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 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน และขอต้อนรับเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้ มีอายุ
ยาวนานถึง 101 ปี ในปีการศึกษานี้  

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี เป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะในการท าวิจัย ขอให้บัณฑิตศึกษาทุกท่าน 
ตั้งใจใฝุศึกษาหาความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เต็มที่ เพื่อที่จะ
ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในการท างาน  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 
 

 

สีน้ าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทาน
นามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 36 แห่ง ในแหล่ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

 

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรอืงทางภูมิปัญญา  
สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรอืงของศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นที่ก้าวไกล

ใน 36 สถาบัน  
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสทุธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 

สีขาว   หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์ 
 

สีแดง หมายถึง ความรกั ความเข้มแข็ง 
 

สีขาว - สีแดง หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนต้องกล้าคิด 
กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วย ความบริสุทธิ์ใจ 
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และ
เป็นสถาบันที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ตั้ งแต่ยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล 
จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ดังเช่นปัจจุบัน 
 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2462 เมื่อธรรมการ
มณฑลนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นอยู่ที่จังหวัดสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาได้คิดผลิตครูมณฑล
ขึ้นเพื่อให้ไปท าหน้าที่สอนในระดับประถมศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้น โดยให้เรียน
ร่วมกับโรงเรียนประจ ามณฑลนครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณ
โรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) รับนักเรียน จบชั้นประถมบริบูรณ์ (ประถมปีที่ 3) เข้าเรียนตามหลักสูตร 
ป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพิ่มวิชาครูเป็นพิเศษ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่าครู
ประกาศนียบัตรมณฑล 
 ในปี พ.ศ.2464 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาธรรมการมณฑล  จึงได้
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประจ ามณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ.2468 โดยตั้งที่ต าบลท่าชะมวง อ าเภอ
ก าแพงเพชร (ปัจจุบันคืออ าเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมูล (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
ของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3  หรือครูที่ทางอ าเภอและ
จังหวัดต่าง ๆ ส่งมาเรียน ก าหนด 2 ปี  ส าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.) 
 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ให้เลิก
การแบ่งเขตการ ปกครองเป็นมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ า มณฑลนครศรีธรรมราชที่ท่าชะมวง 
จึงได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยรับนักเรียนที่เรียน  
ป.6 หรือ ม.2 (ตามแผน การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475) เข้าเรียนมีก าหนด 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 
จึงได้เปลี่ยนมาเป็นรับนักเรียน ม.3 เข้าเรียน มีก าหนด 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร
จังหวัด (ว.) 
 นอกจากนี้โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนที่เตรียมไว้เพื่อบรรจุ
เป็นครูประชาบาล ซึ่งทางจังหวัดต่าง ๆ ได้คัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จากต าบลทุรกันดารในจังหวัด
นั้น ๆ มาเข้าเรียน มีก าหนด 3 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และ
กลับไปเป็นครูในต าบลที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ 
 ปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ได้ย้ายจากท่าชะมวงมา
เรียนที่ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ.2490 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่  โดยรับนักเรียนที่จบ
ชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือประโยคประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เข้าเรียนต่ออีก 1 ปี ส าเร็จแล้วจะได้รับ
ประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) 
 ต่อมาใน พ.ศ.2498 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียน
ที่จบ ม.6 เข้าเรียน 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และ
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โรงเรียนฝึกหัดครูมูลสงขลาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 
2499 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ บริเวณ บ้านเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้ง ใน
ปัจจุบันและได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกทั้งได้ขยายชั้น
เรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีเดียวกันนั้นเอง 
 ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ท าให้
วิทยาลัยครูสงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์ โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ ป.กศ.สูง 
หรือครูประจ าการ ที่ได้รับวุฒิ พ.ม. เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) และในปี พ.ศ. 2522 ก็ได้เปิดโครงการอบรมครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) 
ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูง และระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2524 ก็ได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าโดยเรียกโครงการนี้ว่า วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ให้
วิทยาลัยครูท าหน้าที่ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพ ตามความต้องการและความจ าเป็นของท้องถิ่น 
วิทยาลัยครูสงขลาจึงได้ผลิตครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพอื่นๆ ตามความต้องการและความจ าเป็น ของท้องถิ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในปีพ.ศ. 
2529 ได้เปิดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์ ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาอื่นๆ คือ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ท าให้วิทยาลัย
ครูสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏสงขลา” ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มี
ความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ จนสามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2544 และ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  จึงได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตจังหวัดสตูล  
 
