๐  บาท ต่อเรื่อง 
  - ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน ๒ คน คนละ ๐,๔๐๐  บาท ต่อเรื่อง 
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 ๑๑.  ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  - ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และบทคัดย่อ
    ภาษาไทย เรื่องละ ๓๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องบทคัดย่อภาษาอังกฤษ หน้าละ ๕๐๐ บาท 
 ๑๒.  ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เรื่องละ 
๔๐๐ บาท 
 ๑๓.  ค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรู้ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงินท่ีเก็บจาก
ค่าธรรมเนียมการสอบ 
  - ประธานกรรมการอํานวยการ  ครั้งละ  ๐,๓๐๐  บาท 
  - รองประธานและกรรมการอํานวยการ  ครั้งละ  ๐,๒๕๐  บาท 
  - กรรมการคุมสอบ คร้ังละไม่เกิน ๓ คน  วันละ  ๐,๒๐๐  บาท ต่อคน 
  - กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ   ๐,๐๕๐  บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน 
  - กรรมการสอบปากเปล่าครั้งละไม่เกิน ๓ คน  คนละ  ๐,๐๕๐  บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน 
  - กรรมการดําเนินงาน  วันละ ๐,๒๐๐  บาท ต่อคน 
  - เจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน  วันละ ๐,๑๕๐  บาท ต่อคน 
 ๑๔.  ค่าตอบแทนในการสอบเทียบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาและความรู้พ้ืนฐานสาขาอ่ืน ให้
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงินที่เก็บจากค่าธรรมเนียมการสอบ 
  - ประธานกรรมการอํานวยการ วันละ  ๐,๓๕๐  บาท 
  - รองประธานและกรรมการอํานวยการ วันละ  ๐,๓๐๐  บาท ต่อคน 
  - กรรมการดําเนินงาน วันละ  ๐,๓๐๐  บาท ต่อคน 
  - เจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน วันละ  ๐,๑๕๐  บาท ต่อคน 
  - กรรมการออกข้อสอบ วิชาละ ๑,๐๐๐  บาท 
 ๑๕.  ค่าตอบแทนในการสอบปลายภาคสําหรับภาคพิเศษ 
  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการอํานวยการ วันละ  ๐,๓๕๐  บาท 
  - ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการอํานวยการ กรรมการดําเนินการและกรรมการกํากับ 
    ห้องสอบ วันละ  ๐,๓๐๐  บาท ต่อคน 
  - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วันละ  ๐,๑๕๐  บาท ต่อคน 
 ๑๖.  ค่าตอบแทนการดําเนินงานสําหรับการสอน และการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ 
  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการอํานวยการ ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท 
  - ค่าตอบแทนรองประธานและกรรมการอํานวยการ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
   ภาคการศึกษาละ  ๓,๐๐๐  บาท ต่อคน 
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท ต่อคน 
  - ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา ไม่เกิน ๔ คน กรรมการจากคณะ 
    ท่ีปฏิบัติงานควบคุมดูแลการสอน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
    ระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ ๑ คน ภาคการศึกษาละ  ๒,๕๐๐  บาท ต่อคน 
  - ค่าตอบแทนกรรมการการเงิน ภาคการศึกษาละ  ๒,๕๐๐  บาท ต่อคน 
  - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วันละ ๐,๑๕๐  บาท ต่อคน 
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 ๑๗. ค่าตอบแทนในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 
ของวงเงินท่ีเก็บจากค่าสมัคร 
  - ประธานกรรมการอํานวยการ วันละ  ๐,๓๕๐  บาท 
  - รองประธานและกรรมการอํานวยการ วันละ  ๐,๓๐๐  บาท 
  - กรรมการดําเนินงาน วันละ  ๐,๓๐๐  บาท ต่อคน 
  - เจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน วันละ  ๐,๑๕๐  บาท ต่อคน 
  - กรรมการออกข้อสอบ วิชาละ ๑,๐๐๐  บาท 
  - กรรมการสอบสัมภาษณ์ อัตรา คนละ ๓๐ บาท ต่อผู้เข้าสอบ ๑ คน 
  - กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้พ้ืนฐาน อัตรา ๑๐ บาท ต่อข้อสอบ ๑ ชุด 
  - กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะสาขา อัตรา ๑๕ บาทต่อข้อสอบ ๑ ชุด ในกรณี
การใช้เครื่องสมองกลในการตรวจ และจัดทําคะแนน จ่ายได้ไม่เกิน ๕ บาท ต่อกระดาษคําตอบ ๑ ฉบับ 
 
