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วสัิยทศัน์ 
 

   

  คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพือ่พฒันาศาสตร์ทาง
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมบนพืน้ฐานของการวจิยั ภายในปี 2555 

Faculty of Education aims to be a Learning Organization for 
Educational Profession Development in Multicultural Society based on 
Research Approach within 2012  

 
 

พนัธกจิ 
 
 

1.ด้านการวางแผนและการประกันคุณภาพ 
    1.1 พฒันาระบบงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์ให้เอือ้ตอ่การผลิตบณัฑิต และ
การวิจยัของบคุลากร โดยน าเทคนิคการประกนัคณุภาพเป็นเคร่ืองมือในการสร้างประสิทธิภาพ
และพฒันาบคุลากรให้เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้เพ่ือน าไปสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    1.2 วางแผนจดัอตัราก าลงั งบประมาณ และจดัทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
    1.3 พฒันาระบบการติดตาม ควบคมุก ากบั และประเมินโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ี
จดัขึน้ทัง้ในระดบัภาควิชาและคณะ เพ่ือประกอบการตดัสนิใจในการวางแผนงาน/โครงการ 
 
2.ด้านการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    2.1 พฒันาระบบบริหารและการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุให้บคุลากร
สามารถใช้ในการปฏิบตัิงาน จดักระบวนการเรียนรู้สื่อสารและสร้างผลงานทางวิชาการของ
บคุลากร นกัศกึษา และผู้เก่ียวข้องให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในศาสตร์สาขาตา่ง ๆ ทาง
การศกึษา 
    2.2 พฒันาบคุลากรให้มีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์หรือนวตักรรมทางวิชาการ  
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สามารถน าไปประยกุตใ์ช้กบัการสอนน าไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือเสนอเป็นผลงานวิชาการทัง้ใน
ระดบัชาติและนานาชาต ิ
    2.3 พฒันาบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมในคณะให้เอือ้ตอ่การปฏิบตัิงาน และการเรียนรู้
ของบคุลากรและนกัศกึษา รวมทัง้ร่วมมือกบัองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆในการบริหารงานวิชาการ
และการวิจยั 
 
3. ด้านวชิาการและวเิทศสัมพันธ์ 
    3.1 ผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู มหาบณัฑิต และ
ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาตา่ง ๆ ตามความต้องการของท้องถ่ินและสงัคม 
    3.2 พฒันาหลกัสตูรและการสอน การวดัผลประเมินผล ตลอดจนการสง่เสริมพฒันา
งานวิชาการให้มีคณุภาพ 
    3.3 พฒันางานวิเทศสมัพนัธ์ให้เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพหลกัสตูร 
บคุลากร และนกัศกึษาโดยเน้นการศกึษาในสงัคมพหวุฒันธรรม 
 
4. ด้านบัณฑติศึกษาและวจิัย 
    4.1 พฒันาระบบบณัฑิตศกึษาให้มีคณุภาพและมีผลงานวิจยัท่ีสามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาติอย่างตอ่เน่ือง 
    4.2 สง่เสริมการจดัให้มีทนุวิจยัระดบัคณะ และจดัให้บคุลากรท าวิจยัเพ่ือพฒันาการ
ปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพ โดยเน้น Community-based Research Area-based Research และ
การศกึษาในสงัคมพหวุฒันธรรมเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนสามารถน าไปเป็นผลงานเพ่ือเลื่อนวิทย
ฐานะได้ 
    4.3 สง่เสริมการจดัให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งบคุลากรภายในคณะ และการ
จดัเสวนาวิชาการในสาระตา่ง ๆ ของศาสตร์ทางการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาวิธีการ(Pedagogy) 
ท่ีเหมาะสมกบัศาสตร์ในสาขาตา่ง ๆ  
 
5. ด้านพัฒนานักศกึษาและวัฒนธรรม 
    5.1 พฒันาระบบดแูลนกัศกึษาให้มีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมบคุลกิภาพ คณุธรรม 
จริยธรรม แก่นกัศกึษาทกุระดบัและทกุชัน้ปี 
    5.2 สง่เสริมและจดัหาทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษา โดยสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคล  
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องค์กร และผู้บริจาคทนุ ร่วมพฒันานกัศกึษาให้มีคณุภาพและได้ศกึษาอย่างมีคณุภาพ 
    5.3 สง่เสริมกิจกรรมวฒันธรรมสมัพนัธ์ในโอกาสตามประเพณี และวนัส าคญัตา่ง ๆ ท่ี
คณะและมหาวิทยาลยัจดัขึน้ 
 
6. ด้านฝึกประสบการณ์วชิาชีพและการบริการวชิาการแก่ชุมชน 
    6.1 พฒันาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีคณุภาพ  
    6.2 พฒันาวิชาชีพครูให้เป็นครูมืออาชีพด้วยกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    6.3 พฒันาการบริการวิชาการแก่ชมุชนตามความต้องการของชมุชนและท้องถ่ิน 

 
 

ปณธิานและค่านิยม 
 

 
     บ่มเพาะคนดีให้เป็นปัญญาชนท่ีมีวฒุิภาวะท่ีพร้อมท่ีจะรับใช้สงัคม สร้างสมปัญญา
ด้วยการเสาะหาวิชชาให้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อดุมด้วยนกัปราชญ์และ
น าความรู้ของปราชญ์ สอน และถ่ายทอดให้กบัศิษย์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู 
 
ค่านิยมร่วม (Shares Values) ท่ีน าไปสูก่ารขบัเคลื่อนการพฒันาคณะศกึษาศาสตร์ ดงันี ้
     1.  จิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม 
    2.  รักและศรัทธาในวิชาชีพ 
     3.  มีวินยั และซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสงัคม 
     4.  ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ 
     5.  น าตนเองและองค์กรไปสูค่วามเป็นเลิศ 
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คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิต 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

1.   คุณลักษณะพืน้ฐาน 
1.1   มีความสนใจใฝ่รู้  มีความเป็นสากล  มีทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 
1.2  มีความคิดวิจารณญาณบนพืน้ฐานทางวิชาการและเหตผุลท่ีเหมาะสม  มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์  และสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ 
1.3  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภาษาไทยและภาษษองักฤษ  

โดยเน้นศกัยภาพการใช้ภาษาองักฤษในการศกึษาค้นคว้า 
 1.4  มีความสามารถในการบริหารจดัการ 
 

2.   คุณลักษณะทางสังคม 
2.1  มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม  มีวินยัในตนเอง  ถือประโยชน์สว่นรวมเป็นกิจ

ท่ีหนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเดจ็พระบรมราชชนก  สามารถปรับตวัให้เข้ากบั
การเปลี่ยนแปลงในสงัคมและสิง่แวดล้อม 

2.2  มีภาวะผู้น า  มีวฒุิภาวะ  และบคุลิกภาพท่ีเหมาะสม  มีมนษุยสมัพนัธ์  สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สามารถแก้ปัญหาและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

 

3.   คุณลักษณะทางวชิาการ 
 3.1   มีความรู้ลกึในศาสตร์เฉพาะ  และรอบรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

3.2  มีศกัยภาพในการพฒันาองค์ความรู้ใหม ่ สามารถบรูณาการความรู้ท่ีได้จาก
การศกึษาด้วยตนเองหรือจาการค้นคว้าวิจยั  แนะน าไปประยกุต์ในการพฒันางาน
อาชีพของตนได้ 

3.3 มีคณุธรรมและจริยธรรม 
 
 

( แหลง่ที่มา : บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  สงิหาคม  2546 ) 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    6 

 
คณบดีและทมีบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพฒันา  ดร.ศกัรินทร์  ชนประชา  
ทรัพยากรบคุคล 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบณัฑิตศกึษา  ดร.ชวลติ  เกิดทิพย์ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา  ดร.ธีระยทุธ  รัชชะ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ    ดร.อลสิรา    ชมชื่น   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ  อาจารย์ณรงค์ศกัด์ิ  รอบคอบ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และเครือข่าย อาจารย์วรภาคย์  ไมตรีพนัธ์   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  อาจารย์ยพุดี  ยศวริศสกลุ 
เลขานกุารคณะ    นางพงึใจ  ปราโมทย์อนนัต์ 
 

ผู้บริหารวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสยีง  กฤษณีไพบลูย์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธาน ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศกัด์ิ  เหลา่ดี 
รองผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฏร์ธาน ี ดร.วสัสา  คงนคร 
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    หัวหน้าภาควชิา 

 1.   หัวหน้าภาควชิาการศึกษา 
  ดร.วริินธร    อกัษรนิตย์ 
 2.   หัวหน้าภาควชิาการบริหารการศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 

3. หัวหน้าภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว 
อาจารย์วฒันะ   พรหมเพชร 

4. หัวหน้าภาควชิาประเมนิผลและวจิยัทางการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก    เชิงเชาว์ 

5. หัวหน้าภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
อาจารย์วุทธิศักดิ์    โภชนุกุล 

6. หัวหน้าภาควชิาพลศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกยีรต ิ  สุขนันตพงศ์ 

 7.   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  จนัทร์ทอง 
 8.   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต 
  อาจารย์วลิาภ    อทุัยรัตน์ 
 
 

    ผู้ประสานงาน   
 

  1.  วทิยาเขตปัตตาน ี นางสาวสุวคนธ์  ยีส่กุล  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปช านาญการ 
     โทร 073-337386  
  

2. วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน ี  นางสาวจุฑามาศ  แสงอาวุธ   เลขานุการวทิยาลยัชุมชน 
     โทร. 077-355454 ต่อ 2093 
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รายช่ืออาจารย์ทีป่รึกษาทัว่ไป  
ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา  2555 

วทิยาเขตปัตตานี 
ปริญญาโท 
1. สาขาวิชาศึกษานอกระบบเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติมดี  อาพทัธนานนท ์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วสนัต ์   อติศพัท ์
3. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ดร.บุญญิสา    แซ่หล่อ 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ศกึษา  
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา  
 กลุ่มวิชาหลกัสูตรและการเรียนรู้  
 กลุ่มวิชาพลศึกษา  
4. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.วุฒิชยั  เนียมเทศ 
 

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ปริญญาโท 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ธีร  หฤทยัธนาสนัต์ิ 
 

    
 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปมหีน้าที่ให้ค าแนะน าดูแลและจดัแผนการศึกษาของนกัศึกษาให้ 
สอดคล้องกบัหลกัสูตรและแนวปฏิบัตต่ิาง ๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในเร่ืองอืน่ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยให้ท าหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามอีาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 
 
 
 
 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์      8 
 

 

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

วทิยาเขตปัตตานี 
ระดับปริญญาโท 
1.   ประธานคณะกรรกมารบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาจติวทิยา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณ ี   จงรักษ์ 
2.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 ดร.เรชา  ชูสุวรรณ 
3.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาศึกษานอกระบบเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิดี  อาพทัธนานนท์ 
4.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
 ดร.บุญญิสา  แซ่หล่อ 
5.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาการวดัผลและวจิยัการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก    เชิงเชาว์ 
6.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์    อตศัิพท์ 
 

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ระดับปริญญาโท 
      ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 ดร.ชวลติ    เกดิทิพย์ 
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คณะศึกษาศาสตร์  โทร.073-337386   โทรสาร  073-337385 
 
ที่ท าการ      อาคาร/ห้อง      โทรศัพท์ภายใน 
คณบดี      10/10101   1600 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 10/10108   1601 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10/10103   1602 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา  10/10104   1606 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา   10/10309   1604,1612 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายองคก์รสมัพนัธแ์ละเครือข่าย 10/10106   1603 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ   10/10105   1605,1068,1069 
ส านกังานเลขานุการคณะ    10/10107   1608, 1609 
ภาควิชาการศกึษา    10/10202   1630 
ภาควิชาบริหารการศกึษา    10/10203   1624 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   10/10204   1621 
ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  10/10404   1627 
ภาควิชาเทคโนโลยกีารศกึษา      5/ชั้น1    1653 
ภาควิชาพลศกึษา   อเนกประสงค/์15208   1644 
โรงเรียนสาธิต     11/11108   1667 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต   ประถมศึกษา ร.ร.อนุบาลสาธิต  1690 
หอ้งสมุดคณะศึกษาศาสตร์   10/10209   1658 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   10/10206   1637 
ฝ่ายวจิยั และบัณฑติศึกษา   10/10104   1606 
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ปฏิทินการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา  2555 
 

ภาคการศกึษาที ่ 1   ประจ าปกีารศึกษา   2555 
 - ประกาศตารางสอน  ภาคการศึกษาที่ 1/2555 พฤหัสบดีที่  19  เมษายน   2555 
 - วันสุดท้ายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนจาก อ. ที่ปรึกษา ศุกร์ที่  18   พฤษภาคม  2555 
 - นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนผ่าน web    จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม - ศุกร์ที่ 1  มิถุนายน  2555 
 - วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน  ภาคการศึกษาที่ 1/2555 อังคารที่  5  มิถุนายน  2555 
 - วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มวิชาของนักศึกษารหัส 52-55 อังคารที่ 5 – จันทร์ที่ 11   มิถุนายน 2555 
 - วันถอนวิชาที่ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษารหัส 52-55 อังคารที่ 5 – จันทร์ที่ 18   มิถุนายน 2555 
 - วันถอนวิชาเรียนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนของนักศึกษารหัส 47-49 อังคารที่ 5 – จันทร์ที่ 11   มิถุนายน 2555 
 - วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มวิชาของนักศึกษารหัส 47-51 อังคารที่ 5 – จันทร์ที่ 18   มิถุนายน 2555 
 - วันถอนรายวิชาที่ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษารหัส 47-51 อังคารที่ 5 – จันทร์ที่ 18   มิถุนายน 2555 
 - วันถอนรายวิชาโดยปรากฏสัญลักษณ์  W ในใบแสดงผลการศึกษา อังคารที่ 19  มิถุนายน - จันทร์ที่ 3  กันยายน  2555 
 - วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยขอเปิด-ปิด-ยุบกลุ่ม-ขยายกลุ่มรายวิชา ศุกร์ที่  8  มิถุนายน  2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์  I    ประจ าภาคการศึกษาที่   2  

     และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2554  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ที่  11  มิถุนายน  2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์  I  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2554 

    ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อังคารที่  17  กรกฎาคม  2555 
 - นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน อังคารที่ 5 – จันทร์ที่  18   มิถุนายน 2555 
 - พิมพ์ใบแจ้งและช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร 

    ของนักศึกษาที่เลือกวิธี  Bill Payment    พฤหัสบดีที่ 28  มิถุนายน - พุธที่ 4  กรกฎาคม 2555 
 - ตรวจสอบใบน าช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่เลือกวิธีหักเงิน 

    ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสงขลานครินทร์(ปัตตานี)   พฤหัสบดีที่ 28  มิถุนายน - พุธที่ 4  กรกฎาคม 2555 
 - มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

    ของนักศึกษาที่เลือกวิธีการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ   พุธที่ 4  กรกฎาคม  2555 
 - นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2555 ศุกร์ที่  27   กรกฎาคม 2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน หรือผลการสอบวิทยานิพนธ์  

     ถึงงานทะเบียนฯ ของนักศึกษาส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อ 
     เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  2554 ศุกร์ที่  15  มิถุนายน  2555 

 - วันสุดท้ายของการรับรองการส าเร็จการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
    ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
    ประจ าปีการศึกษา  2554 ศุกร์ที่  29   มิถุนายน  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    12 
 

 - นักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  1/2555    ตรวจสอบ 
    รายวิชาตามหลักสูตร  และแจ้งขอส าเร็จการศึกษาผ่าน Web อังคารที่ 19 มิถุนายน - พุธที่ 1  สิงหาคม 2555 

 - วันสุดท้ายของการขอลาพักของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน พุธที่  4   กรกฎาคม  2555 
 - วันสุดท้ายของการรักษาสถานภาพของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไม่มีหน่วยกิต 

    ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา พุธที่  4   กรกฎาคม  2555 
 - วันประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว   ภาคการศึกษาที่ 1 /2555 ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม  2555 
 - วันประกาศตารางสอบกลางภาค   ภาคการศึกษาที่ 1 /2555 ศุกร์ที่  20   กรกฎาคม 2555 
 - วันสอบกลางภาค    ภาคการศึกษาที่ 1/2555 เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม – อังคารที่ 7  สิงหาคม  2555 
 - วันอาสาฬหบูชา พฤหัสบดีที่ 2  สิงหาคม  2555 
 - วันเข้าพรรษา ศุกร์ที่  3   สิงหาคม 2555 
 - วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี อาทิตย์ที่  19   สิงหาคม  2555  (โดยประมาณ) 
 - วันประกาศตารางสอบไล่ ฉบับชั่วคราว   ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ศุกร์ที่  24   สิงหาคม 2555 
 - วันประกาศตารางสอบไล่   ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จันทร์ที่  17  กันยายน  2555 
 - วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง (วันมหิดล) จันทร์ที่ 24  กันยายน  2555 
 - วันสุดท้ายของการเรียน  ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ศุกร์ที่ 28  กันยายน  2555 
 - วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว ศุกร์ที่ 28  กันยายน  2555 
 - วันสุดท้ายของการขอลาออก กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว ศุกร์ที่ 28  กันยายน  2555 
 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จันทร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 
 - วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2555 อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 
 - วันปิดภาคการศึกษาที่ 1/2555 จันทร์ที่  15  ตุลาคม  2555 
 - วันสารทไทย (ท าบุญเดือนสิบ) จันทร์ที่  15  ตุลาคม  2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนรายวิชาที่เงื่อนไขเปิดสอนส าหรับนักศึกษา 

    ชั้นปีสดุท้ายถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา พฤหัสบดีที่  18  ตุลาคม   2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนรายวิชาที่เงื่อนไขเปิดสอนส าหรับนักศึกษา 

    ชั้นปีอ่ืน ๆ ถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จันทร์ที่  22  ตุลาคม  2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งใบระดับขั้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการ 

    ท าวิทยานิพนธ์ ถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา   จันทร์ที่  22  ตุลาคม  2555 
 - ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่   1/2555   ผ่าน web ศุกร์ที่  26  ตุลาคม   2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนวิชาฝึกสอน/ฝึกงานของคณะศึกษาศาสตร์   พุธที่  28  พฤศจิกายน  2555 
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ภาคการศกึษาที ่ 2   ประจ าปกีารศึกษา   2555 
 - ประกาศตารางสอน  ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จันทร์ที่  24   กันยายน   2555 
 - วันสุดท้ายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนจาก อ. ที่ปรึกษา จันทร์ที่  15  ตุลาคม  2555 
 - นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2555  อังคารที่  16  -  อาทิตย์ที่  28  ตุลาคม   2555 
 - วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน   ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จันทรท์ี ่ 29  ตุลาคม  2555 
 - วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มวิชาของนักศึกษารหัส 52-55 จันทร์ที่ 29 ตุลาคม – อาทิตย์ที่ 4  พฤศจิกายน 2555 
 - วันถอนวิชาที่ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษารหัส 52-55 จันทร์ที่ 29 ตุลาคม– อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 
 - วันถอนวิชาเรียนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนของนักศึกษารหัส 47-49 จันทร์ที่ 29 ตุลาคม – อาทิตย์ที่ 4  พฤศจิกายน 2555 
 - วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มวิชาของนักศึกษารหัส 47-51 จันทร์ที่ 29 ตุลาคม– อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 
 - วันถอนรายวิชาที่ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษารหัส 47-51 จันทร์ที่ 29 ตุลาคม– อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 
 - วันถอนรายวิชาโดยปรากฏสัญลักษณ์  W ในใบแสดงผลการศึกษา จันทร์ที่ 12  พฤศจิกายน 2555 - ศุกร์ที่  25   

 
 มกราคม  2556 

 - วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยขอเปิด-ปิด-ยุบกลุ่ม-ขยายกลุ่มรายวิชา พฤหัสบดีที่ 1  พฤศจิกายน  2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์  I  ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

    ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศุกร์ที่ 2  พฤศจิกายน  2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์  I  ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

    ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ศุกร์ที่  7   ธันวาคม  2555 
 - วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา เสาร์ที่ 27  ตุลาคม  2555   (โดยประมาณ) 
 - นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จันทร์ที่ 29 ตุลาคม– อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 
 - พิมพ์ใบแจ้งและช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร 

    ของนักศึกษาที่เลือกวิธี Bill Payment    ศุกร์ที่ 23 - พฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน   2555 
 - ตรวจสอบใบน าช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่เลือกวิธีหักเงิน 

    ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสงขลานครินทร์(ปัตตานี)   ศุกร์ที่ 23  - พฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน   2555 
 - มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่ 2/2555   

    ของนักศึกษาที่เลือกวิธีการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ   พฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน   2555 
 - นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่  2 /2555 จันทร์ที่  24   ธันวาคม   2555 
 - นักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  2/2555    ตรวจสอบ จันทร์ที่  12  พฤศจิกายน  2555  -  ศุกร์ที่  18  
   รายวิชาตามหลักสูตร และแจ้งขอส าเร็จการศึกษาผ่าน Web มกราคม  2556 
 - วันสุดท้ายของการขอลาพักของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน อังคารที่  27  พฤศจิกายน  2555 
 - วันสุดท้ายของการรักษาสถานภาพของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไม่มีหน่วยกิต 

    ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา อังคารที่  27  พฤศจิกายน  2555 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนหรือผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

    ถึงงานทะเบียนฯ  ของนักศึกษาที่จะส าเร็จภาคการศึกษาที่   1 / 2555 อังคารที่  27  พฤศจิกายน  2555 
 - วันลอยกระทง พุธที่  28   พฤศจิกายน   2555 
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 - วันประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว   ภาคการศึกษาที่  2 /2555 ศุกร์ที่  30  พฤศจิกายน  2555 
 - วันประกาศตารางสอบกลางภาค   ภาคการศึกษาที่ 2 /2555 ศุกร์ที่  7   ธันวาคม  2555 
 - วันสอบกลางภาค    ภาคการศึกษาที่ 2/2555 เสาร์ที่  15 - อาทิตย์ที่  23 ธันวาคม  2555 
 - วันคริสต์มาส อังคารที่  25  ธันวาคม  2555 
 - วันประกาศตารางสอบไล่ ฉบับชั่วคราว   ภาคการศึกษาที่ 2 /2555 ศุกร์ที่  18  มกราคม 2556 
 - วันประกาศตารางสอบไล่   ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จันทร์ที่  4   กุมภาพันธ์  2556 
 - วันตรุษจีน อาทิตย์ที่ 10   กุมภาพันธ์  2556 
 - วันสุดท้ายของการเรียน  ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2556 
 - วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว ศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2556 
 - วันสุดท้ายของการขอลาออก กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว ศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2556 
 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ - อาทิตย์ที่ 3  มีนาคม 2556 
 - วันมาฆบูชา จันทร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2556 
 - วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2/2555 อาทิตย์ที่  3  มีนาคม 2556 
 - วันปิดภาคการศึกษาที่ 2/2555 จันทร์ที่  4  มีนาคม  2556 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนรายวิชาที่เงื่อนไขเปิดสอนส าหรับนักศึกษา 

    ชั้นปีสุดท้ายถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ศุกร์ที่  8  มีนาคม  2556 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนรายวิชาที่เงื่อนไขเปิดสอนส าหรับนักศึกษา 

    ชั้นปีอ่ืน ๆ ถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จันทร์ที่  11   มีนาคม   2556 
 - วันสดุท้ายของการส่งผลการเรียนวิชาฝึกสอน/ฝึกงานของคณะศึกษาศาสตร์   ศุกร์ที่ 15   มีนาคม   2556 
 - ประกาศผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาที่   2/2555   ผ่าน web จันทร์ที่ 18   มีนาคม   2556 
 - วันสุดท้ายของการส่งใบระดับขั้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท า 

    วิทยานิพนธ์ ถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  พุธที่  15  พฤษภาคม  2556 

  ภาคฤดูรอ้น  ประจ าปกีารศึกษา   2555 
 - ประกาศตารางสอน  ภาคฤดูร้อน  2555 จันทร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2556 
 - วันสุดท้ายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนจาก อ. ที่ปรึกษา ศุกร์ที่  15   มีนาคม  2556 
 - นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน 2555     จันทร์ที่ 18 -  อาทิตย์ที่  24   มีนาคม  2556 
 - วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน  ภาคฤดูร้อน  2555 จันทรท์ี ่ 25   มีนาคม  2556 
 - วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มวิชา     จันทร์ที่  25 - อาทิตย์ที่ 31  มีนาคม  2556 
 - วันถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฏรายวิชาน้ันในใบแสดงผลการศึกษา  จันทร์ที่  25 - อาทิตย์ที่ 31  มีนาคม 2556 
 - วันถอนรายวิชาโดยปรากฏสัญลักษณ์  W ในใบแสดงผลการศึกษา จันทร์ที่ 1 -  ศุกร์ที่  26  เมษายน  2556 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์  I  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

    ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2555 ศุกร์ที่  29  มีนาคม   2556 
 - นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จันทร์ที่  25 - อาทิตย์ที่ 31  มีนาคม  2556 
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 - พิมพ์ใบแจ้งและช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร 
    ของนักศึกษาที่เลือกวิธี bill payment   ศุกร์ที่ 5 - อังคารที่  9  เมษายน  2556 

 - ตรวจสอบใบน าช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่เลือกวิธีหักเงิน 
    ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสงขลานครินทร์(ปัตตานี)   ศุกร์ที่ 5 - อังคารที่  9  เมษายน  2556 

 - มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูร้อน 2555  ของนักศึกษา 
    ที่เลือกวิธีการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ   อังคารที่  9  เมษายน  2556 

 - นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูร้อน  2555 จันทร์ที่  22   เมษายน   2556 
 - นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน  2555    ตรวจสอบรายวิชา 

    ตามหลักสูตร และแจ้งขอส าเร็จการศึกษาผ่าน Web จันทร์ที่ 1 -  ศุกร์ที่  26  เมษายน  2556 
 - วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ เสาร์ที่ 13  -  อังคารที่  16    เมษายน   2556 
       * สอนชดเชยหยุดวันสงกรานต์ที่  15  เมษายน  2556 อาทิตย์ที่  21   เมษายน  2556 
       * สอนชดเชยหยุดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ที่  16  เมษายน  2556 อาทิตย์ที่  28   เมษายน  2556 
 - วันประกาศตารางสอบไล่   ภาคฤดูร้อน  2555 จันทร์ที่  6   พฤษภาคม  2556 
 - วันสุดท้ายของการเรียน  ภาคฤดูร้อน  2555 ศุกร์ที่  10  พฤษภาคม  2556 
 - วันพืชมงคล จันทร์ที่  13 พฤษภาคม  2556 
 - วันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน  2555 อังคารที่  14 - ศุกร์ที่  17  พฤษภาคม  2556 
 - วันสุดท้ายของภาคฤดูร้อน  2555 ศุกร์ที่  17  พฤษภาคม  2556 
 - วันปิดภาคฤดูร้อน  2555 เสาร์ที่  18  พฤษภาคม  2556 
 - วันวิสาขบูชา   ศุกร์ที่  24  พฤษภาคม  2556 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน  ภาคฤดูร้อน  2555 

     ถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จันทร์ที่  27  พฤษภาคม  2556 
 - ประกาศผลการเรียน ประจ าภาคฤดูร้อน  2555   ผ่าน web ศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  2556 
 - วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับ  

     การเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  2555 จันทร์ที่  17  มิถุนายน  2556 
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ปฏทินิกจิกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคสมทบ 

คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
วิทยาเขตปัตตานี  ภาคสมทบ 
 

ภาคเรียนที่  1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 
   25        พฤษภาคม 2555 
 
  
   26       พฤษภาคม 2555 
  9-10     มิถนุายน    2555 
16-17     มิถนุายน    2555 
23-24     มิถนุายน    2555 
30 มิถนุายน -1 กรกฎาคม 2555 
     7-8    กรกฎาคม   2555 
14-15     กรกฎาคม   2555 
21-22     กรกฎาคม   2555 
28-29     กรกฎาคม   2555 
   4 -5     สงิหาคม     2555 
11-12     สงิหาคม     2555 
18-19     สงิหาคม     2555 
25-26     สงิหาคม     2555 
   1-2      กนัยายน     2555 
   8-9      กนัยายน     2555 
15-16     กนัยายน     2555 
22-23     กนัยายน     2555 
    6-7     ตลุาคม       2555 
13-14     ตลุาคม       2555 
 

นกัศกึษาใหมเ่ข้าปฐมนิเทศ  
และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นกัศกึษาใหม ่ลงทะเบียน 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 1 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 2 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 3 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 4 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 5 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 6 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 7 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 8 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 9 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 10 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 11 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 12 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 13 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 14 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 15 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 16 
สอบ 
สอบ/สอบสารนิพนธ์ 

    3-4         พฤศจิกายน   2555 
10-11         พฤศจิกายน   2555 
17-18         พฤศจิกายน   2555 
24-25         พฤศจิกายน   2555 
    1-2          ธนัวาคม       2555 
    8-9          ธนัวาคม       2555 
15-16          ธนัวาคม       2555 
22-23          ธนัวาคม       2555 
    5-6          มกราคม       2556 
19-20          มกราคม       2556 
26-27          มกราคม       2556 
    2-3          กมุภาพนัธ์    2556 
  9-10          กมุภาพนัธ์    2556 
16-17          กมุภาพนัธ์    2556 
23-24          กมุภาพนัธ์    2556 
    2-3          มีนาคม        2556 
   9-10         มีนาคม        2556 
                   เมษายน       2556 

เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที ่1 
เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที่ 2 
เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที่ 3 
เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที่ 4 
เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที่ 5 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 6 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 7 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 8 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 9 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 10 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 11 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 12 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 13 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 14 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 15 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 16 
สอบ 
สอบสารนิพนธ์และ 
สอบประมวลความรอบรู้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    17 
 
 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ภาคสมทบ 
 

ภาคเรียนที่  1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 
     19      พฤษภาคม    2555 
 
 
  9-10      มิถนุายน      2555 
16-17      มิถนุายน      2555 
23-24      มิถนุายน      2555 
30 มิถนุายน -1 กรกฎาคม 2555 
    7-8      กรกฎาคม    2555 
14-15     กรกฎาคม    2555 
21-22      กรกฎาคม    2555 
28-29     กรกฎาคม    2555 
   4 -5      สงิหาคม      2555 
11-12     สงิหาคม     2555 
18-19      สงิหาคม      2555 
25-26     สงิหาคม     2555 
    1-2      กนัยายน     2555 
    8-9     กนัยายน      2555 
15-16     กนัยายน      2555 
29-30     กนัยายน      2555 
    6-7     ตลุาคม        2555 
13-14    ตลุาคม         2555 
 

นกัศกึษาใหมเ่ข้าปฐมนิเทศ 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
ลงทะเบียน 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 1 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 2 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 3 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 4 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 5 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 6 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 7 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 8 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 9   
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 10 
สอบ 
สอบ/สอบสารนิพนธ์ 

    3-4        พฤศจิกายน    2555 
  10-11      พฤศจิกายน   2555 
17-18        พฤศจิกายน    2555 
24-25         พฤศจิกายน   2555 
    1-2         ธนัวาคม        2555 
    8-9         ธนัวาคม       2555 
 15-16        ธนัวาคม         2555 
22-23        ธนัวาคม         2555 
    5-6        มกราคม         2556 
19-20        มกราคม         2556 
26-27          มกราคม       2556 
    2-3        กมุภาพนัธ์      2556 
   9-10        กมุภาพนัธ์    2556 
16-17        กมุภาพนัธ์      2556 
23-24          กมุภาพนัธ์    2556 
   2-3         มีนาคม          2556 
   9-10       มีนาคม          2556  
                 เมษายน         2556 

เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที ่1 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที่ 2 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที่ 3 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที่ 4 
เข้าชัน้เรียน   ครัง้ที่ 5 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 6 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 7 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 8 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 9 
กิจกรรมกลุม่ 
เข้าชัน้เรียน  ครัง้ที่ 10 
สอบ 
สอบสารนิพนธ์ และ 
สอบประมวลความรอบรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตร / แผนการเรียน 
ปริญญาโท 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก (2) แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลอืก 
วิทยานิพนธ์   
สารนิพนธ์ 