 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีความต้องการทางด้านการศึกษาของเยาวชนมีจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีแนวโน้มที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ค่อนข้างสูง ทั้งนี้สถิติที่ผ่านมานักเรียนที่จบการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากว่าร้อยละ 60 ในขณะที่
จังหวัดสตูลนั้นยังไม่มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งหากได้มีการสนับสนุนให้จัดตั้งสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจังหวัดสตูลนั้น ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน และสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืนประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีแนวนโยบายในการส่งเสริม
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูล ที่ต้องการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรและเปูาประสงค์ที่ต้องการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ 
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 สตูลได้รับการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์
จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นประตูสู่เวทีอาเซียน ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาด้านต่าง  ๆ จึงควรมี
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริงท าให้มีโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตจังหวัดสตูลด้วยการผลักดันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสตูลและ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ด าเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วิทยาเขตจังหวัดสตูล โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 เพื่อรองรับ
การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ประสานงบประมาณ
การด าเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ได้ด าเนินการเพื่อขอถอนสถานภาพและด าเนินการเพื่อขอใช้พื้นที่ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
ฉบับที่ 4036/2515 (ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์) ได้เนื้อที่ 346 ไร่ 93 ตารางวา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติการถอนสภาพการขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งใหญ่สารภี  ต าบลละงู 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสตูล จึงได้ตั้งเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และ  
พันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา จะขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขา
ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นประโยชน์กับ
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
 
 
  



คูม่ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563   7 
 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย 

 
 
ปรัชญา 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 
วิสัยทัศน์ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล  
 
พันธกิจ 

 
1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ

คุณธรรม 
2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของ 

การมีส่วนร่วม 
3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของ

วิชาชีพครู 
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  
5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถ่ิน 
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
ปณิธาน 

 
ปัญญาญาณของท้องถ่ิน  พลังแผ่นดินแห่งสยาม 
สนองพระราชปิตุคาม  งดงามอย่างยั่งยืน 
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ค่านิยามองค์กร 
S = Skill                   
K = Knowledge 
R = Responsibility 
 U = Unity 

 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

“เป็นคนดี  มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ” 
 
นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี  หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์

ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 
 
นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลใน 

การด าเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจ
ผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

 
นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 
 

 คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ท าลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 กรรมดี คือ การกระท า และค าพูดที่มาจากความคิดที่ดี 
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หลักสูตร  

และโครงสร้างหลักสูตร 
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หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย       :  หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Education Administration 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)       :  ครุศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Education (Education Administration) 
ชื่อย่อ (ไทย)       :  ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  M.Ed. (Education Administration) 
 

3. รูปแบบของหลักสูตร 
3.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
3.2 ภาษาที่ใช ้ 

ภาษาไทย  
3.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
3.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
3.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
4. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
มีเจตจ านงมุ่งผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษา นักบริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา จึงก าหนดปรัชญาไว้ว่า 

“รอบรู้ มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์องค์ความรู้ พัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้ทันต่อโลกแห่ง
การเปลี่ยนแปลง” 
 4.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  นับจากการปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมา สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารจัดการ เกิดรูปแบบโรงเรียนขึ้นมากมายหลายลักษณะ เช่น โรงเรียนมาตรฐาน 
สากล โรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนวิถีพุทธ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะเป็นคลื่นไหล สถานศึกษาต่าง ๆ จึงต้องการผู้บริหารการศึกษา
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และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทันการเร่งรัดเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และผู้น าบริหารความเสี่ยง ที่มีความรอบรู้ จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต้องมีส่วนในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้นหลักสูตรจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย 
เชิงส ารวจของบัณฑิตวิทยาลัย พบว่า ความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรการบริหารการศึกษาเป็นสาขา
ที่มีผู้สนใจแสดงความต้องการสูงสุดมากกว่าสาขาวิชาอื่น ๆ อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอัตราจ านวนของผู้บริหารลดลงด้วยเพราะขาดคุณวุฒิ 
ที่ตรงตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑติให้มีคุณสมบัติดังนี ้

4.3.1 เพื่อให้มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อความ
พร้อมที่จะเป็นผู้บริหารทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3.2 เพื่อให้มีทักษะการบริหาร สามารถน าหลักการและทฤษฎีทางการบริหารไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

4.3.3 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้มีภาวะผู้น าทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.3.4 เพื่อให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารให้น าไป
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยค้นคว้าในระดับสูง  
 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
 5.1 ระบบ 
   การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยมีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มี
สัดส่วนเทียบกันได้กับภาคการศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก) 
 5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย  
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 5.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก) 
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6. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 6.1 หลักสูตร 
  6.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ตามประกาศคุรุสภา 
เรื่อง การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ข) 
  ** ผูม้ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสามารถเทียบโอนหน่วยกิตประสบการณ์วิชาชีพได้ 
จ านวน 6 หน่วยกิต ** 
  6.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   จัดหลักสูตรไว้ 2 แผน คือ แผน ก 2 และแผน ข โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผน ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