 ท้ังน้ีต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

                                                                                                                           
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ) 
        อธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เรื่อง แก้ไขประกาศการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบปกติ 

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

 อนุสนธิจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษาครั้งท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมติให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบดูแลควบคุมความถูกต้องท้ัง 
ส่วนของเนื้อหา และรูปแบบทั้งเล่ม รวมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของ
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้ถูกต้องด้วย และให้โครงการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ
รูปแบบในภาพรวม โดยให้จัดสรรค่าตอบแทนใหม่ตามภาระงานที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ วรรคสอง จึงให้มีการแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบปกติ ฉบับลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙     
ข้อ ๑๑ โดยให้ใช้ข้อความน้ี แทน 
 “๑๑. ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 - ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบและบทคัดย่อภาษาไทยของ วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/  
การค้นคว้าอิสระ สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา เรื่องละ ๒๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษของ วิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา เรื่องละ ๕๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนกรรมการของโครงการบัณฑิตศึกษา ในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่องละ ๑๐๐ บาท” 
 
 ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

                                                                                                                                  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ) 
        อธิการบดี 
 
 



คู่มือนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 67 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เรื่อง การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

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

 เพ่ือให้การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      
พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศไว้ดังน้ี 
 การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562     
ให้ผู้เรียนชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นเงิน 130,000 บาท โดยแบ่งชําระเป็น 4          
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 32,500 บาท  
 สําหรับนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมเพ่ิมอีก 10,000 บาท โดยแบ่งชําระเป็น 4        
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท 
 การจ่ายเงินให้จ่ายได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1.  ค่าตอบแทน 
  -  จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 20 คน อัตราคาบละ ไม่เกิน  01,125 บาท 
  -  จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 15-19 คน อัตราคาบละ ไม่เกิน  00,950 บาท 
  -  จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 11-14 คน อัตราคาบละ ไม่เกิน  00,700 บาท 
 2.  ค่าตอบแทนรายวิชาเพ่ิมเติม และรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต อัตราคาบละ ไม่เกิน 500 บาท
กรณีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดข้างต้นในข้อ 1 ให้ใช้อัตราดังน้ี 
  -  จํานวนนักศึกษา 6-10 คน/1 รายวิชา อัตราเหมาจ่าย ไม่เกิน  15,000 บาท 
  -  จํานวนนักศึกษา 1-5 คน/1 รายวิชา อัตราเหมาจ่าย ไม่เกิน  05,000 บาท 
 3.  ค่าตอบแทนวิทยากร อัตราคาบละ ไม่เกิน 1,200 บาท 
 4.  ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อัตราคาบละ 200 บาท 
 5.  ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน 100 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน 
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 6.  ค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรู้ 
  6.1  กรรมการคุมสอบ ครั้งละ ไม่เกิน 2 คน คนละ 250 บาท ต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง 
  6.2  กรรมการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ อัตรา 100 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ไม่เกิน 2 ครั้ง
  6.3  กรรมการสอบปากเปล่า คร้ังละ 3 คน คนละ 50 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ไม่เกิน 2 ครั้ง 
  6.4  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี คนละ 150 บาท ต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง 
 7.  ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก หรือสอบวัด
ความรู้พ้ืนฐาน หรือความรู้ทั่วไปให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินท่ีเก็บจากค่าสมัครสอบ 
  -  ประธานกรรมการอํานวยการ วันละ ไม่เกิน 300 บาท 
  -  กรรมการ วันละ ไม่เกิน 300 บาท ต่อคน 
  -  เจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน วันละ ไม่เกิน 150 บาท ต่อคน 
  -  กรรมการออกข้อสอบ วิชาละ ไม่เกิน 1,000 บาท 
  -  กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้พ้ืนฐาน อัตรา 10 บาท ต่อข้อสอบ 1 ชุด 
  -  กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะสาขา อัตรา 15 บาท ต่อข้อสอบ 1 ชุด 
  -  กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจข้อสอบและทําคะแนน อัตรา 5 บาท ต่อกระดาษคําตอบ 
1 ฉบับ 
  -  กรรมการตรวจสอบการสอบเทียบความรู้พ้ืนฐาน อัตรา 10 บาท ต่อข้อสอบ 1 ชุด 