15 
3 

18 
- 

15 
15 
- 
6 

รวม 36 36 
 
แผนการเรียน 
แผน ก แบบ ก 2  

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1      ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
260-500* 
260-501 
260-502 
 
260-503 
 
260-504 
 
 

English for Educational Administration 
Essentials of Education 
Policy Principles and Educational 
Administration Process 
Educational Leadership and Institutional 
Administration 
Statistics and Educational Research 
Methodology 
 

(3) 
(3) 
(3) 

 
(3) 

 
     (3) 

260-505 
 
วิชาเลอืก 
260-623 

Educational Quality Assurance 
and Information Technology  
1 รายวิชา 
วิทยานิพนธ์ 

(3) 
 

 (3) 
(6) 

 
 

รวม 12 รวม 12  
 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1        ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
260-623 
 

Thesis 
 

(6) 
 

260-623 Thesis (6) 

รวม 6 รวม 6 
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แผน ข 

 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1      ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

260-500* 
260-501 
260-502 
 
260-504 
 
 

English for Educational Administration 
Essentials of Education 
Policy Principles and Educational 
Administration Process 
Statistics and Educational Research 
Methodology 
 

(3) 
(3) 
(3) 

 
(3) 

 

260-503 
 
260-505 
 
วิชาเลอืก 
วิชาเลอืก 

Educational Leadership and 
Institutional Administration 
Educational Quality Assurance 
and Information Technology  
1 รายวิชา 
1 รายวิชา 

(3) 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 
 

รวม 9 รวม 12  
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1        ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
260-622 
วิชาเลอืก 

Minor Thesis 
2 รายวิชา 

(3) 
(6) 

260-622 
วิชาเลอืก 

Minor Thesis 
1 รายวิชา 

(3) 
(3) 

รวม 9 รวม 6 
 

* ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา เป็นวิชาบังคบัไม่นับหน่วยกิต 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบงัคบั   

     -  วิชาแกน - 6 
     -  วิชาเฉพาะเอก - 9 
หมวดวิชาเลอืก - 3 
หมวดวิทยานิพนธ์ 36 18 

รวม 36 36 
 
แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

270-698 Thesis 9  270-698 Thesis 9 
 รวม 9   รวม 9 

 
ภาคการศึกษาที่  3  ภาคการศึกษาที่  4 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

270-698 Thesis 9  270-698 Thesis 9 
 รวม 9   รวม 9 

 
    รวมตลอดหลักสูตร                           36     หน่วยกิต 
 

**หมายเหตุ  :  นักศึกษาท่ีเข้าเรียนหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  ต้องลงทะเบียนรายวชิาสัมมนา 
โดยไม่นับหน่วยกติ  ตามกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับวทิยานิพนธ์ อย่างน้อย  1   ภาคการศกึษา 

 
 
 
 
 
 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 

 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    22 

 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

 
ภาคการศึกษาที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

270-501 
 

Theories of Curriculum and 
Instruction  

3 
 

 270-699 Thesis 3 

276-560 Research Methodology in 
Education 

3   วิชาเฉพาะเอก 3 

 วิชาเฉพาะเอก 3   วิชาเลอืก 3 
 รวม 9   รวม 9 

 
ภาคการศึกษาที่  3  ภาคการศึกษาที่  4 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

270-699 Thesis 6  270-699 Thesis 9 
 วิชาเฉพาะเอก  3     
 รวม 9   รวม 9 

 
    รวมตลอดหลักสูตร                           36     หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   23 

 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาศึกษานอกระบบเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 จ ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่ำ  36  หน่วยกิต 

หมวด แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลอืก 
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

15 
 3 
18 

15 
15 
  6 

รวม 36 36 
 

แผนกำรศึกษำ 
แผน ก แบบ ก (2) 

ปีที่  1 
ภำคกำรศึกษำที่  1  ภำคกำรศึกษำที่  2 

รหัส ชื่อวชิำ หน่วยกติ  รหัส ชื่อวชิำ หน่วยกติ 
273-501 

 
273-502   

 
 

273-505 
 
 

276-501   

Non-formal and Informal 
Education 
Development Theories and 
Application for Sustainable 
Development 
English for  Non-formal 
Education Sustainable 
Development 
Statistical Methods for 
Educational Research 
วิชาเลอืก 1 รายวชิา 

3 
 

3 
 
 

3* 
 
 

3 
 

3 

 276-560 
   

273-690 
 

 

Research Methodology in 
Education 
Thesis 

3 
 
2 

 รวม 12   รวม 5 

       
 

ปีที่  2 
ภำคกำรศึกษำที่  1  ภำคกำรศึกษำที่  2 

รหัส ชื่อวชิำ หน่วยกติ  รหัส ชื่อวชิำ หน่วยกติ 
273-503 

 
 

273-690   

Practicum in  Non-formal 
Education for Sustainable 
Development 
Thesis 

2 
 
 

7 

 273-504 
 
   

273-690 

Seminar in Non-formal 
Education for Sustainable 
Development 
Thesis 

1 
 
 

9 
 รวม 9   รวม 10 

 
*   วิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   24 

 

แผน ข 
 

ปีที่  1 
ภำคกำรศึกษำที่  1  ภำคกำรศึกษำที่  2 

รหัส ชื่อวชิำ หน่วยกติ  รหัส ชื่อวชิำ หน่วยกติ 
273-501 

 
273-502 

 
 

273-505 
 
   

276-501 

Non-formal and Informal 
Education 
Development Theories and 
Application for Sustainable 
Development 
English for  Non-formal 
Education Sustainable 
Development 
Statistical Methods for 
Educational Research 
รวม 

3 
 
3 
 
 

3* 
 
 
3 

 

 276-560   Research Methodology in 
Education 
วิชาเลอืก 3 รายวชิา 

3 
 

6 

9   รวม 9 

       
 

ปีที่  2 
ภำคกำรศึกษำที่  1  ภำคกำรศึกษำที่  2 

รหัส ชื่อวชิำ หน่วยกติ  รหัส ชื่อวชิำ หน่วยกติ 
273-503    

 
 
 

273-691 

Practicum in  Non-formal 
Education for Sustainable 
Development 
วิชาเลอืก 3 รายวชิา  
Minor Thesis 

 
รวม 

2 
 
 

7 
3 
 

12 

 273-504   
 
 
 

273-691 

Seminar in Non-formal 
Education for Sustainable 
Development 
วิชาเลอืก 1 รายวชิา 

Minor Thesis 
 
รวม 

1 
 
 

2 
3 
 
6 

       

       

 
 
*   วิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์    25 
 

 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
โครงสร้างตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต 
หมวด แผน ก แบบ  ก 1 แผน  ก  แบบ  ก  2 แผน ข 

วิชาบงัคบั - 6 6 
วิชาเลอืก - 12 24 
วิชาสมัพนัธ์ (ไมน่บัหนว่ยกิต) - 6 6 
สารนิพนธ์ - - 6 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 

รวม 36 36 36 
 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1    ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัส ชื่อวชิา หน่วยกติ 

263-601 Educational Technology and 
Communications and 
Contemporary Education 

3 276-560* Research Methodology in 
Education 

3 

263-602 Research in Educational 
Technology and Communications 

3 263-692 Thesis 3 

263-692 Thesis 3  วิชาเลอืกเอก (2 วิชา) 6 

 วิชาเลอืกเอก (1 วิชา) 3    

263-620* English in the Discipline of 
Educational Technology and 
Communications 

3    

รวม 12 รวม 9 
 

ปีที่ 2 
 ภาคการศึกษาที่ 1    ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัส ชื่อวชิา หน่วยกติ 

263-692 Thesis 6 263-692 Thesis 6 

 วิชาเลอืกเอก (1 วิชา) 3    

รวม 9 รวม 6 

 * เป็นวชิาบังคับส าหรับนักศึกษาทัง้แผน ก แบบ ก (1) แผน ก แบบ ก (2) และแผน ข แต่ไม่นับหน่วยกิต 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์    26 
 

 

หลักสูตรแผน ข 

ปีที่ 1 
 ภาคการศึกษาที่ 1     ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัส ชื่อวชิา หน่วยกติ 

263-601 Educational Technology and 
Communications and 
Contemporary Education 

3 276-560* Research Methodology in 
Education 

3 

263-602 Research in Educational 
Technology and Communications 

3  วิชาเลอืกเอก (1 วิชา) 3 

 วิชาเลอืกเอก (2 วิชา) 6    

263-620* English in the Discipline of 
Educational Technology and 
Communications 

3    

รวม 12 รวม 6 

 

ปีที่ 2 
 ภาคการศึกษาที่ 1     ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัส ชื่อวชิา หน่วยกติ 

263-693 Minor  Thesis 3 263-693 Minor  Thesis 3 

 วิชาเลอืกเอก (2 วิชา) 6  วิชาเลอืกเอก (2 วิชา) 6 

      

รวม 9 รวม 9 

 
* เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาทัง้แผน ก แบบ ก (1) แผน ก แบบ ก (2) และแผน ข แต่ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 

 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์    27 
 

 

หลกัสูตรศิลปศาสตรตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา 
โครงสร้างตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต 
หมวด แผน ก แบบ  ก 1 แผน  ก  แบบ  ก  2 แผน ข 

วิชาบงัคบั - 6 6 
วิชาเลอืก - 12 24 
วิชาสมัพนัธ์ (ไมน่บัหนว่ยกิต) - 6 6 
สารนิพนธ์ - - 6 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 

รวม 36 36 36 
 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1    ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส   ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัส   ชื่อวชิา หน่วยกติ   

หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน 
276-501 วิธีการทางสถิติส าหรับการวจิยัทางการศกึษา* 
286-501 จิตวิทยาพืน้ฐาน*** 

 
3 
3  
 

หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน 
286-500 ภาษาองักฤษส าหรับจิตวิทยา** 
วิทยานิพนธ์ 
286-600 วิทยานิพนธ์ 

 
3 
 
3 

หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการปรึกษา 
286-502 ทฤษฎีขัน้สงูในการให้การปรึกษา  
286-503 หลกัการให้การปรึกษากลุม่ 
หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการศึกษา 
276-501 วิธีการทางสถิติส าหรับการวจิยัทางการศกึษา  
286–506 หลกัและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการศกึษา  

 
3 
3 
 
3 
3 

หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการปรึกษา 
276-560 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศกึษา   
286-504 การศกึษาหวัข้อเฉพาะทางจิตวิทยา  
หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการศึกษา 
276-560 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศกึษา   
286–507 จิตวิทยาการศกึษาขัน้สงู             
286-508  สมัมนาจิตวิทยาการศกึษา 

 
3 
3 

 
3 
3 
3 

หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการปรึกษา 
286-510 ความผิดปกติทางจิต  
หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการศึกษา 
286 – 522  จิตวิทยาพฒันาการเพื่อการเรียนการสอน    

 
3 
 
3 

                                  
 
 
 

รวมจิตวทิยาการปรึกษา         
รวมจิตวทิยาการศึกษา                                                                             

9 
9 

รวมจิตวทิยาการปรึกษา         
รวมจิตวทิยาการศึกษา                                                                             

9 
12 

*  วิชาเสริมพืน้ฐานไมน่บัหนว่ยกิต เรียนเฉพาะจิตวิทยาการปรึกษา 
** วิชาเสริมพืน้ฐานไมน่บัหนว่ยกิต เรียนทัง้ 2 สาขา 
*** วิชาเสริมพืน้ฐานไมน่บัหนว่ยกิต ส าหรับผู้ที่สอบวิชาจิตวิทยาพืน้ฐาน ไมถ่ึงร้อยละ 50 
 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 



 

 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์    28 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส   ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัส   ชื่อวชิา หน่วยกติ   

หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการปรึกษา 
286-505 การฝึกงาน   

 
3 

วิทยานิพนธ์ 
286-600 วิทยานิพนธ์                                        9 

วิทยานิพนธ์ 
286-600 วิทยานิพนธ์ 

 
6 

รวมจิตวทิยาการปรึกษา   
รวมจิตวทิยาการศึกษา                                                                                      

9 
6 

รวมจิตวทิยาการปรึกษา   
รวมจิตวทิยาการศึกษา                                                                                                                                     

9 
9 

                                                                                รวมตลอดหลกัสตูร              36       หน่วยกิต 
                 
หลักสูตร แผน ข 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส   ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัส   ชื่อวชิา หน่วยกติ   

หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน 
276-501 วิธีการทางสถิติส าหรับการวจิยัทางการศกึษา* 
286-500 ภาษาองักฤษส าหรับจิตวิทยา** 
286-501 จิตวิทยาพืน้ฐาน*** 

 
3 
3 
3 

  
 

หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการปรึกษา 
286-502 ทฤษฎีขัน้สงูในการให้การปรึกษา  
286-503 หลกัการให้การปรึกษากลุม่  
หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการศึกษา 
276-501 วิธีการทางสถิติส าหรับการวจิยัทางการศกึษา  
286–506 หลกัและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการศกึษา  

 
3 
3 
 
3 
3 

หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการปรึกษา 
276-560 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศกึษา   
286-504 การศกึษาหวัข้อเฉพาะทางจิตวิทยา  
หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการศึกษา 
276-560  ระเบียบวิธีวิจยัทางการศกึษา   
286–507 จิตวิทยาการศกึษาขัน้สงู             
286-508  สมัมนาจิตวิทยาการศกึษา 

 
3 
3 

 
3 
3 
3 

หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการปรึกษา 
286-510 ความผิดปกติทางจิต  
 
หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการศึกษา 
286 – 522  จิตวิทยาพฒันาการเพื่อการเรียนการสอน    

 
3 
 

 
3 

หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการปรึกษา 
286-512 การประเมินทางการให้การปรึกษา 
286-XXX  
หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการศึกษา 
286-XXX 

 
3 
3 

 
3 

รวมจิตวทิยาการปรึกษา         
รวมจิตวทิยาการศึกษา                                                                             

9 
9 

รวมจิตวทิยาการปรึกษา         
รวมจิตวทิยาการศึกษา                                                                             

12 
12 

*  วิชาเสริมพืน้ฐานไมน่บัหนว่ยกิต เรียนเฉพาะจิตวิทยาการปรึกษา 
** วิชาเสริมพืน้ฐานไมน่บัหนว่ยกิต เรียนทัง้ 2 สาขา 
*** วิชาเสริมพืน้ฐานไมน่บัหนว่ยกิต ส าหรับผู้ที่สอบวิชาจิตวิทยาพืน้ฐาน ไมถ่ึงร้อยละ 50 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส   ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัส   ชื่อวชิา หน่วยกติ   

 
หมวดวิชาบังคับจติวิทยาการปรึกษา 
286-505 การฝึกงาน    
 
หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการปรึกษา 
 286-XXX          
หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการศึกษา 
 286-XXX          
286-XXX          

 
3 
 
 
3 
 
3 
3 

 
 
 
หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการปรึกษา 
 286-XXX          
หมวดวิชาเลือกจิตวทิยาการศึกษา 
 286-XXX          
 

 
 
 
 

3 
 

3 

วิทยานิพนธ์ 
286-601 สารนิพนธ์ 

 
3 

วิทยานิพนธ์ 
286-601 สารนิพนธ์ 

 
3 

รวมจิตวทิยาการปรึกษา   
รวมจิตวทิยาการศึกษา                                                                                      

9 
9 

รวมจิตวทิยาการปรึกษา   
รวมจิตวทิยาการศึกษา                                                                                      

6 
6 

 
          รวมตลอดหลกัสูตร              36       หน่วยกติ 
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- ขัน้ตอนการท าวทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ /    
การสอบประมวลความรอบรู้ 

- ขัน้ตอนการขอยกเว้นหรือเทยีบโอนหน่วยกติ 
- ขัน้ตอนการขอลาพกัการศกึษา 
- ขัน้ตอนการเปลี่ยนแผนการเรียน 
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1. ขัน้ตอนการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์                                                ระยะเวลา* 

 
 
 
2. ขัน้ตอนการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จดัท ำสรุปเสนอขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุกรรมกำร 

บณัฑิตศกึษำ และจดัท ำค ำสัง่แตง่ตัง้ ส ำเนำค ำสัง่แจ้งภำควิชำ และบณัฑิตวิทยำลยั 

ขัน้ตอนการท าวทิยานิพนธ์ และการสอบวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ที่เรียนแผน  ก  แบบ  ก (2) 

1.   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ ำสำขำวชิำ  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบ 
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  ไมน้่อยกวำ่ 3 คน  และไมเ่กิน 5 คน ประกอบด้วย อำจำรย์ที ่
ปรึกษำหลกั เป็นประธำน อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม และอำจำรย์บณัฑิตศกึษำ เป็น กรรมกำร 
 
 

2.   นักศึกษายื่นค ำร้องขอสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  
และ ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

 
 
 

3.   นักศึกษา สง่เอกสำรตอ่ไปนี ้ณ ภำควิชำ 
 1. โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 5 เลม่ 
 2. แบบขออนมุตัิโครงร่ำงวิทยำนพินธ์ (แบบ บว.2) 
 3. แบบสรุปยอ่โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (แบบ บศ/ศษ 04) 
 

3. นักศึกษาลงทะเบียนท ำวิทยำนิพนธ์  โดยจ ำนวนหนว่ยกิตต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

 

แบบฟอร์มท่ีใช ้ 
บว.1 

ภาคเรียนท่ี 2  
ภายใน  มี.ค. 