ไม่น้อยกว่า 
27 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

ไม่น้อยกว่า 
33 หน่วยกิต 

- บังคับ  21 หน่วยกิต - บังคับ 21 หน่วยกิต 
- เลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต - เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 3. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
4. รายวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต 4. รายวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต 
5. รายวิชาเติมเต็ม ไม่นับหน่วยกิต 5. รายวิชาเติมเต็ม ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 45 หน่วยกิต รวม 45 หน่วยกิต 
 
 หมายเหตุ  โดยทุกแผนการเรียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
 
  6.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาสัมพันธ์ 
    แผน ก 2 และแผน ข ให้เรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1014201 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

Curriculum Development and Learning Management 
3(2-2-5) 

1042601 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
Research Methodology in Education 

3(2-2-5) 
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   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    ส าหรับแผน ก 2  ให้เรียนไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 
    ส าหรับแผน ข  ให้เรียนไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต  ดังนี้ 
    บังคับเรียน แผน ก 2 และแผน ข ให้เรียนจ านวน 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1061401 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 

Development of Administration Profession 
3(2-2-5) 

1061402 คุณธรรม จริยธรรม ผู้บรหิารการศึกษา 
Moral and Ethics of Educational Administrator 

3(3-0-6) 

1061403 กลยุทธ์การบริหารการศกึษา 
Educational Strategy 

3(3-0-6) 

1062404 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
Academic Leadership 

3(3-0-6) 

1062405 การจดัการคุณภาพการศกึษา 
Educational Quality Management 

3(3-0-6) 

1066802 การปฏิบัติวิชาชีพการบรหิารการศึกษา 
Practicum in School Administration/Educational Administration 

3(90) 

1066405 การบริหารกิจการนกัเรียน 
Student Affairs Administration 

3(3-0-6) 

 
    เลือกเรียน ส าหรับแผน ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และส าหรับแผน ข  
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1046604 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศกึษา 

Research for Development Educational Administration 
3(2-2-5) 

1062206 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
Basic Education Administration 

3(3-0-6) 

1063204 การจดัการความรูท้างการศึกษา 
Knowledge Management in Education 

3(2-2-5) 

1063403 การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
School Management and Education Management 

3(2-2-5) 

1065102 บริบทและแนวโนมการศึกษา 
Contexts and Trends in Education 

3(3-0-6) 

1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาทอ้งถิ่น 3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Policy and Planning for Local Education Development 

1065107 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 
Systems Analysis and Organizational Development 

3(2-2-5) 

1065213 การบริหารทรพัยากรทางการศึกษา 
Administration of Educational Resources 

3(2-2-5) 

1065304 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
Educational Administration Leadership 

3(3-0-6) 

1065501 การนิเทศการศึกษา 
Educational Supervision 

3(2-2-5) 

1065502 การวางแผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา 
Planning and Educational Supervision Activity 

3(2-2-5) 

1066201 การประเมินโครงการ 
Project Evaluation 

3(2-2-5) 

1066202 กฎหมายการศึกษา 
Educational Laws 

3(3-0-6) 

1066304 ความคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรคส าหรับองคการ 
Systems Thinking and Creative Thinking for Organization 

3(2-2-5) 

1066702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
Educational Innovation and Technology 

3(2-2-5) 

1066703 การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล 
Effective Negotiation 

3(2-2-5) 

1066801 สัมมนาการบริหารการศกึษา 
Seminar in Educational Administration 

3(2-2-5) 

   3) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
   3.1 ส าหรับ แผน ก 2 12 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1006903 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 หน่วยกิต 

 
    กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก 2 ก าหนดให้ไม่ต้องสอบประมวลความรู้ แต่ให้มี 
การน าเสนอวิทยานิพนธ์แบบเข้มข้น เปิดเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบและการอนุมัติให้ผ่านของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อ 
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
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   3.2 ส าหรับแผน ข  6 หน่วยกิต 
รหัส ชือ่วิชา หน่วยกิต 

1006902 การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 

6 หน่วยกิต 

 
   กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข ให้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องที่สนใจใน
สาขาที่ศึกษา วางแผนและด าเนินการตามแผนการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการ ภาคนิพนธ์ สาระนิพนธ์ หรือรายงานการวิจัย 
   4) รายวิชาเสริม 
   นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก าหนด ผู้ที่มีความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปน้ีโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Students 
3(2-2-5) 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศกึษาบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Students 