  -  กรรมการสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์ อัตรา คนละ 30 บาท ต่อผู้สอบ 1 คน 
  -  กรรมการทําผลการสอบ วันละ 200 บาท 
 8.  ค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 
  8.1  ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท 
  8.2  กรรมการอํานวยการโครงการไม่เกิน 3 คน จ่ายแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
  8.3  ประธานกรรมการบริหารโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 4,500 บาท
  8.4  กรรมการบริหารโครงการไม่เกิน 7 คน จ่ายแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
  8.5  ท่ีปรึกษาโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท 
  8.6  กรรมการการเงิน-พัสดุ จ่ายแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท 
 9.  ค่าตอบแทนกรรมการประสานงาน จ่ายแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน 10,000 บาท 
 10.  ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ในการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย จ่ายถัวเฉลี่ย จํานวนไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ท่ีใช้จ่ายได้ โดยจัดทําเป็น
โครงการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป 
 11.  ค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตไม่เกิน 2 คน ต่อครั้ง ให้จ่าย
ตามจริง โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป 
 12.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ 
  12.1  กรรมการผู้ทรงวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อัตรา คนละ 600 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
ไม่เกิน 2 ครั้ง 
  12.2  กรรมการผู้ทรงวุฒิภายในมหาวิทยาลัย อัตรา คนละ 400 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน 
ไม่เกิน 2 ครั้ง 
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 13.  ค่าตอบแทนการควบคุมการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการ ไม่เกิน 2 คน 
  13.1  ประธานกรรมการ  อัตรา ไม่เกิน  2,000 บาท ต่อเรื่อง 
  13.2  กรรมการ  อัตรา ไม่เกิน  1,500 บาท ต่อเรื่อง 
 14.  ค่าตอบแทนการสอบการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการจํานวน 3 คน 
  14.1  ประธานกรรมการ  อัตรา ไม่เกิน  0,600 บาท ต่อเรื่อง 
  14.2  กรรมการ  อัตรา คนละ ไม่เกิน  0,400 บาท ต่อเรื่อง 
 15.  ค่าตอบแทนการตรวจสอบบทความการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ เรื่องละ 400 บาท 
 16.  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงาน ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท ต่อคน 
 17.  รายได้เหลือจากโครงการน้ี ให้นําไปใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องโดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติมหาวิทยาลัย         
เป็นกรณี ๆ ไป 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 

                                                                                                                                       
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง) 
          รักษาราชการแทนอธิการบดี 
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ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
    
 ภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program in Teaching Profession  
   
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
  Graduate Diploma in Teaching Profession 
 ชื่อย่อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 
  Grad. Dip. Teaching Profession 
 
 
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้มีการกําหนดปรัชญาของ
หลักสูตร เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจ โดยมุ่งเน้นความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ในศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการปฏิบัติงาน และความตระหนัก            
ในประโยชน์สาธารณะ โดยได้กําหนดความสําคัญของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ตลอดจนวัตถุประสงค์
ไว้อย่างชัดเจน 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 บัณฑิตท่ีสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สามารถเป็นครูมืออาชีพที่สอนดี 
บุคลิกภาพดี มีวินัย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
 
ความสําคัญของหลักสูตร 
 1) ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 2) ผลิตครูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตวิญญาณความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 3) ผลิตครูท่ีมุ่งพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีคุณลักษณะดังน้ี 
 1) เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และมีคุณธรรม
พร้อมที่จะประกอบอาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรท่ีทําให้
ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ มีคณุธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 3) เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะเป็นผู้นําทางวิชาการ สามารถวิจัยในช้ันเรียนและสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าท่ีครู 
 4) เป็นผู้พัฒนาตน พัฒนางาน สะสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพครูโดยต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
ตนเองและผู้เรียนให้ก้าวทันประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1) เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยท่ี ก.พ. รับรอง
และจะต้องเป็นบุคลากรครูในสถานศึกษาเท่าน้ัน 
 2) ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด 
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียนเรียน: เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 35,000 – 50,000 บาท โดยแบ่งจ่าย
เป็น 3 งวด (ภาคการศึกษาละ 1 งวด) 
 