ผา่น web 

ภาคเรียนท่ี 3 
ภายใน  ก.ค. 

ภาคเรียนท่ี 3  
ภายใน  ส.ค. 

แบบฟอร์มท่ีใช ้ 
บศ/ศษ.2 

แบบฟอร์มท่ีใช ้ 
บศ/ศษ 3 

ภาคเรียนท่ี 3 
ภายใน ก.ย. 

แบบฟอร์มท่ีใช ้ 
บว. 2  และ 
บศ/ศษ 4 
 

4.   ภาควิชา (เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูร) รวบรวมน ำเข้ำพิจำรณำในท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูรสำขำวิชำ 

ภาคเรียนท่ี 3 
ภายใน ก.ย. 

1.สาขาวชิาโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เสนอแตง่ตัง้
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เสนอฝ่ำยบณัฑิตศกึษำคณะศกึษำศำสตร์ เพื่อขอควำม
เห็นชอบจำกกรรมกำรบณัฑติศกึษำก่อนนกัศกึษำลงทะเบยีน 
 

12 หน่วยกิต 

ภาคเรียนท่ี 3 
ภายใน  พ.ค. 
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3.  ขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย จดัท ำสรุปเสนอขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบณัฑิตศกึษำ 
     ประจ ำคณะ 

ภาคเรียนท่ี 3 
ภายใน ก.ย. 

แบบฟอร์มท่ีใช ้

บศ/ศษ 06 

ภาคเรียนท่ี 3 
ภายใน ก.ค. 

ภาคเรียนท่ี 4 

ภายใน  ธ.ค 

      6.   ภาควิชา สง่เอกสำรตอ่ไปนี ้ ให้ฝ่ำยบณัฑิตศกึษำและวิจยั 
1. แบบขออนมุตัิโครงร่ำงวิทยำนพินธ์  
2. แบบสรุปโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

 3. แบบสรุปผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูร 06 

     7.   ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  จดัท ำสรุปเสนอคณะกรรมกำรคณะ อนมุตั ิ
 

8. ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย แจ้งมติที่ประชมุให้ภำควชิำ เพื่อแจ้ง
นกัศกึษำให้ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของที่ประชมุคณะกรรมกำร
บณัฑิตศกึษำ  

 

      5.   เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสาขาวชิา แจ้งมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้นกัศกึษำด ำเนินกำรปรับแก้ (แบบ 
บศ/ศษ 06) 
 

ภาคเรียนที 3
ภายใน ต.ค. 

แบบฟอร์มท่ีใช ้

บว.2  
บศ/ศษ 04 
บศ/ศษ 06 
 

ภาคเรียนท่ี 4 
ภายใน พ .ย. 

9. นักศึกษา ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของที่ประชมุกรรมกำรบณัฑิตศกึษำ 
และสง่แบบ บว.2 1 ชุด พร้องพร้อมโครงร่างเข้าเล่มเรียบร้อย  1  เลม่ 
ทีฝ่่ำยบณัฑิตศกึษำภำยใน 30 วนั หลงัจำกทรำบมติที่ประชมุ 

1.  สาขาวิชาโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูร  เสนอรำยช่ือ
คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วย 

 1.  อำจำรย์ประจ ำบณัฑติวิทยำลยั    ประธำนกรรมกำร 
 2.  อำจำรย์ที่ปรึกษำหลกั                  กรรมกำร 
 3.  อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม                   กรรมกำร 
 4.  ผู้ทรงคณุวฒุิภำยนอกมหำวทิยำลยั  กรรมกำร 

 

ภาคเรียนท่ี 4  
ภายใน พ.ย. 
 

บนัทึกแจง้มติ 
 

ภาคเรียนท่ี 4 
ภายใน มิ.ย. 
 

แบบฟอร์มท่ีใช ้

แบบ บว.2  1 ชุด 
โครงร่าง  2  เล่ม 
 

แบบฟอร์มท่ีใช ้

แบบ บว. 3 

    10.  ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ตรวจสอบควำมถกูต้อง และสง่โครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ พร้อมส ำเนำ บว.2 ให้ภำควิชำและส ำเนำ บว.2 ให้บณัฑิตวิทยำลยั   

ภาคเรียนท่ี 3 
ภายใน ธ.ค. 
 

แบบฟอร์มท่ีใช ้

แบบ บว.2 และ 
โครงร่างวทิยานิพนธ์
หน่วยงานละ 1 ชุด 
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ขัน้ตอนการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนหลังการสอบ 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หากด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด  นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายใน    
 เวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

3. ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 1)เสนอแบบขออนุมตัิแต่งตัง้กรรมการสอบ 
แบบ บว.3 ให้รองคณบดีฝ่ำยบณัฑิตศกึษำฯ ลงนำม  2)ส ำเนำ แบบ บว.3 แจ้ง
ภำควิชำและบณัฑติวิทยำลยั  3)ท ำหนงัสอืเชิญผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

2.  หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ  สง่คืนให้นกัศกึษำแก้ไขปรับปรุง  และ
นกัศกึษำสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ 
1.  วิทยำนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์  1  เลม่  พร้อมแผน่ดิสก์เก็ต หรือแผนซีดี  ที่มีข้อมลู
วิทยำนิพนธ์ พร้อมหน้ำอนมุตัิ 5  แผน่   
2. สง่ข้อมลูในแผน่ดิสก์เก็ตหรือแผนซีดี ที่มีข้อมลูวิทยำนิพนธ์  1  แผน่  ที่ส ำนกังำน
วิทยบริกำร 

3. สง่ บว.4/1 แบบเผยแพร่ข้อมลูวิทยำนิพนธ์ พร้อมหนงัสอืตอบรับกำรตีพิมพ์ที่ฝ่ำย
บณัฑิตศกึษำและวิจยั 
4. ฝ่ำยวจิยัและบณัฑิตศกึษำ ตรวจเอกสำรข้อ 3 และสง่บณัฑติวทิยำลยั 

 
 

 
 

1.  นักศึกษาแก้ไขวิทยำนิพนธ์  ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบเสนอ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  ลงนำมก ำกบัก่อนสง่ให้บณัฑิตวิทยำลยัตรวจสอบ
รูปแบบ  โดยบณัฑิตจะตรวจเพยีง 3  หน้ำ คือ 1) ปกนอก/ปกใน  2) หน้ำอนมุตัิ  3)  
ประวตัิผู้ เขียน 

ส่งภายใน 6 เดือน 
นบัจากวนัสอบ 

      นักศึกษา ยื่นค ำร้องขอสอบวิทยำนิพนธ์ผำ่นควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูร ท่ีบณัฑิตวิทยำลยัก่อน
วนัสอบอยำ่งน้อย 2 สปัดำห์ เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิตำมเกณฑ์ และเง่ือนไขตำ่ง ๆ 

ดงันี ้1)สอบผำ่นรำยวิชำตำ่ง ๆ ครบถ้วนตำมหลกัสตูร 2)ได้ระดบัคะแนนเฉลีย่
สะสมไมต่ ่ำกวำ่ 3.00  3)สอบผำ่นโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 4) ลงทะเบียนวิชำ
วิทยำนิพนธ์ครบตำมที่หลกัสตูรก ำหนด 
วิทยำนิพนธ์ได้ P = 12  หนว่ยกิต 

ภาคเรียนท่ี 4 
ภายใน ม.ค.  
ก่อนสอบ 

2 สปัดาห์ 

แบบฟอมร์ท่ีใช ้

บว 4 

ภาคเรียนท่ี 4 

ภายใน ธ.ค
ภายใน ส.ค. 

แบบฟอร์มท่ีใช ้

แบบ บว.3 
หนงัสือเชิญ 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
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1. ขัน้ตอนการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์                                              ระยะเวลา* 

 
 
 
2. ขัน้ตอนการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จดัท ำสรุปเสนอขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุกรรมกำร 

บณัฑิตศกึษำ และจดัท ำค ำสัง่แตง่ตัง้  ส ำเนำแจ้งภำควชิำ บณัฑติวิทยำลยั 

ขัน้ตอนการท าวทิยานิพนธ์ และการสอบวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ที่เรียนแผน  ก  แบบ  ก (2) 

1.   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ ำสำขำวชิำ  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบ 
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  ไมน้่อยกวำ่ 3 คน  และไมเ่กิน 5 คน ประกอบด้วย อำจำรย์ที ่
ปรึกษำหลกั เป็นประธำน อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม และอำจำรย์บณัฑิตศกึษำเป็น 
กรรมกำร 
 
 

2.  นักศึกษายื่นค ำร้องขอสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  สอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  และ
ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

 
 

2.  
 

3.   นักศึกษา สง่เอกสำรตอ่ไปนี ้ณ ภำควิชำ 
 1. โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 5 เลม่ 
 2. แบบขออนมุตัิโครงร่ำงวิทยำนพินธ์ (แบบ บว.2) 
 3. แบบสรุปยอ่โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (แบบ บศ/ศษ 04) 
 

3. นักศึกษาลงทะเบียนวิทยำนพินธ์ตำมจ ำนวนหนว่ยกิตที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลกั 

นิพนธ์ 

แนนฟอร มท่ี
ใช ้นว.1 

ภาคเรียัท่ี 1   
ภายใั  ส.ค. 

ภาคเรียัท่ี 2 
ภายใั  ธ.ค. 

ภาคเรียัท่ี 2 
ภายใั  ศ.พ. 

แนนฟอร มท่ี
ใช ้นึ/ึา.2 

แนนฟอร มท่ี
ใช ้นึ/ึา 3 

ภาคเรียัท่ี 2 
ภายใั เม.ย. 

แนนฟอร มท่ี 

ใช ้นว.2 และ 
นึ/ึา 04 
 

4.   ภาควิชา (เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูร) รวบรวมน ำเข้ำพิจำรณำในท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูรสำขำวิชำ 

ภายใั พ.ค. 

1. สาขาวชิาโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแตง่ตัง้
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ สง่ฝ่ำยบณัฑิตศกึษำคณะศกึษำศำสตร์ เพื่อขอควำม
เห็นชอบจำกกรรมกำรบณัฑติศกึษำ ก่อนนกัศกึษำลงทะเบียน 
    ก่อนนกัศกึษำลงทะเบียน   แบบ  บว. 1 
 

18  หรั่วยศตศ 

ภาคเรียัท่ี 2 
ภายใั  ศ.ค. 

ผา่ั web 
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3.  ขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จดัท ำสรุปเสนอขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบณัฑิตศกึษำประจ ำคณะ 
     ประจ ำคณะ 

ภายใั พ.ค. นึ/ึา 06 

ภาคเรียัท่ี 3 
ภายใั ศ.ค. 

ภาคเรียัท่ี 3 
ภายใั ส.ค. 

      6.   ภาควิชา สง่เอกสำรตอ่ไปนี ้ ให้ฝ่ำยวิจยัและบณัฑิตศกึษำ 
1. แบบขออนมุตัิโครงร่ำงวิทยำนพินธ์  แบบ บว 2 
2. แบบสรุปโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์    บศ/ศษ 04 

 3. แบบสรุปผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูรแบบ 

 บศ/ศษ 06 พร้อมโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

     7.  ฝ่ายวิจัยและ บณัฑติศึกษา จดัท ำสรุปเสนอคณะกรรมกำรบณัฑิตศกึษำ อนมุตั ิ
 

8.  ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แจ้งมติที่ประชมุให้ภำควชิำ เพื่อแจ้งนกัศกึษำ 
ให้ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบณัฑิตศกึษำ 

 

      5.   เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสาขาวชิา แจ้งมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้นกัศกึษำด ำเนินกำรปรับแก้ (แบบ 
บศ/ศษ 06)  
 

ภาคเรียัที 3
ภายใั มต.ย.   ศ่อั
วบั ประชุม 3วบั  

นว.2  
นึ/ึา 04 
นึ/ึา 06 
 

ภาคเรียัท่ี 3 
ภายใั มต .ย. 

9. นักศึกษา ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของที่ประชมุกรรมกำรบณัฑิตศกึษำ 
และสง่แบบ บว.2 1 ชุด พร้อมโครงร่างเข้าเล่มเรียบร้อย  1  เลม่ 
ทีผ่ำ่ยบณัฑิตศกึษำและวจิยั ภำยใน 30 วนั หลงัจำกทรำบมติที่ประชมุ 

1.  สาขาวิชาโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูร  เสนอรำยช่ือ
คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ประกอบด้วย 

 1.  อำจำรย์ประจ ำบณัฑติวิทยำลยั    ประธำนกรรมกำร 
 2.  อำจำรย์ที่ปรึกษำหลกั                 กรรมกำร 
 3.  อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม                  กรรมกำร 
 4.  ผู้ทรงคณุวฒุิภำยนอกมหำวทิยำลยั  กรรมกำร 

 

ภาคเรียัท่ี 3  
ภายใั มต.ย. 
 

นบั ทกศแจง้มศต 
 

ภาคเรียัท่ี 3 
ภายใั มต.ย. 
 

แนน นว.2  1 ชุั 
โครงร่าง  2  เล่ม 
 

แนน นว. 3 

    10.  ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบควำมถกูต้อง และสง่โครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ พร้อมส ำเนำ บว.2 ให้ภำควิชำและส ำเนำ บว.2 ให้บณัฑิตวิทยำลยั   

ภาคเรียัท่ี 3 
ภายใั มต.ย. 
 