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 34  หน่วยกิต 
 
โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยวิชาบังคับ 28 หน่วยกิต และวิชาการปฏิบัติการสอน 6 หน่วยกิต รวมท้ังหมด 34 หน่ยวกิต
ดังนี้ 
 

รายการ จํานวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ 28 
2. หมวดวิชาปฏิบัติการสอน 06 

รวม 34 
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 1. หมวดวิชาบังคับ 
1066116 ความเป็นคร ู 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Teacher Characterization  
1066117 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Philosophy of Education and Curriculum Development  
1066118 ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3) หน่วยกิต
 Language and Culture  
1066119 จิตวิทยาสําหรับครู 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Psychology for Teachers  
1066120 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Learning and Classroom Management  
1066121 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Research for Learning Development  
1066122 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Innovation and Information Technology for Education  
1066123 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2 (1-2-3) หน่วยกิต
 Learning Assessment and Evaluation  
1066124 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) หน่วยกติ
 Educational Quality Assurance  
1066125 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Moral Ethics and Codes of Conduct  
1066126 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (45) หน่วยกิต
 Preserves Professional Practicum  
 
 2. หมวดวิชาปฏิบัติการสอน 
1068101 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 (240) หน่วยกิต
 Teacher Professional Practicum 1  
1068102 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 (240) หน่วยกิต
 Teacher Professional Practicum 2  
 
 
 
 



โครงการบัณฑิตศึกษา   

 74

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
1 

ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

1066116 ความเป็นครู 3 1066119 จิตวิทยาสําหรับครู 
 

3 

1066117 ปรัชญาการศึกษาและ 
การพัฒนาหลักสูตร 

3 1066122 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3 

1066120 การจัดการเรียนรู้และ 
การจัดการช้ันเรียน 

3 1066123 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

2 

1066121 การวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ 

3 1068101 การปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 1 

3 

1066126 การฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

1    

รวม 13 รวม 11 

 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
2 

ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

1066118 ภาษาและวัฒนธรรม 
 

2    

1066124 การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2    

1066125 คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณ 

3    

1068102 การปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2 

3    

รวม 10   
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ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    
 ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program  
   
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  Master of Business Administration 
 ชื่อย่อ บธ.ม. 
  M.B.A. 
 
ปรัชญา 
 มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญในกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจ
รองรับประเทศไทย 4.0 สู่นักบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพสูง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการท่ีกว้างไกล ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
เพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
 2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถท้ังทางด้านวิชาการ และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อธุรกิจและองค์การ 
 3.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการบริหารให้สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กร
เพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีความรู้ในประเด็นที่เป็นแนวโน้มของภาคธุรกิจ หรือความรู้เฉพาะทางท่ี
เป็นความต้องการจําเป็นของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอิสระและ
ผู้ประกอบการ เพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
 5.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถ และ มีทักษะ แก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจดําเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 6.  เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า      
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องมีคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด หากจบไม่ตรงสาขาจะต้องเรียนรายวิชา    
ปรับพ้ืนฐาน 
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด (ภาค
การศึกษาละ  1 งวด) 
 
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 
โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําหนดโครงสร้างหลักสูตร  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้ 
 

รายการ จํานวนหน่วยกิต 
แผน ก แผน ข 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาบังคับ 21 21 
3. หมวดวิชาเลือก 03 09 
4. วิทยานิพนธ ์ 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - 06 
6. การสอบประมวลความรู้ - ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 36 36 
 
 1. หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน สําหรับ แผน ก และแผน ข ไม่นับหน่วยกิต 
2202601 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1 (1-0-2) หน่วยกิต
 English for Graduate Students  
3300601  ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ 1 (1-0-2) หน่วยกิต
 Fundamentals of Business Administration  
4305601 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 1 (1-0-2) หน่วยกิต
 Statistics for Business Research  
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 2. หมวดวิชาบังคับ สําหรับ แผน ก และแผน ข ให้เรียน 21 หน่วยกิต 
3310601  การบัญชีการเงินสําหรับนักบริหาร 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Financial-Accounting for Executives  
3315601  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Strategic Human Resource Management  
3302601 การบริหารการตลาดยุคดิจิทัล 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Marketing Administration in Digital Era  
3312601 การออกแบบการจัดการการปฏิบัติการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Operations Management Design  
3300602 การวิจัยประยุกต์ทางธุรกิจ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Applied Research in Business  
3309601 การคิดเชิงกลยทุธ์และการตัดสินใจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Strategic Thinking and Decision Making  
3300603 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Seminar Issues in Business  
 
 3. หมวดวิชาเลือก สําหรับ แผน ก ให้เรียน 3 หน่วยกิต และแผน ข ให้เรียน 9 หน่วยกิต โดย
เลือกศึกษาจาก 4 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
 
 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการท่ัวไป  

3407601 กฎหมายและภาษีทางธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Law and Business Tax  
3302602  กลยุทธ์การแขง่ขัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Competitive Strategy  
3312602 นวัตกรรมการจัดการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Management Innovation  
3300604 การสร้างธุรกิจใหม่ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Start Up  
3312603 การจัดการธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Sustainability Business Management  
3312604 การจัดการดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Technology and Digital Management for Competitive 

Advantage 
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2213601 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Business Ethics and Social Responsibility  
   
 กลุ่มวิชาเลือกการตลาด  

3302603 กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Competitive Marketing Strategy  
3108601 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Consumer Behavior Analysis  
3302604  การตลาดทางตรงและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Direct and Electronics Marketing  
3312605  การจัดการตราสินค้า 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Brand Management  
8000601 นวัตกรรมธุรกิจบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Business Service Innovation   
   
 กลุ่มวิชาเลือกการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

3315602  กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Human Resource Development Strategy  
3312606 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Performance Management  
3312607 การจัดการความรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Knowledge Management  
3315603 การบริหารค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Compensation Administration and Labor Relations  
3312608 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Change Management and development  
   
 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการโลจิสติกส์  

3312609 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Logistics and Supply Chain Management  
3312610 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินคา้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Warehouse and Distribution Center Management  
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3312611 การจัดการสินค้าคงคลงั 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Inventory Management  
3312612 การจัดการการจัดซ้ือและจัดหา 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Purchasing and Procurement Management  
8200601 การลําเลียงวัสดุและการจัดการระบบบรรจุภัณฑ ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Material Handling and Packaging System Management  
4400601 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับโลจิสติกส์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Information Technology System for Logistics  
 
 4. วิทยานพินธ์ สําหรับแผน ก 12 หน่วยกิต 
3392601 วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-540) หน่วยกิต
 Thesis  
  
 5. การค้นคว้าอิสระ สําหรับแผน ข 6 หน่วยกิต 
3391601 การค้นคว้าอิสระ 6 (0-0-270) หน่วยกิต
 Independent Study  
  
 6. การสอบประมวลความรู้ สําหรับแผน ข ไม่นับหน่วยกิต 
3391602 สอบประมวลความรู้ - หน่วยกิต
 Comprehensive Examination  
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
1 

ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

2202601 
 

ภาษาอังกฤษสาํหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

- 3300602 การวิจัยประยุกต์ 
ทางธุรกิจ 

3 

3300601 
 

ความรู้เบื้องต้น 
ทางบริหารธุรกิจ 

- 3309601 การคิดเชิงกลยุทธ์และ 
การตัดสินใจ 

3 

4305601 
 

สถิติเพ่ือการวิจัย 
ทางธุรกิจ 

- 3312601 การออกแบบการจัดการ 
การปฏิบัติการ 

3 

3302601 การบริหารการตลาด 
ยุคดิจิทัล 

3 xxxxxxx วิชาเลือก 3 

3310601 การบัญชีการเงินสําหรับ 
นักบริหาร 

3    

3315601 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

3    

รวม 9 รวม 12 

 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
2 

ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

3300603 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ 3 3392601 วิทยานิพนธ์ 6 
3392601 วิทยานิพนธ์ 6    

รวม 9 รวม 6 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ข 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. 