แนน นว.2 และ 
โครงร่าง
วตทยา ตัพัธ  
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ขัน้ตอนการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนหลังการสอบ 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หากด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด  นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายใน    
 เวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

3. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1)เสนอแบบขออนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรสอบ แบบ บว.3 
ให้รองคณบดีฝ่ำยวิจยัและบณัฑติศกึษำ ลงนำม  2)ส ำเนำ แบบ บว.3 แจ้งภำควิชำ
และบณัฑิตวิทยำลยั  3)ท ำหนงัสอืเชิญผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

2.  หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ  สง่คืนให้นกัศกึษำแก้ไขปรับปรุง  และ
นกัศกึษำสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ 
1.  วิทยำนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์  1  เลม่  พร้อมแผน่ดิสก์เก็ต หรือแผนซีดี  ที่มีข้อมลู
วิทยำนิพนธ์  พร้อมหน้ำอนมุตัิ 5  แผน่   
2. สง่ข้อมลูในแผน่ดิสก์เก็ตหรือแผนซีดี ที่มีข้อมลูวิทยำนิพนธ์  1  แผน่  ที่ส ำนกังำน
วิทยบริกำร 

3. สง่ บว.4/1 แบบเผยแพรข้อมลูวิทยำนิพนธ์ พร้อมหนงัสอืตอบรับกำรตีพิมพ์หรือ
รำยงำนกำรประชมุ (Proceeding) ที่ฝ่ำยวิจยัและบณัฑิตศกึษำ 
4. ฝ่ำยวจิยัและบณัฑิตศกึษำ ตรวจเอกสำรข้อ 3 และสง่บณัฑติวทิยำลยั 
 

 

1.  นักศึกษาแก้ไขวิทยำนิพนธ์  ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบเสนอ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  ลงนำมก ำกบัก่อนสง่ให้บณัฑิตวิทยำลยัตรวจสอบ
รูปแบบ  โดยบณัฑิตจะตรวจเพยีง 3  หน้ำ คือ 1) ปกนอก/ปกใน  2) หน้ำอนมุตัิ  3)  
ประวตัิผู้ เขียน   

ส่งภายใั 6 เัือั 
ับนจาศวบั สอน 

      นักศึกษา ยื่นค ำร้องขอสอบวิทยำนิพนธ์ผำ่นควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลกั ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูร ที่บณัฑิตวิทยำลยั
ก่อนวนัสอบอยำ่งน้อย 2 สปัดำห์ เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิตำมเกณฑ์ และเง่ือนไข 

ตำ่ง ๆ ดงันี ้1)สอบผำ่นรำยวิชำตำ่ง ๆ ครบถ้วนตำมหลกัสตูร 2) ได้ระดบัคะแนน
เฉลีย่สะสมไมต่ ่ำกวำ่ 3.00 3) สอบผำ่นโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  4)ลงทะเบียนวชิำ
วิทยำนิพนธ์ครบตำมที่หลกัสตูรก ำหนด 
ตำมที่หลกัสตูรก ำหนด 

ภาคเรียัท่ี 4 
ภายใัมี.ค.  
ยื่ั ค  าร้องศ่อั 
สอน 2 สบปัาหร  

แนนฟอมร ท่ีใช ้

นว 4 

ภาคเรียัท่ี 3 
ภายใั ศ.ย. 
ภายใั ส.ค. 

แนน นว.3 
หรับงสือเชตญ 

ผูท้รงคุฑวฒุต 
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1.  ขัน้ตอนก่อนลงทะเบียน                                               ระยะเวลา* 

 
2.  ขัน้ตอนก่อนการสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สาขาวชิาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอแตง่ตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์  ก่อนนกัศกึษาลงทะเบียน 
สง่ฝ่ายบณัฑิตศกึษา เพื่อจดัท าสรุปเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บณัฑิตศกึษาประจ าคณะ  และจดัท าค าสัง่แตง่ตัง้ 

 

2. บ  
 

ขัน้ตอนการท าสารนิพนธ์  และสอบสารนิพนธ์ ของนักศึกษาบัณฑติศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  ที่เรียน แผน  ข 

 
 

สาขาวชิาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เสนอ แตง่ตัง้
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์  โดยมีจ านวนกรรมการไมน้่อยกวา่  3  คน  
ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  และอาจารย์ประจ า  หรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิไมน้่อยกวา่  2  คน  โดยให้กรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธาน
กรรมการสอบ  หากกรรมการไมค่รบตามจ านวนดงักลา่วในวนัสอบ ให้เลือ่น
วนัสอบออกไป   

นักศึกษายื่นแบบขอสอบสารนิพนธ์ตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  โดย
ผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ สง่ฝ่ายวิจยัและ
บณัฑิตศกึษา เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิ และสง่ร่างสารนิพนธ์ ให้กรรมการสอบ
สารนิพนธ์ทกุคนอา่น  ก่อนวนัสอบอยา่งน้อย  2  สปัดาห์    

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ส าเนาแจ้ง กรรมการสอบ 

ภาคเรียนท่ี 2 
ภายในมี.ค 
T 

 

แบบฟอร์มท่ีใช ้

บนัทึกขอ้ความ  

       2.  นักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่หลกัสตูรก าหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  
 

      3.  นักศึกษาจดัท าโครงร่างสารนิพนธ์  ตามแนวที่สาขาวิชาก าหนด 

ภาคเรียนท่ี 3 
ภายใน พ.ค. 

แบบฟอร์มท่ีใช ้ 
ผา่น Web 

ภาคเรียนท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 

แบบฟอร์มท่ีใช ้ 
บนัทึกขอ้ความ 

ภาคเรียนท่ี 4 
มีนาคม  
 

แบบฟอร์มท่ีใช ้

บศ/ศษ 05  
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3.  ขัน้ตอนหลังสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

*หากด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด  นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายใน    
 เวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

 
 
 
 

นักศึกษาแก้ไขสารนิพนธ์  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ  เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ลงนามก ากบัก่อนสง่ให้ฝ่ายวจิยัและ
บณัฑิตศกึษา ตรวจสอบรูปแบบ โดยฝ่ายวจิยัและบณัฑติศกึษาจะตรวจ
เพียง 3 หน้า  คือ  1) ปกนอก/ปกใน  2)  หน้าอนมุตัิ   3)  ประวตัิผู้ เขียน   

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ  สง่คืนให้นกัศกึษาปรับปรุงแก้ไข   

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  สง่แผน่ CD ให้บณัฑิตวิทยาลยั  1  แผน่ 
พร้อมใบแจ้งผลการเรียน  S  ให้บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขออนมุตัิส าเร็จ
การศกึษา  

นักศึกษาสง่สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์  1 เลม่ พร้อมแผน่  CD ที่มีข้อมลู
สารนิพนธ์  1  แผน่ ทีฝ่่ายวจิยัและบณัฑิตศกึษา 

หลงัจาก
ตรวจสอบ 

ใบแจง้ผล  S 

แผน่  CD 

ภายใน 3 เดือน 

นบัจากวนัสอบ 
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1.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเร่ืองผา่นหวัหน้าภาควิชาไปยงัฝ่ายวิจยัและ
บณัฑิตศกึษา  เพื่อประกาศสอบประมวลความรอบรู้ 

2.  ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ออกประกาศเปิดสอบประมวลความรอบรู้  แจ้งภาควิชาเพื่อแจ้งให้
นกัศกึษาทราบ 

3.  นักศึกษาที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนด าเนินการ ยื่นค าร้องขอสอบประมวลความรอบรู้  แบบ บศ./ศษ.1  
พร้อมแนบรายงานผลการศกึษา  โดยพิมพ์จากระบบ  MIS  ของวทิยาเขตปัตตาน ี

4.  นักศึกษายื่นแบบค าร้อง ทีฝ่่ายวจิยัและบณัฑติศกึษา ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดตามประกาศข้อ 2 

5. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ 

6.  นักศึกษา  เข้าสอบข้อเขียน  สอบปากเปลา่ในวนั  เวลา  ตามประกาศข้อ 2 

ขัน้ตอนการสอบประมวลความรอบรู้  ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  ที่เรียนแผน ข 
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การขอยกเว้น หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
  
                 ขัน้ตอน                                                                 ระยะเวลา* 
                 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  นักศึกษาย่ืนค ำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำและจ ำนวน
หนว่ยกิต ท่ีภำควิชำ 

 
 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจำรณำ 

3.  ภาควิชาสง่ค ำร้องท่ีฝ่ำยวิจยัและบณัฑิตศกึษำ 
 

4.  ฝ่ายวิจัยและบัณฑติศึกษา สรุปเข้ำท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบณัฑิตศกึษำให้ควำมเห็นชอบ          
และแจ้งภำควิชำ และบณัฑิตวิทยำลยั 

 

ภำยในมีนำคม 

ภำยในเมษำยน 

ค ำร้อง
ทัว่ไป 
 

ภำยในเมษำยน 

ภำยในพฤษภำคม 
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การเปลีย่นแผนการเรียน 
 
                            ขัน้ตอน                                                      ระยะเวลา* 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.  นักศึกษาย่ืนค ำร้องขอเปล่ียนแผนกำรเรียน ก่อนถึง
ก ำหนดกำรลงทะเบียนแตล่ะภำคกำรศกึษำ 

 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบแจ้งฝ่ำยบณัฑิตศกึษำและวิจยั ผ่ำนภำควิชำ 

3.  ฝ่ายบัณฑติศึกษาและวิจัย สรุปเข้ำท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบณัฑิตศกึษำอนมุตัิ และแจ้งภำควิชำ 
และบณัฑิตวิทยำลยั หลงัจำกท่ีประชมุอนมุตัิ 

ภำคเรียนท่ี 1 
ภำยในมีนำคม 

ภำคเรียนท่ี 2 
ภำยในสิงหำคม 

ค ำร้องทัว่ไป  

ภำคเรียนท่ี 1 
ภำยในเมษำยน 

ภำคเรียนท่ี 2 
ภำยในกนัยำยน 

ภำคเรียนท่ี 1 
ภำยในพฤษภำคม 

ภำคเรียนท่ี 2 
ภำยในตลุำคม 
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การลาพกัการศึกษา 
      
                             ขัน้ตอน                                               ระยะเวลา 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  นักศึกษาย่ืนค ำร้องขอลำพกักำรศกึษำ ผ่ำนอำจำรย์ที่
ปรึกษำทัว่ไป หรือ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลกัที่
ภำควิชำ 

 

2.  ภาควิชาสง่ค ำร้องให้ฝ่ำยวิจยัและบณัฑิตศกึษำ 
 

3.  ฝ่ายวิจัยและบัณฑติศึกษา จดัท ำสรุปน ำเสนอท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบณัฑิตศกึษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
และแจ้งภำควิชำ และบณัฑิตวิทยำลยั หลงัจำกท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบณัฑิตศกึษำเห็นชอบ 

ภำคเรียนท่ี 1 
ภำยในพฤษภำคม 

ภำคเรียนท่ี 2 
ภำยในตลุำคม 

ค ำร้อง 
ขอลำพกั 

ภำคเรียนท่ี 1 
ภำยในพฤษภำคม 

ภำคเรียนท่ี 2 
ภำยในตลุำคม 

ภำคเรียนท่ี 1 
ภำยในมิถนุำยน 

ภำคเรียนท่ี 2 
ภำยในพฤศจิกำยน 
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ภาคผนวก 1 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

- ระยะเวลาการศกึษา 
- การเปล่ียนระดบัการศึกษา 
- วิทยานิพนธ์ 
- สารนิพนธ์ 
- การประเมินผลรายวิชา 
- การประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศกึษา ระดบั

บัณฑิตศกึษา   ที่เข้าศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา 2550 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอ่ืน ๆ ส าหรับ

นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา 
2550 เป็นต้นไป 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
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ระยะเวลาการศึกษา 
ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 

 13.1    ระยะเวลาการศกึษาของแตล่ะหลกัสตูรที่จดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลา 
13.1.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้สงู ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้

ในหลกัสตูรแตไ่มเ่กิน 3 ปีการศกึษา 
13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร แตไ่มเ่กิน 5 ปีการศกึษา 
13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร ส าหรับนกัศกึษาที่ส าเร็จปริญญา

ตรี ให้มีระยะเวลาการศกึษาไมเ่กิน 8 ปีการศกึษา และนกัศกึษาทีส่ าเร็จปริญญาโท   ให้
มีระยะเวลาการศกึษา ไมเ่กิน 6 ปีการศกึษา 

 13.2 ระยะเวลาการศกึษาของแตล่ะหลกัสตูรที่จดัแผนการศกึษาแบบไมเ่ต็มเวลา หรือที่จดัการศกึษา
แบบอื่นให้เป็นไปตามข้อ 13.1 

 

     การเปลีย่นระดับการศึกษา 
    ข้อ 38  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
 38.1 นกัศกึษาอาจขอเปลีย่นระดบัการศกึษาจากระดบัปริญญาโทเป็นระดบัปริญญาเอก หรือ    

กลบักนัได้ในสาขาวชิาเดียวกนั โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
และคณะกรรมการประจ าคณะ และได้รับอนมุตัิจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัโดยมีหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
38.1.1 นกัศกึษาในหลกัสตูรระดบัปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกนักบัหลกัสตูรปริญญา

เอก ท่ีสอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิซึง่จดัขึน้ส าหรับนกัศกึษาในหลกัสตูรระดบั
ปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาเข้าศกึษาในระดบัปริญญาเอกได้ โดยนกัศกึษา
หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีศกัยภาพท่ีจะ
พฒันาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกได้ หรือในกรณีที่เป็น      
นกัศกึษาหลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2  จะต้องศกึษารายวชิามาแล้วไมน้่อยกวา่ 12 
หนว่ยกิต และได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 3.50  

38.1.2 นกัศกึษาในหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกที่ไมส่ามารถสอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ
การสอบวิทยานิพนธ์  อาจได้รับการพิจารณาเข้าศกึษาในระดบัปริญญาโทได้ 

38.1.3 การเปลีย่นระดบัการศกึษาจะกระท าได้เพียง 1 ครัง้ เทา่นัน้ 
 38.2     การเปลีย่นระดบัการศกึษาที่นอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามที่บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
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วทิยานิพนธ์ 
    ข้อ 45  การท าวทิยานิพนธ์ 
 45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

45.1.1 นกัศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัแล้ว 

45.1.2 นกัศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัแล้ว 

45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่คณะกรรมการประจ า
คณะก าหนด 

 45.2 การขอเปลีย่นแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่คณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด 

 

    ข้อ 27  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับแต่งตัง้โดยคณะกรรมการประจ าคณะ ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร มีจ านวนกรรมการไมน้่อยกวา่ 3 คน  แตไ่มเ่กิน 5 คน  ประกอบด้วย  
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน 
อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า  1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั ทัง้นีอ้าจแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ 
และเมื่อแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบณัฑิตวิทยาลยัทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไมเ่ป็น
ประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทกุครัง้ 
 อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั ที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่มิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษา
เพื่อรับปริญญา 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรอาจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

 

    ข้อ 49 การสอบวทิยานิพนธ์ 
49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อา่นวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้นกัศกึษาด้วย

การซกัถาม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือวา่การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์ 
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทีเ่ป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสามารถสง่ผลการประเมิน การให้        

ค าแนะน าและข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น          
ผู้น าเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวนัสอบ หรืออาจสอบโดย
วิธีการใช้เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

49.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บณัฑติวิทยาลยัก าหนด 
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ข้อ 50 การส่งวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การสง่วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ให้เป็นไปตามที่บณัฑติวิทยาลยัก าหนด 
 
    ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามที่บณัฑติวิทยาลยัก าหนด 
 53.2 ลขิสทิธ์ิหรือสทิธิบตัรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    

นกัศกึษาและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เร่ืองนัน้ๆ สามารถน าไปเผยแพร่
ในเชิงวิชาการได้ แตก่ารน าเนือ้หาหรือผลจากการศกึษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
 กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีได้รับทนุวิจยัท่ีมีข้อผกูพนัเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ
หรือสทิธิบตัรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยั ให้ด าเนินการตามข้อผกูพนันัน้ๆ 

 

สารนิพนธ์ 
    ข้อ 46 การท าสารนิพนธ์ 
  มีความมุง่หมายเพื่อให้นกัศกึษาได้เรียนรู้การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้นกัศกึษาได้ท า
เป็นรายบคุคล ส าหรับแนวปฏิบตัิอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
 
    ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร มีจ านวน
กรรมการไมน้่อยกวา่ 3 คน แตไ่ม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจ า หรือ 
ผู้ทรงคณุวฒุิไมน้่อยกวา่ 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

  ทัง้นี ้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชดุหนึง่ อาจท าหน้าทีส่อบสารนิพนธ์ของนกัศกึษาได้
มากกวา่ 1 คน 
 

ข้อ 51  การสอบสารนิพนธ์ 
   การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อา่นสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นกัศกึษาด้วย

การซกัถาม หรือด้วยวิธีการอื่นๆ จึงถือวา่การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์ การด าเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามที่
บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

 
    ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การสง่สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ให้เป็นไปตามที่บณัฑติวิทยาลยัก าหนด 
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             การประเมินผลรายวชิา 
    ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 รายวชิาทีม่ีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนน ให้มีคา่ระดบัคะแนน (Grade) ตามความหมาย 
และคา่ระดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี ้  

ระดบัคะแนน ความหมาย คา่ระดบัคะแนน (ตอ่หนึง่หนว่ยกิต) 