2202601 
 

ภาษาอังกฤษสาํหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

- 3300602 การวิจัยประยุกต์ 
ทางธุรกิจ 

3 

3300601 
 

ความรู้เบ้ืองต้น 
ทางบริหารธุรกิจ 

- 3309601 การคิดเชิงกลยุทธ์และ 
การตัดสินใจ 

3 

4305601 
 

สถิติเพ่ือการวิจัย 
ทางธุรกิจ 

- 3312601 การออกแบบการจัดการ 
การปฏิบัติการ 

3 

3302601 การบริหารการตลาด 
ยุคดิจิทัล 

3 xxxxxxx วิชาเลือก 3 

3310601 การบัญชีการเงินสําหรับ 
นักบริหาร 

3    

3315601 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

3    

รวม 9 รวม 12 

 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. 

3300603 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ 3 3391601 การค้นคว้าอิสระ 6 
xxxxxxx วิชาเลือก 3 3391602 สอบประมวลความรู้ - 
xxxxxxx วิชาเลือก 3    

รวม 9 รวม 6 
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ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและการจัดการเรียนรู้  
    
 ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Research and Learning Management 
   
ช่ือปริญญา 
 ช่ือเต็ม  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและการจัดการเรียนรู้) 
   Master of Education (Research and Learning Management) 
 ช่ือย่อ  ค.ม. (วิจัยและการจัดการเรียนรู้) 
   M.Ed. (Research and Learning Management) 
 
ปรัชญา 
 การวิจัยเป็นองค์ความรู้ด้านวิธีวิทยาการท่ีสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  
. 
วัตถุประสงค์ 
 1.  มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ และวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้         
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
 2.  มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา       
ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสังคมอาเซียน และสังคมโลก 
 3.  มีคุณลักษณะนักวิชาการ โดยมีความสามารถในด้านการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์    
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ ท้ังในสถานภาพความเป็นครูและการเป็น
นักวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รับรองทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ 
 2.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศในแต่ละปีการศึกษา 
 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและการจัดการเรียนรู้  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
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จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 แผน ก 2.1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 แผน ก 2.2 ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต (สําหรับผู้ท่ีต้องการสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร แผน ก 2.1 ประมาณ 60,000 - 120,000 บาท  
 ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร แผน ก 2.2 ประมาณ 115,000 - 230,000 บาท 
 
โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและการจัดการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี กําหนดโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เป็น แผน ก แบบ ก 2 โดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรสําหรับแผน ก 2.1 และแผน ก 2.2 
ดังน้ี 
 

รายการ จํานวนหน่วยกิต 
แผน ก 2.1 แผน ก 2.2 

1. หมวดวิชาสัมพันธ ์ 06 06 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
    2.1 วิชาบังคับ 12 31 
    2.2 วิชาเลือก 06 0- 
3. หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ ์ 12 12 

รวม 36 49 
 
 1. หมวดวิชาสัมพันธ์ ให้เรยีน 6 หน่วยกิต 
1111101 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Moral, Ethics, and Teacher hood Development 
1111102 การวัดผลประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Educational Measurement, Evaluation, and Quality 

Assurance 
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 วิชาบังคับ แผน ก 2.1 ให้เรียน 12 หน่วยกิต  
1111201 วิธีการวิจัยและสถิติ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Research Method and Statistics  
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1111202 วิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Research Methods for Learning Management 

Development 
 

1111203 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of Learning Management  
1111204 การสัมมนาการจัดการเรียนรู้ 3 (1-4-4) หน่วยกิต
 Seminar on Learning Management  
 
    2.1 วิชาบังคับ แผน ก 2.2 ให้เรียน 31 หน่วยกิต 
1111201 วิธีการวิจัยและสถิติ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Research Method and Statistics  
1111202 วิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Research Methods for Learning Management 

Development 
 

1111203 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of Learning Management  
1111204 การสัมมนาการจัดการเรียนรู้ 3 (1-4-4) หน่วยกิต
 Seminar on Learning Management  
1111205 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Curriculum Development  
1111206 จิตวิทยาสําหรับครู 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Psychology for Teachers  
1111207 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Innovation and Information Technology for Learning 