 A ดีเยี่ยม   (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก    (Very Good) 3.5 

 B   B ดี    (Good) 3.0 

 C+ พอใช้          (Fairly Good) (Fairly Good)  2.5 

 C ปานกลาง    (Fair) (Fair) 2.0 

 D+ ออ่น   (Poor)  1.5 

 D
 ออ่นมาก     (Very Poor) (Very Poor) 1.0 

 E ตก    (Fail) 0.0 
 

 ผลการศกึษาอาจแสดงด้วยสญัลกัษณ์และความหมายอื่นได้ดงัตอ่ไปนี ้
สญัลกัษณ์ ความหมาย 

S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  ใช้ส าหรับ รายวิชาที่ก าหนดให้มี
การประเมินผลแบบไมค่ดิคา่คะแนน หรือรายวิชาปรับพืน้ฐาน หรือรายวชิาวิทยานิพนธ์  
หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยงัไมเ่ป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวชิาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไมค่ิดคา่คะแนนหรือรายวิชาปรับพืน้ฐานหรือรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยูใ่นระดบัคะแนนดเีดน่ (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนกัศกึษาปฏิบตัิงานไมค่รบภายใน
เวลาทีก่ าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตสุดุวิสยั บางประการจะต้องมกีารแก้ไขให้เป็น
ระดบัคะแนนภายใน 6 สปัดาห์แรกของภาคการศกึษาถดัไปที่นกัศกึษาผู้นัน้ลงทะเบียน
เรียน มิฉะนัน้มหาวิทยาลยัจะเปลีย่นสญัลกัษณ์ I ให้เป็นระดบัคะแนน E  โดยทนัที 

P การเรียน หรือการวิจยั หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยงัมีความตอ่เนื่องอยู ่   
(In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นท่ีนา่พอใจ 

N การเรียน หรือการวิจยั หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยงัมีความต่อเนื่องอยู่
แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress)  ในกรณีได้สญัลกัษณ์ N  
นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ า้ในหนว่ยกิตที่ได้สญัลกัษณ์ N 

W การถอนรายวชิาโดยได้รับอนมุตั ิ (Withdrawn with permission) 
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การประเมินผลความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระท าในทกุภาค

การศกึษา 
47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมนิผลความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนกัศกึษา และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรและคณะกรรมการประจ าคณะ  

47.3 ใช้สญัลกัษณ์ P (In progress) ส าหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ของนกัศกึษาเป็นที่พอใจ โดยระบจุ านวนหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่
ได้รับการประเมนิให้ได้สญัลกัษณ์ P ของนกัศกึษาแตล่ะคนในแตล่ะภาคการศกึษานัน้ และใช้
สญัลกัษณ์ N (No progress) ส าหรับผลการประเมนิที่ไมม่คีวามก้าวหน้า หรือไมเ่ป็นที่พอใจ แต่
ทัง้นีต้้องไมเ่กินจ านวนหนว่ยกิตทีล่งทะเบียน และผลการศกึษาเป็นดงันี ้
47.1.1     ให้สญัลกัษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยงัไมส่ามารถจดัการวดัผลของรายวิชาได้ในภาค

การศกึษานัน้ 
47.1.2     การให้สญัลกัษณ์ P หรือ N  อาจให้ได้ตามสดัสว่นของความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ให้จดัท าเป็นประกาศของคณะ และหากนกัศกึษายงัไมไ่ด้รับการอนมุตัิ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สญัลกัษณ์ P  ได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวน
หนว่ยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลกัสตูร  

47.1.3     ให้สญัลกัษณ์ S หรือ U  หรือ X ในกรณีที่มกีารประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศกึษานัน้ ๆ   

 47.4  รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศกึษา ให้มีการประเมินผลเป็นดงันี ้

47.4.1 ให้สญัลกัษณ์ P หรือ N  ในกรณีที่ยงัไมส่ามารถจดัการวดัผลของรายวชิาในภาค
การศกึษานัน้ 

47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดบัคะแนนตามข้อ 43 
 

ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมตัิให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
ซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงสาระส าคญัของเนือ้หาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่

ปรึกษาประเมินจ านวน   หนว่ยกิต จากหวัข้อเดิมที่สามารถน าไปใช้กบัหวัข้อใหมไ่ด้ แตต้่องไมเ่กินจ านวน
หนว่ยกิตที่ผา่นในหวัข้อเดิม ทัง้นีใ้ห้นบัจ านวนหนว่ยกิตดงักลา่ว เป็นจ านวนหนว่ยกิตที่ผา่นได้สญัลกัษณ์ P ซึง่
สามารถน ามานบัเพื่อส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรได้ โดยต้องได้รับอนมุตัิจากคณบดีโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  
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การส าเร็จการศึกษา 
    ข้อ 54 การส าเร็จการศึกษา 

 นกัศกึษาจะส าเร็จการศกึษาได้ต้องมีคณุสมบตัิตอ่ไปนี ้
 54.1     หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้สงู 
 54.1.1 สอบผา่นรายวชิาตา่ง ๆ ครบถ้วนตามหลกัสตูร 

54.1.2 แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาตามหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ 3.00  
 54.2 หลกัสตูรปริญญาโท 

54.2.1  สอบเทียบหรือสอบผา่นความรู้ภาษาตา่งประเทศตามที่บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
 54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน    

การสอบปากเปล่าขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงาน        
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้
ความเห็นชอบหรือเสนอตอ่ที่ประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) 

 54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศกึษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลกัสูตร ได้แต้มระดบัคะแนน
เฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการ
ประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  
(Proceeding)  

 54.2.4 แผน ข ศกึษารายวิชาครบตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
ไมต่ ่ากวา่ 3.00 สอบผา่นสารนิพนธ์ และสอบผา่นการสอบประมวลความรอบรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขยีนและ หรือ ปากเปลา่ในสาขาวชิานัน้ 

 54.3 หลกัสตูรปริญญาเอก 
  54.3.1      สอบเทียบหรือสอบผา่นความรู้ภาษาตา่งประเทศตามเกณฑ์ที่บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
 54.3.2 สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) 
 54.3.3 แบบ 1 สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบ     

ปากเปลา่ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพมิพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้  
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 54.3.4 แบบ 2 ศกึษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลกัสตูร ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมต่ ่ากวา่ 3.00 สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง  (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้  

 54.4     ช าระหนีส้นิทัง้หมดตอ่มหาวิทยาลยัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 54.5 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูร ก าหนด 
     
    ข้อ 55  วันส าเร็จการศึกษา 
  วนัส าเร็จการศกึษาของนกัศกึษาให้เป็นไปตามที่บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
 

        การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 นกัศกึษาจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้
 61.1 ตาย 
 61.2 ได้รับอนมุตัิให้ลาออก 
 61.3 ถกูให้ออกหรือไลอ่อกเนื่องจากต้องโทษทางวินยั 
 61.4 ไมม่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาภายใน 30 วนั นบัจากวนั

เปิดภาคการศกึษาปกติโดยมิได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการศกึษา 
 61.5 ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากวา่  2.50  ในการประเมินผลทกุสิน้ภาคการศกึษา 
 61.6 เรียนได้จ านวนหนว่ยกิต 2 ใน 3 ของหลกัสตูร โดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดบั

คะแนนเฉลีย่สะสมต า่กวา่ 2.75 ยกเว้นนกัศกึษาปริญญาโทท่ีเรียนแผน ก แบบ ก 1  และ
นกัศกึษาปริญญาเอกทีเ่รียนแบบ 1 

 61.7 ใช้เวลาในการศกึษาตามทีก่ าหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หนว่ยกิตไมค่รบตามหลกัสตูร หรือได้
แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต า่กวา่ 3.00 ยกเว้นนกัศกึษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1  
และนกัศกึษาปริญญาเอกทีเ่รียน แบบ 1  

 61.8 โครงร่างวิทยานิพนธ์ไมไ่ด้รับอนมุตัิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดดงันี ้
 61.8.1 กรณีที่เป็นนกัศกึษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
  61.8.1.1 ภายใน 4 ภาคการศกึษาปกติ  ส าหรับนกัศกึษาแบบเตม็เวลา 
  61.8.1.2 ภายใน 5 ภาคการศกึษาปกติ  ส าหรับนกัศกึษาแบบไมเ่ตม็เวลา 
 61.8.2 กรณีที่เป็นนกัศกึษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

61.8.2.1 ภายใน 5 ภาคการศกึษาปกติ  ส าหรับนกัศกึษาแบบเต็มเวลา 
61.8.2.2 ภายใน 6 ภาคการศกึษาปกติ  ส าหรับนกัศกึษาแบบไมเ่ต็มเวลา 

 61.8.3 กรณีที่เป็นนกัศกึษาปริญญาเอกแบบ 1 
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61.8.3.1 ภายใน 6 ภาคการศกึษาปกติ  ส าหรับนกัศกึษาแบบเต็มเวลา 
61.8.3.2 ภายใน 7 ภาคการศกึษาปกติ  ส าหรับนกัศกึษาแบบไมเ่ต็มเวลา 

 61.8.4 กรณีที่เป็นนกัศกึษาปริญญาเอกแบบ 2 
  61.8.4.1 ภายใน 7 ภาคการศกึษาปกติ  ส าหรับนกัศกึษาแบบเต็มเวลา 
  61.8.4.2 ภายใน 8 ภาคการศกึษาปกติ  ส าหรับนกัศกึษาแบบไมเ่ต็มเวลา 
 61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้ ครัง้ที ่2  ไมผ่า่น 
 61.10  ไมส่ามารถสง่วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ได้ภายใน 6 เดือน นบัจากวนัสอบวิทยานิพนธ์ผา่น     

เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาการสง่วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์จากคณบดีบณัฑติวิทยาลยั      
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ทัง้นีร้ะยะเวลาการศกึษาต้องไมเ่กินเวลาที่
ก าหนดในข้อ 13  

 61.11  ไมส่ามารถสง่สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ได้ภายใน 3 เดือน นบัจากวนัสอบสารนิพนธ์ผา่น เว้นแต่
ได้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาสง่สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ทัง้นี ้ ระยะเวลาการศกึษาต้องไมเ่กินเวลาที่ก าหนดใน
ข้อ 13  

 61.12   เป็นนกัศกึษาทดลองศกึษาที่ไมส่ามารถเปลีย่นสถานภาพเป็นนกัศกึษาสามญัตามข้อ34.1 ได้ 
 61.13  บณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาเห็นวา่มีความประพฤติไมเ่หมาะสม 
 61.14  ได้รับการอนมุตัิปริญญา 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา 2550 
เป็นต้นไป  
ระดับปริญญาโท 
 ภาคสมทบ 
  ทกุสาขาวิชา    ภาคการศกึษาปกติ ละ 26,000  บาท 
 ภาคปกติ 
  ทกุสาขาวิชา    ภาคการศกึษาปกติ ละ 21,000  บาท 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอ่ืน ๆ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่เข้าศึกษา
ตัง้แต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2552 และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554) 
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ภาคผนวก 2 
 

1. แบบฟอร์มที่เกีย่วข้อง 
2. เกณฑ์ประเมินความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์ / 

สารนิพนธ์ 
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บว.1 

               
แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 

 

1.  ชื่อนักศึกษา(นาย/นาง/นางสาว)............................................ รหสันักศึกษา............................... 

2.  หลักสูตร......................................... สาขาวชิา.....…………………………………………แผน/แบบ…..………………………………… 

3. หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ ์(Topic) (ถ้าม)ี   

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

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

4.  รหัสวชิาวิทยานิพนธ ์….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธร์่วม  ส าหรับให้ค าปรึกษาและควบคุม  

 การท าวิทยานิพนธ ์(ระบุต าแหน่งวิชาการและคุณวุฒิน าหนา้ชือ่) 

 1. ............................. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั           สาขาช านาญการ.................................. 

 2. ............................. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้าม)ี   สาขาช านาญการ.................................. 

 3. ............................. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้าม)ี   สาขาช านาญการ.................................. 

 

ลงนาม...................................................  ลงนาม......................................................... 

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

     ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร       หัวหน้าภาควชิา......................................... 

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

 
 

6.   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ครั้งท่ี....................................เมื่อวันที่ ........................................... 

 มีมต ิ    อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

  

     

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

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

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

 
หมายเหตุ    1.  กรอกข้อความด้วยการพิมพ ์  

       2.  ส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบเม่ือคณะอนุมัติแลว้ 
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แบบขออนุมติัเปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั/อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม 
 
1. ชื่อนักศึกษา(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................รหัสนักศึกษา.......................................... 
2. หลักสูตร........................................................... สาขาวชิา.......................................... แผน/แบบ............................................... 
3. หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ ์(Topic) 
 ภาษาไทย ............................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................. 
4. รหัสวิชาวิทยานิพนธ ์ ................................................................................................................................................................ 
5. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม  ดังรายนามต่อไปนี ้
  รายนาม  (ระบุต าแหน่งทางวชิาการหน้าชื่อดว้ย)           สาขาช านาญการ 
 1.................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก                         .……………………………..…………. 

 2.................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม  (ถา้มี)                  ……………………….………………… 

      3.................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม  (ถ้าม)ี            ……………………………….…………   
   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น             สาขาช านาญการ 
 1.................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก                           ………………………..……………….. 

 2.................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถา้มี)                   …………………………….…………… 

      3.................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้าม)ี               ……………………………….………… 
เหตุผล 
........................................................................................................................................................................................................ 
ลงนาม...................................................  ลงนาม......................................................... 

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

     ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร       หัวหน้าภาควชิา......................................... 

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

 

 

6.   ผลการพจิารณาของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ครั้งท่ี....................................เมื่อวันที่ ........................................... 

 มีมต ิ    อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

      

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

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

                             ......./.........../....... 
หมายเหตุ    1. กรอกข้อความด้วยการพิมพ ์
          2. ส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ทราบเมื่อคณะอนุมัติแลว้ 

บว. 1/1 
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                                     แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

 

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).....................................................รหัสนักศกึษา…………………………………………………………. 

 หลักสูตร………………………………………………………………..........สาขาวชิา......................................แผน/แบบ……………………………….. 

2. มีความประสงค์จะขออนุมัติโครงร่างวิทยานพินธ์เรือ่ง (Title) 

 ภาษาไทย ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ภาษาอังกฤษ   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รบัรองแลว้คือ 
 

 ลงนาม................................... อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   .………../………………../……………. 

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

 ลงนาม................................... อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้าม)ี  .………../………………../……………. 

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

 ลงนาม................................... อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้าม)ี  .………../………………../……………. 

  (.........................................)    
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ลงนาม.................................. นักศึกษา    ลงนาม..............................ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 
3.   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ครั้งท่ี....................................เมื่อวันที่ ...........................................

 มีมต ิ    อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

  

     

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

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

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

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 1. กรอกข้อความด้วยการพิมพ ์       

  2. ส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบเม่ือคณะอนุมัติแลว้       
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บว. 2 
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แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………………..………. รหัสนักศึกษา ………………….……………………… 

2. หลักสูตร ………………………………………………………..……………สาขาวิชา ……………………………………………………………แผน/แบบ…………………………………………. 

3. ชื่อวิทยานิพนธ ์(Thesis Title)  

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

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

4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์(โปรดระบุต าแหน่งทางวชิาการหน้าชื่อด้วย)   

                                                                                                สาขาช านาญการ/สังกัด 

  (1) …………………………………………………………ประธานกรรมการ                        ………..……………………….……………………………………… 

  (2) …………………………………………………………อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก           ………..……………………….……………………………………… 

           (3) ………………………………………………………..อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถา้มี)  ………..……………………….……………………………………… 

  (4) ………………………………………………………..กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      ………..……………………….……………………………………… 

  (5) ………………………………………………………..กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      ………..……………………….……………………………………… 

 

ลงนาม...................................................  ลงนาม......................................................... 

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

     ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร       หัวหน้าภาควชิา......................................... 

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

 
           

 

 

5.   ผลการพจิารณาของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ครั้งท่ี....................................เมื่อวันที่ ........................................... 