Management 
 

1111208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (45) หน่วยกิต
 Preserves Professional Practicum  
1111209 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Languages and Thai Culture for Teaching Profession 

Development 
 

1111210 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 3 (240) หน่วยกิต
 Teacher Professional Practicum 1  
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1111211 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 3 (240) หน่วยกิต
 Teacher Professional Practicum 2  
 
    2.2 วิชาเลือก แผน ก 2.1 ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
1111212 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3 (1-4-4) หน่วยกิต
 Research Proposal in Curriculum and Learning 

Management 
1111213 การสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือการเรียนรู้ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of Modern innovation for learning 
1111214 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development for Thinking Process Learning 

Management 
1111215 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ในศตวรรษที่ 21 
3 (2-2-5) หน่วยกิต

 Desired Characteristics in 21st Century Learning 
Management Development 

1111216 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Participatory Action Research for School Based 

Curriculum Development 
1111217 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of Thai Language Learning Management 
1111218 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of  Mathematics Learning Management 
1111219 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of Science Learning Management 
1111220 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of Social Study, Religion, and Culture 

Curriculum and Learning Management 
1111221 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of Health and Physical Education 

Learning Management 
1111222 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of Art Education Learning Management 
  



โครงการบัณฑิตศึกษา   

 86

1111223 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of Occupations Learning Management  
1111224 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Development of English Language Learning Management  
 
 3. หมวดวิชาเสริม ไม่นับหนว่ยกิต 
1111401 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาบัณฑิต 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 English for Graduate Students  
 
 4. วิทยานพินธ์ 12 หน่วยกิต  
1112301 วิทยานิพนธ์ 12 (675) หน่วยกิต
 Thesis  
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก 2.1 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. 

1111201 วิธีการวิจัยและสถิติ 3 3415201 การวัดผลประเมินผล
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 

1111203 การพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ 
 

3 1111202 วิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

3 

1111204 การสัมมนา 
การจัดการเรียนรู้ 
 

3 xxxxxxx วิชาเลือก 3 

1111101 การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ความเป็นครู 

3 xxxxxxx วิชาเลือก 3 

1111401 ภาษาอังกฤษสาํหรับ
นักศึกษาบัณฑิต 

-    

รวม 12 รวม 12 

 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. 

1112301 วิทยานิพนธ์ 
 

6 1112301 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 6 รวม 6 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก 2.2 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
1 

ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

1111201 วิธีการวิจัยและสถิติ 3 3415201 การวัดผลประเมินผล
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 

1111203 การพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ 
 

3 1111202 วิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

3 

1111204 การสัมมนา 
การจัดการเรียนรู้ 
 

3 1111205 การพัฒนาหลักสูตร 3 

1111101 การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ความเป็นครู 

3 1111206 จิตวิทยาสําหรับครู 3 

1111401 ภาษาอังกฤษสาํหรับ
นักศึกษาบัณฑิต 

- 1111208 การฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

1 

รวม 12 รวม 13 

 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
2 

ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

1111209 ภาษาและวัฒนธรรม 
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

3 1111207 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนรู้ 

3 

1111210 การปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 1 

3 1111211 การปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 2 

3 

1112301 วิทยานิพนธ์ 
 

6 1112301 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 12 รวม 12 
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ปรัชญา  เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตศึกษา พัฒนาสังคมไทย 
  ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์  โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า ส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษา 
 ให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาสังคมให้ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย 
 
พันธกิจ  โครงการบัณฑิตศึกษามุ่งมั่น 
  1. ดําเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตศึกษา 
  2. บริการวิชาการเพ่ือการวิจัย การพัฒนาสังคมและ 
   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ก้าวทันโลกบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย 
  3. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการจัดการศึกษา 
   ระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง มีคุณภาพ 
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลความรู้ ด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส  
   รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง องค์กร และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
 
อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์   คําเจริญ  ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
นางสาวศันสนีย์  วิชัยดิษฐ  รูปเล่ม 
นายวิบูลย์   ตันเปี่ยมทรัพย์  รูปเล่ม 
นางสาวฐานิตารัชต์  เอ่ียมธนะมาศ  รูปเล่ม 
นายกัณฒิณัณท์     ทองศศิณัฎฐ ์  รูปเล่ม และออกแบบปก 
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