 มีมต ิ    อนุมัติ 

     ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

  

     

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

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

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

 

 

หมายเหตุ   ให้ท าเครื่องหมาย “ * ” ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

บว. 3 

 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 

1.   ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)...................................                   รหัสนกัศึกษา........................... 

2.   หลักสูตร…………………………………………………………………สาขาวิชา......................... แผน/แบบ…………............................... 

3. มีความประสงค์ขอสอบวิทยานพินธ์  โดยมีรายละเอียดและก าหนดการสอบดังนี ้

 3.1 ช่ือวิทยานิพนธ์ (Title) 

  ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

  ภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 3.2 วัน เวลา และสถานที่สอบ 

  สอบวิทยานิพนธ์ในวันที.่....เดือน....…………………………….พ.ศ............ 

  ตั้งแต่เวลา.......น. ถึง....... น.    ณ  ห้อง..............ภาควิชา.......................................... คณะ ................................... 

4.    ข้อมูลการตีพิมพ/์เผยแพร่ผลงานวิจัยของวิทยานิพนธน์ี ้(ตาม บว.4/1 ที่แนบ) 

5.    ได้ผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษแลว้ โดยการสอบ    

    PSU-GET ครั้งท่ี…………./…………..    TOEFL    IELTS   อื่น ๆ (ใหร้ะบุ)…………………………………………… 

6.   ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ์มีดังนี ้

 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

 ยังไม่ได้ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย ซ่ึงจะด าเนินการให้แลว้เสรจ็ก่อนส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ 

7.   ได้ส่งวิทยานิพนธใ์ห้กับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคนแล้วเมื่อวันที่……………………………………………………………………………………………… 
  

  ลงนาม..............................นักศึกษา    ลงนาม.................................... อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

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

     ………………./…………………../……………. 

ส าหรบับัณฑิตวิทยาลัย 
  

1. ค าสั่งคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 2. เรียน   ………………………………………………………………………………………… 

 เห็นชอบให ้นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………  

สอบวิทยานิพนธ ์

  เพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชญิท่านเข้าสอบ

วิทยานิพนธ์ของนาย/นาง/นางสาว……………………………………………. 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธใ์นครั้งนี้ได้ตามวัน 

  เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลา่วด้วย จะเป็นพระคณุยิ่ง 

 ส าเนาแจ้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์เพื่อทราบและ 

 เข้าร่วมสอบต่อไป 

 

  ลงนาม…………………………………………………………………..   ลงนาม………………………………………………………………… 

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

                                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

                               ………………/…………………………/………………                             …………../……………………../……………. 

หมายเหตุ  :  กรอกข้อความด้วยการพิมพ ์  
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ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….…….………………รหัสประจ าตัว………………..…………………………………………. 

2. หลักสูตรระดับ        ปริญญาเอก         แบบ 1                        แบบ 2 

                           ปรญิญาโท         แผน ก แบบ ก 1             แผน ก แบบ ก 2 

      สาขาวชิา…………………………………………… รับทุนอุดหนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยภายใต้เง่ือนไข………………………………….………… 

 รับทุนผู้ชว่ยวิจัย โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก 

ภายใต้เง่ือนไข…………………………………………………………………………………………………………… 

 รับทุนบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้เง่ือนไข…………………………………………………………………………………………………………… 

 รับทุนอื่น ๆ (ระบ)ุ………………………………………… ภายใต้เง่ือนไข………….………………… 

3. การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสาร (ทั้งที่ตีพิมพ์แล้วหรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ)์ 

3.1 ชื่อผู้เขียน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อบทความ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

ชื่อวารสาร………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

         ปีที:่ฉบับที:่พิมพ์ปี:หน้า……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เป็นวารสารระดบั           ชาต ิ                 นานาชาต ิ 

             สถานภาพของบทความ   ตีพิมพ์แล้ว          อยู่ระหว่างการตีพิมพ ์        ได้รับการตอบรบัให้ตีพิมพ ์

3.2 ชื่อผู้เขียน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อบทความ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อวารสาร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ปีที:่ฉบับที:่พิมพ์ปี:หน้า……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

            เป็นวารสารระดบั          ชาต ิ                นานาชาต ิ   

            สถานภาพของบทความ   ตีพิมพ์แล้ว          อยู่ในระหว่างการตีพิมพ ์     ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ ์

3.3 ชื่อผู้เขียน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

ชื่อบทความ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

ชื่อวารสาร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

         ปีที:่ฉบับที:่พิมพ์ปี:หน้า………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            เป็นวารสารระดบั         ชาต ิ                นานาชาต ิ   

            สถานภาพของบทความ   ตีพิมพ์แล้ว          อยู่ในระหว่างการตีพิมพ ์     ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ ์

4. การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 

4.1  ชื่อผู้เขียน/น าเสนอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อเรื่องผลงานที่น าเสนอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อการประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันเดือนปีและสถานที่จัดประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

เป็นการประชุมระดับ     ชาต ิ         นานาชาต ิ

4.2  ชื่อผู้เขียน/น าเสนอ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ชื่อเรื่องผลงานที่น าเสนอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อการประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วันเดือนปีและสถานที่จัดประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เป็นการประชุมระดับ     ชาต ิ         นานาชาต ิ
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4.3 ชื่อผู้เขียน/น าเสนอ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อเรื่องผลงานที่น าเสนอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

ชื่อการประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันเดือนปีและสถานที่จัดประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เป็นการประชุมระดับ      ชาต ิ         นานาชาต ิ

5. การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมหากมีการน าเสนอในรูปแบบอื่น เช่น ได้รับการจดสิทธิบัตร ฯลฯ)    

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

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

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

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

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถเผยแพร่หรอืตีพิมพ์ผลงานได้  เนื่องจาก ( โปรดระบุรายละเอียด เช่น มีการจดสิทธิบัตร หรือเป็นเง่ือนไข

ของการรับทุนจากแหล่งทุน (ระบุแหล่งทุน) ) 

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

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

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

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

 

(ลงชื่อ)…………………………………….นักศึกษา (ลงชื่อ)………………………………อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

(…………………………………………………………………)     (…………………………………………………………………)  

  _________/_________/_________       _________/_________/_________ 

  

(ลงชื่อ)……………………………………ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ลงชื่อ)………………………………………หัวหน้าภาควชิา 

(…………………………………………………………………) (…………………………………………………………………) 

  _________/_________/_________   _________/_________/_________ 

 

 
ความเห็นคณะกรรมการ…………………………………………… 

 

คณะกรรมการ……………………………………………………………………ในคราวประชุมครั้งที…่……/………..เมื่อวันที…่……………….…………………………  

ให้ความเห็นชอบการเผยแพร่ผลงานวิทยานพินธ์ของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………….   

ว่าครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของหลักสูตรระดบั      

 ปริญญาเอก สาขาวิชา………………………………………………………… 

                     ปริญญาโท สาขาวิชา………………………………………………………… 

  

 

            (ลงชื่อ) …………………………………………………………. ผู้มีอ านาจลงนาม 

(……….………………………….……………………) 

________/_________/________ 
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แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

 นักศึกษาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………................................……รหัสนักศกึษา………….......………… 

หลักสูตร……………………….…........................…………สาขาวิชา.............................................................……………………  

1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้  เรียบร้อยแล้ว  คือ 

.....1. ชื่อวิทยานิพนธ์ ทุกท่ีท่ีปรากฏ (ปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ) ท้ังภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  มีข้อความตรงกัน  และ

ตรงกับเค้าโครงที่ได้รับอนุมัติ 

.....2. ตรวจสอบปก 

          ทุกปก  จัดรปูแบบการพิมพ์ชื่อวิทยานิพนธ์  แบบและขนาดของตัวอักษร (ภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นตน้ค าทุกปก  

ยกเว้นศัพท์เฉพาะท่ีต้องพิมพ์ตัวพิมพเ์ล็ก) 

          ชื่อวิทยานิพนธ์ ยาวเกิน 2 บรรทัดข้ึนไป จัดรปูแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว คือ 

.....3. ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อปริญญา  สถาบัน  สาขาวชิา  ทีป่กทุกปก  หน้าอนุมัติ  บทคัดย่อ   ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชือ่

ปริญญา สถาบัน สาขาวิชาที่ส่วนล่างของปกทุกปก 

.....4. ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ สกุล  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  คณะกรรมการสอบ  คณบดี    ท่ีหน้า

อนุมัต ิ

.....5. ตรวจสอบปี  พ.ศ.  ค.ศ. (หมายถึงปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

 หน้าปก  ป ีพ.ศ.  ค.ศ.  เปน็ปีท่ีส่งวิทยานิพนธ์ (เล่มด า) 

 หน้าบทคัดย่อ  ป ีพ.ศ.  ค.ศ.  เป็นปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

.....6. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

.....7. กิตติกรรมประกาศ ลงชื่อนักศึกษา  ไม่ใส่ค าน าหน้านาม  นาย/นาง/นางสาว   

.....8. ตรวจสอบการใส่ล าดับหนา้ใช้ตัวเลขอารบิกในเคร่ืองหมายวงเล็บหรือเลขโรมัน (กรณีพมิพ์เปน็ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่หนา้ปกใน

เปน็ต้นมา  จนถึงหน้าสุดท้ายก่อนขึ้นบทท่ี 1 

.....9. ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้แล้ว คือ 

 การตั้งค่าหนา้กระดาษเท่ากัน สม่ าเสมอทุกหน้า และใช้กระดาษขาว ชนิดไม่ต่ ากว่า 80 แกรม   

 รูปแบบการพิมพ์บทท่ี  หัวข้อใหญ่  หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 หัวข้อย่อยระดับท่ี 2 …3  (การใช้ขนาดอักษรตัวหนาหรือไม่หนา 

การย่อหน้า การเว้นระยะบรรทัด) พิมพ์เปน็ระบบเดียวกัน สม่ าเสมอ ทั้งเล่ม 

 ขึ้นบทใหม่  หน้าแรกใสเ่ลขล าดับหน้าท่ีมุมล่างด้านขวา  หน้าท่ีใส่เลขล าดับหนา้ เลขอักษรเปน็แบบและขนาดเดียวกนัท้ังหมด 

จุดท่ีพิมพ์เลขหนา้ได้พิมพ์จุดเดมิสม  าเสมอเทา่กันทกุหนา้  

 ใช้ตัวพิมพ์แบบ  EucrosiaUPC, EucrosiaDSE  หรือ  AngsanaNew หรือตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ

ก าหนด  อยา่งใดอยา่งหนึ งตลอดทั้งเล่ม 

.....10. ประวัติผู้เขียน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องตามหัวข้อต่าง ๆ  แล้วทุกประการ หากมข้ีอผดิพลาดประการใด ข้าพเจ้ายนิดทีีจ่ะ
แก้ไขโดยไม่ท้วงตงิใด ๆ และหากผดิพลาดล่วงเลยไปถึงกรณีทีจ่ดัท าเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์แล้ว  ข้าพเจ้ายนิดทีีจ่ะท ารูปเล่มใหม่เพือ่แก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป 

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

 ........./............/........... 
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ความเห็นอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีเ้ปน็ไปตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยและ/หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะก าหนด 

 

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

 (………………………….……..…………) 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 

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

 

2.  ผลการตรวจวทิยานิพนธ์ 

 

 เรียบร้อย 

 

 ยังไม่เรียบร้อย 

 ปกวิทยานพินธ์ 

 การจัดรูปแบบชื่อวิทยานิพนธ์ 

 ชื่อหลักสูตรและการจัดรูปแบบ 

 ปีท่ีอนุมัติวิทยานพินธ์ 

 อ่ืน ๆ 

 หน้าอนุมัต ิ

 ชื่อวิทยานิพนธ์กับปก 

 การจัดรูปแบบชื่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 

 ส่วนท้ายหน้าอนุมัติ 

 อ่ืน ๆ 

 อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ลงชื่อ…………………….………………….......….ผู้ตรวจ 

………./…………/……….. 

ลงชื่อ…………………….………….......…………นักศึกษา 

………./…………/……….. 

 

 

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจ  คือ  หน้าปกภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ  หนา้อนุมัติ  บทคดัย่อภาษาไทย – 

ภาษาอังกฤษ  กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  และประวัติผู้เขียน 

2. นักศึกษาจะขอรับทราบผลการตรวจวิทยานพินธ์ได ้ หลงัจากส่งวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว  ภายใน 7 วันท าการ 
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บศ./ศษ1 
 

 

 

 

แบบค ำร้องขอสอบประมวลควำมรู้ 

วนัท่ี................เดือน.............................พ.ศ....................... 
เร่ือง การสอบประมวลความรู้ 
 

เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

  ดว้ยขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว)....................................................รหสัประจ าตวั..................... 
นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา...................................................................................... 
มีความประสงคจ์ะขอสอบประมวลความรู้ ประจ าภาคการศึกษาท่ี........................ปีการศึกษา................................. 
ซ่ึงเป็นการยืน่ขอสอบ 

 คร้ังที ่1 
 คร้ังที ่2 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

1. ความเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
             .......................................................................... 
             .......................................................................... 
      ลงนาม...................................................................... 
              (...................................................................) 
                ................/............................../................... 

3. ความเห็นเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตศึกษาคณะศึกศาสตร์ 
           นกัศึกษามีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ 
     มีคุณสมบติัครบตามระเบียบฯ 

           นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบเน่ืองจาก..................... 
        ...............................................................................  
ลงนาม......................................................................... 
                    (...................................................)   
             ............................................................ 
                    ................./..................../................ 

2. ความเห็นหวัหนา้ภาควิชา 
    ................................................................................... 
    ................................................................................... 
    ลงนาม ...................................................................... 
 หวัหนา้ภาควิชา............................................................. 
                          ............/........................./.................              
 

4. ความเห็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์หรือรองคณบดีทีรั่บผดิชอบ 
           อนุมติั 

           ไม่อนุมติั 

     ลงนาม............................................................... 
                      (…………………………..) 
             ................................................................ 
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บศ./ศษ.2 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

ช่ือนกัศึกษา นาย/นาง/นางสาว...............................................................................รหสั............................................ 
หลกัสูตร............................................................................................สาขาวชิา.......................................................... 
หวัขอ้วทิยานิพนธ์ (ภาษาไทย) .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
  (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งกรรมการพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ คือ (โปรดระบุ
ต าแหน่งทางวชิาการหนา้ช่ือดว้ย) 
        สาขาช านาญการ 
1. .............................................................. ประธานกรรมการ  ..................................................... 
2. .............................................................. กรรมการ  ..................................................... 
3. .............................................................. กรรมการ  .................................................... 
4. .............................................................. กรรมการ  ..................................................... 
 

 

    ลงนาม.................................................................. 
     (.......................................................) 
         ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา.......................................................  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เรียน    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

  เพื่อโปรดด าเนินการแตง่ตั้งกรรมการพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์   รายช่ือคณะกรรมการ
สอบไดผ้า่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา คร้ังท่ี.................................... 
วนัท่ี ................................................................................ 
                     
 

 

      ลงนาม........................................................................ 
       (...............................................................) 
     หวัหนา้ภาควชิา..................................................................... 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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บศ./ศษ. 3 

ค ำร้องขอให้พจิำรณำโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วนัท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ................ 
เร่ือง ขอใหพ้จิารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
เรียน ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  ดว้ยขา้พเจา้..........................................................................รหสั............................................................................... 
นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวชิา................................................................................................................................................................... 
ไดจ้ดัท าวทิยานิพนธ์ เร่ือง........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................. 
ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
               (...............................................) 
                 นกัศึกษา 

ก าหนดการพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ โดยภาควชิา 
วนัท่ี...............เดือน.............................................พ.ศ.....................เวลา...........................ณ..................................... 
      (...................................................) 
                ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

1.คณะกรรมการสอบเซ็นรับนดั 
ลงช่ือ..................................ประธานกรรมการ 
     (....................................) 
ลงช่ือ.................................กรรมการ 
      (.................................. ) 
ลงช่ือ.................................กรรมการ 
      (................................. .) 
ลงช่ือ.................................กรรมการ 
      (...................................) 

2. ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
............................................................... 
.............................................................. 
.............................................................. 
ลงช่ือ..................................................... 
(............................................................) 
3. ความเห็นของประธานกรรมการ 
บริหารหลกัสูตร 
............................................................ 
............................................................ 
ลงช่ือ................................................... 
(...........................................................) 
 

4. ความเห็นของหวัภาควชิา 
................................................................. 
................................................................. 
ลงช่ือ...................................................... 
(..........................................................) 
5. ความเห็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์หรือ
รองคณบดีท่ีรับผิดชอบ 
[  ]  อนุมติั 
[  ]  ไม่อนุมติั 
ลงช่ือ....................................................... 
  (..........................................................) 
    .......................................................... 
.................................................................. 
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บศ./ศษ.4 
สรุปยอ่โครงร่างวทิยานิพนธ์ 

 
1.   ช่ือเร่ือง  ภาษาไทย 
 
   ภาษาองักฤษ 
 
 
2.   ความเป็นมาของปัญหา 
 
 
3.   วตัถุประสงค ์
 
 
4.   สมมติฐาน 
 
 
5.   ขอบเขตการวจิยั 
 
 
6.   กลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
7.   เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ 
 
 
8.   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 
9.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 
หมายเหต ุ1. สรุปความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ   (ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์แนบพร้อม
แบบ บว.2) 
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           บศ./ศษ 5 

 
แบบขอสอบสารนพินธ์ 

 

1.   ช่ือนกัศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................รหสันกัศึกษา.......................... 
2.   หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิา..................................................................................................แผน ข 

3.   มีความประสงคข์อสอบสารนิพนธ์  โดยมีรายละเอียดและก าหนดการสอบ  ดงัน้ี 

 3.1   ช่ือสารนิพนธ์ 

  ..................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................... 
 3.2   วนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ 

  สอบสารนิพนธ์ในวนัท่ี....................เดือน.......................พ.ศ.................ณ................................................. 
4.   ไดส่้งสารนิพนธ์ใหก้รรมการสอบสารนิพนธ์ทุกคนแลว้  เม่ือวนัท่ี..................เดือน........................พ.ศ........................... 
 

 

ลงนาม....................................................นกัศึกษา  ลงนาม..................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 

          (....................................................)              (................................................) 
           .............../....................../............                ............../......................./.......... 
 

 

      ลงนาม..................................................ประธานบริหารหลกัสูตร 
                 (................................................) 
       .........../................../........... 
 

ส าหรับฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
 

1.   ค  าสัง่คณบดี / รองคณบดี 

         เห็นชอบใหส้อบ  แจง้ภาควชิา  และกรรมการสอบ
สารนิพนธ์ 

 

                            

                                
 

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

 

ส าเนาเรียน .................................................................... 
             เพ่ือโปรดทราบและเชิญท่านเขา้สอบสารนิพนธ์  
ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าว 
 

                   
                                   
                                (.............................................) 
                        เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ 
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          บศ/ศษ  6 

แบบแจ้งผลการพจิารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวชิา 
 

1.   ช่ือนกัศึกษา......................................................................รหสั..............................สาขาวชิา...................................................... 
2.   ช่ือเร่ือง ภาษาไทย............................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................ 
  ภาษาองักฤษ...................................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................................ 
3.   ขอ้เสนอแนะส าหรับปรับปรุงแกไ้ข 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร   ......../................/........ 
(.........................................................) 
......................................................... กรรมการ ........../............./.........  ..........................................................กรรมการ   ......../........../......... 
(.........................................................)         (.....................................................) 
...........................................................กรรมการ   ......./............/......... ..........................................................กรรมการ   ......./.........../......... 
(.........................................................)       (.......................................................) 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.    เรียน     คณบด ี

  

 

นกัศึกษาไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา.............................................แลว้ 

เห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการประจ าบณัฑิตศึกษาพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

    ..............................................................ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
    (.............................................................) 
    วนัท่ี.............เดือน.......................พ.ศ............. 
นกัศึกษากรอก ขอ้ 1  และ  2 
ประธานบริหารหลกัสูตร กรอก  ขอ้  3  และ 4 

ประมวลสาระควรรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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 บว. 1  แบบขออนมุตัิแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั / อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 บว.1/1   แบบขออนมุตัิเปลีย่นแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

บว.  2  แบบขอนมุตัิโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 บว.  3  แบบขอแตง่ตัง้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 บว.  4  แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 บว.  4/1  ข้อมลูการเผยแพร่ผลงานวิทยานพินธ์ 
 บว.  6  แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 บศ./ศษ. 2 แบบการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 บศ./ศษ. 3 แบบค าร้องขอให้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บศ./ศษ. 4 แบบสรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์ แนบพร้อม บว. 2 
บศ./ศษ. 6 แบบแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ประจ าสาขาวชิา 
 บศ./ศษ.7 แบบค าร้องขอสอบวดัคณุสมบตันิกัศกึษาปริญญาเอก 
 

 
 
 บศ./ศษ.1 แบบค าร้องขอสอบประมวลความรู้ 
 บศ./ศษ. 5 แบบขอสอบสารนิพนธ์ 
  
 
 
 
 เกณฑ์ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 (18 หนว่ยกิต) 

เกณฑ์ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาปริญญาโท แผน ข 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 สามารถ   Download  แบบฟอร์มได้ทาง Website     http://eduit.pn.psu.ac.th/research/   
เลอืกแบบฟอร์ม บว. ตา่ง ๆ ส าหรับนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการท าวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ที่เรียน แผน  ก  แบบ ก (2) 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการสอบประมวลความรอบรู้  และสอบสารนิพนธ์  
ของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ที่เรียน  แผน ข 

เกณฑ์ประเมินความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์ 
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แผน ก แบบ ก 2     18  หน่วยกติ 
 
                    
                          ภาระงานวทิยานิพนธ์ 

     ความกา้วหนา้คิด 
      เป็นหน่วยกิต 

  ภาคเรียนท่ี    
ลงทะเบียน 

1.  เสนอช่ือเร่ือง และวตัถุประสงค ์ 1    
   ภาคเรียนท่ี 2 
   2 หน่วยกิต 

2.  น าเสนอกรอบความคิดการด าเนินการวจิยั  
3.  ขออนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ต่อสาขาวชิา  
4.  เขียนบทน า (บทท่ี 1) รวบรวม และทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 

5.  เขียนบทวธีิด าเนินการวิจยั 1  
   ภาคเรียนท่ี 3 
   6 หน่วยกิต 

6. จดัสัมมนาโครงร่างวทิยานิพนธ์ 1 
7.  ขออนุมติัโครงร่างวทิยานิพนธ์ 1 
8.  สร้างเคร่ืองมือ และหาคุณภาพเคร่ืองมือปฎิบติั 1 
9.  เก็บขอ้มูล หรือทดลองการวจิยั 2 
10. วเิคราะห์ขอ้มูล  1     

 
 
 
    ภาคเรียนท่ี 4 
    10  หน่วยกิต 

11. เขียนผลการวจิยั 1 
12. เขียนบทสรุป และอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 2 
13. จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 2 
14. สอบวทิยานิพนธ์ 2 
15. เสนอผลงานวิจยัต่อท่ีประชุมวชิาการหรือตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวชิาการ 

2 
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แผน ข 
 
                   ภาระงานการท าสาระนิพนธ์      ความก้าวหน้าคดิ 

      เป็นหน่วยกติ 
  ภาคเรียนที ่   
ลงทะเบียน 

1. เขียนบทน า   
2. เขียนบทเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                   
3. เขียนบทวธีิการด าเนินการวจิยั             ภาคเรียนท่ี 3 
4. สร้างเคร่ืองมือการวจิยั       3  หน่วยกิต        
5. เสนอใหพิ้จารณาโครงร่างฉบบัสมบูรณ์และส่งฉบบัแกไ้ข   
6. ทดลองใชแ้ละปรับปรุงเคร่ืองมือ   
7. เก็บขอ้มูล   
8.วเิคราะห์ขอ้มูล     ภาคเรียนท่ี 4 
9. เขียนบทเสนอผลการวจิยั       3  หน่วยกิต  
10. เขียนบทอภิปรายผล   
11. เขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์และสอบวทิยานิพนธ์   
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ภาคผนวก 3 
 

1. ตัวอย่างปก หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กติกรรมประกาศ ประวติัผู้เขียน
ของวทิยานิพนธ์ 

2. ตัวอย่างปก หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กติกรรมประกาศ ประวติัผู้เขียน
ของสารนิพนธ์ 

3. แบบช่วยตรวจวทิยานิพนธ์ 
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แบบช่วยตรวจวิทยานิพนธ์ 
(ส่งคืนบัณฑติวิทยาลัยพร้อมเล่มด า) 

1.  สง่เลม่ด ำ 1  เลม่ พร้อมหน้ำอนมุตั ิ(หน้ำลำยเซ็นต์) 5 แผ่น เทำ่นัน้ เพ่ือน ำไปถ่ำยเอกสำร 
     และเข้ำเลม่ภำยหลงั ไมรั่บเลม่ด ำท่ีเกินจำกท่ีก ำหนดให้สง่ ขอให้ปฏิบตัิโดยเคร่งครัด 
2.   สง่ซีดีวิทยำนิพนธ์ (เขียนช่ือ นำมสกลุ และรหสันกัศกึษำไว้บนแผ่นซีดีด้วยทัง้ 2 แผน่) 
        - เฉพำะบทคดัยอ่ / ABSTRACT  จ ำนวน 1 แผน่  (Ms Word) 
        - แบบ full paper  จ ำนวน 1 แผน่ (pdf)    
    ข้อมูลในซีดีท่ีส่งให้จะต้องได้รับการแก้ไขถูกต้องตรงกับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
3.   บว. 6 และ  บว. 8 (กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน) 
4.   สง่ บว. 4/1 แบบเผยเพร่ข้อมลูวิทยำนิพนธ์   พร้อมแนบเอกสำร ดงันี ้
       4.1  จดหมำยตอบรับให้ตีพิมพ์จำกวำรสำร 
       4.2  จดหมำย หรือ เอกสำรน ำเสนอท่ีประชมุวิชำกำร (Proceedings) 
       ให้สง่ท่ี   คณุสวุคนธ์      ย่ีสกลุ   คณะศกึษำศำสตร์ 
                    คณุสมจิตร์      แก้วมณี คณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
        คณุฐำปำณีย์    นิเดร์ฮะ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
         คณุสมเจตน์     นำคเสวี วิทยำลยัอิสลำมศกึษำ 
    ควรส่งให้คณะล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ และตดิตามน ามาส่งให้บัณฑติวิทยาลัย พร้อมเล่ม
ด า 
5.  กำรเบกิจำ่ยทนุอดุหนนุวิจยั (ตรวจสอบจำกคณะท่ีนศ.สงักดั) 
6.  นกัศกึษำจะส ำเร็จกำรศกึษำได้เม่ือด ำเนินกำรตำมข้อ 1-5 เรียบร้อยแล้วโดยย่ืนแบบขอ 
     อนมุตัสิ ำเร็จกำรศกึษำท่ีงำนทะเบียนและสถิตินกัศกึษำ และสำมำรถขอเอกสำรส ำเร็จ 
     กำรศกึษำได้ประมำณ 15 วนั นบัจำกวนัท่ีย่ืนแบบฟอร์ม (ติดตอ่คณุเสำวชยั) 
7. จองครุยท่ีงำนอำคำรสถำนท่ี ฯ  
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แบบส่งตรวจหน้าปก หรือหน้าอนุมัต ิก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
 ด้วยมีนกัศกึษำขอควำมอนเุครำะห์ให้บณัฑิตวิทยำลยั ตรวจสอบหน้ำปก หน้ำอนุมตัิ
วิทยำนิพนธ์ก่อนกำรสอบ เน่ืองจำกควำมจ ำเป็นหลำยประกำร เชน่ อำจำรย์อยูต่ำ่ง ประเทศ หรือ
ตำ่งจงัหวดั ดงันัน้   เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นกัศกึษำและเพ่ือไมใ่ห้เกิดควำมผิดพลำดในกำร
ด ำเนินงำน บณัฑิตวิทยำลยัจงึขอก ำหนดให้สง่เอกสำร ดงันี ้
 1.  ได้จดัสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ 
         หน้ำปกวิทยำนิพนธ์ 
         หน้ำอนมุตัิวิทยำนิพนธ์ 
                      หน้ำบทคดัย่อ (สำมำรถแก้ไขเนือ้หำได้หลงัจำกกำรสอบ) 
          หน้ำ ABSTRACT  (สำมำรถแก้ไขเนือ้หำได้หลงัจำกกำรสอบ) 
เน่ืองจำก จำกกำรปฏิบตังิำนท่ีผำ่นมำมกัจะพบปัญหำ ดงันี ้

      -   ช่ือวิทยำนิพนธ์ไมต่รงกนักบัทกุหน้ำท่ีปรำกฏ  
      -   ช่ือวิทยำนิพนธ์ไมต่รงกบัโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ท่ีได้รับอนมุตัิ 
      -   หลงัจำกสอบวิทยำนิพนธ์แล้วมีกำรแก้ไขช่ือวิทยำนิพนธ์ 

 2.  ได้สง่ตรวจวนัท่ี ........................................................................................ 
                    ก ำหนดรับคืนวนัท่ี................................................................................... 
ใช้เวลำตรวจ  2 วนัท ำกำร (สง่วนันีรั้บคืนพรุ่งนี ้หำกตรงกบัวนัหยดุรำชกำรหรือวนัหยดุ 
นกัขตัฤกษ์รับคืนวนัท ำกำรวนัถดัไป และอำจเปล่ียนแปลงได้หำกเจ้ำหน้ำท่ีติดรำชกำร) 
 
     ลงช่ือ.......................................นกัศกึษำ 
     ลงช่ือ.......................................ผู้ตรวจ 
              ........../............./............. 
หมายเหตุ  ขอให้น ำเอกสำรนีท้ัง้ชดุ มำย่ืนให้บณัฑิตวิทยำลยัพร้อมต้นฉบบัท่ีจะสง่ตรวจ 
                  ใหม่อีกครัง้ทัง้เล่ม 
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แบบช่วยตรวจ การสอบวิทยานิพนธ์ 

 
     เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบวิทยำนิพนธ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ซึง่จะสง่ผลตอ่กำรขออนมุตัิ
ส ำเร็จกำรศกึษำ ขอให้ตรวจสอบดงันี ้
    1.  นกัศกึษำจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตำมท่ีหลกัสตูรก ำหนด ในภำคกำรศกึษำท่ีขอสอบ  
    2. นกัศกึษำต้องได้รับอนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 
    3. นกัศกึษำต้องย่ืนแบบขอสอบ บว 4  หลงัได้รับอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมกำรสอบและย่ืนก่อนวนัท่ี
สอบลว่งหน้ำ 2 สปัดำห์  
    4.  นกัศกึษำจะต้องได้รับผลกำรประเมินครบทกุรำยวิชำภำยในภำคกำรศกึษำท่ีขอส ำเร็จ
กำรศกึษำ ตำมวนัเวลำท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด และเกรด S จะเป็นเกรดสดุท้ำยส ำหรับกำรนบัวนั
จบ (ควรสง่เกรด P ก่อนเกรด S) 
   5.  นกัศกึษำต้องสง่วิทยำนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ และต้องด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ของบณัฑิต
วิทยำลยั เพ่ือขอส ำเร็จกำรศกึษำ ภำยในวนัเวลำท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 
 
ก ำหนดกำรขออนมุตัสิ ำเร็จกำรศกึษำ ภำค ..........................ภำยในวนัท่ี ................................ 
 
    6.  หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อ 1-5 ได้ นกัศกึษำจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงใดอยำ่งหนึง่
แล้วแตก่รณี ภำยในวนัท่ี ......................................ดงันี ้
         - ลงทะเบียน (กรณียงัลงทะเบียนไมค่รบ) ในภำคกำรศกึษำถดัไป หรือ 
         - รักษำสถำนภำพ ในภำคกำรศกึษำถดัไป 
 
หมายเหตุ  1.  หำกข้อ 1-4 ยงัไมเ่รียบร้อย บณัฑิตวิทยำลยัจะไมส่ง่เอกสำรกำรสอบให้คณะ  
                  2.  หำกคณะมีควำมจ ำเป็นต้องจดัสอบ ขอให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะในกำร
ด ำเนินกำร  
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