3(2-2-5) 

 
   5) รายวิชาเติมเต็ม 
   นักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ถ้ายังไม่เคยเรียนรายวิชาต่อไปน้ี
หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากันได้ ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้ 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1045603 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

Statistics for Educational Administration Research 
3(2-2-5) 

 
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
  วิชาชีพผู้บริหารศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ให้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
  1. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น า ปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ได้แก่ 
   1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณของวิชาชีพ 
   1.2 กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ บริหารการศึกษา/นิเทศการศึกษา 
  2. มีการพบคณาจารย์ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
  3. ตลอดหลักสูตรนักศึกษาต้องไปศึกษาดูงาน หรือ ทัศนศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
   1) ภาคปกติ 
    (เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์) 
    แผน ก 2 จัดการศึกษาดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1014201 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

1061403 กลยุทธ์การบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
1061402 คุณธรรม จริยธรรม ผู้บรหิารการศึกษา 3(3-0-6) 
1061401 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1042601 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

1062404 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 
1062405 การจัดการคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
1066405 การบริหารกิจการนักเรียน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

1066802 การปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เลือกเรียน) 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 1006903 วิทยานิพนธ ์ 3 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิทยานิพนธ์ 1006903 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

 
   2) ภาคพิเศษ 
    (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 
    แผน ข จัดการศึกษาดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1014201 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

1061403 กลยุทธ์การบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
1061402 คุณธรรม จริยธรรม ผู้บรหิารการศึกษา 3(3-0-6) 
1061401 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1042601 วิธีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

1062404 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 
1062405 การจัดการคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
1066405 การบริหารกิจการนักเรียน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เลือกเรียน) 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

1066802 การปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เลือกเรียน) 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

การค้นคว้าอิสระ 1006902 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
   1) หมวดวิชาสัมพันธ์ 
 
1014201 การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Learning Management 
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  
การบริหารหลักสูตร การประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตร แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
และการสอนเสริมโดยเน้นกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้แนวทางใหม่ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 
1042601 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Research Methodology in Education 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดกรอบแนวคิด ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การก าหนด
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย และนวัตกรรมทาง
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
รายงานการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.1) บังคับเรียน 
 
1061401 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 3(2-2-5) 
 Development of Administration Profession 
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ แผนและกิจกรรมการนิเทศ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
1061402 คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Moral and Ethics of Educational Administrator 
 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา การน าหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตมาใช้ในการบริหารและนิเทศ
การศึกษา การพัฒนาสมรรถนะและบุคลิกภาพของผู้บริหาร การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
 
1061403 กลยุทธ์การบริหารการศกึษา 3(3-0-6) 
 Educational Strategy 
 ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด กระบวนการก าหนดนโยบาย การวิเคราะห์บริบท  
การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหาร การน านโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมทั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ยุคทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
ประชาคมอาเซียน และการประเมินนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 
1062404 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic Leadership 
 ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า 
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การนิเทศการศึกษา  
การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การบริหารงานระบบเครือข่าย 
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งการสร้างปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และท้องถ่ิน 
 
1062405 การจัดการคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Quality Management 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา การจัดการคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อ
การรับรองคุณภาพ การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการศึกษา การก ากับติดตาม  
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การประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาและการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา 
 
1066802 การปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(90)
 Practicum in School Administration/Educational Administration 
 สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
ประกอบด้วย การบริหารทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ 
รวมทั้งงานแผนงาน งานส่งเสริมการศึกษา และงานนิเทศการศึกษา การตัดสินใจเพื่อปัญหา การ
ติดตามประเมินผล และกิจกรรมการบริหารอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
1066405 การบริหารกิจการนักเรยีน 3(3-0-6) 
 Student Affairs Administration 
 ศึกษา วิเคราะห์ ขอบข่ายและแนวปฏิบัติในการบริหารกิจกรรมหลักสูตรและกิจกรรม
นักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน และการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
   2.2) เลือกเรียน 
 
1046604 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Research for Development Educational Administration 
 ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา วิธีการวิจัย 
การใชสถิติชั้นสูงและการเขียนรายงานการวิจัย วิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยเพี่อพัฒนา  
องคความรูไปประยุกต์ใชในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบคนเทคนิควิจัยใหม ๆ โดยเฉพาะการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา อันจะน าไปสูการแกปญหาไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 
1062206 การบริหารการศึกษาขัน้พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Educational Administration 
 ศึกษาวิเคราะห์ ปรัชญา นโยบาย และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทและ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่าง ๆ เน้นหลักการบริหารและนิเทศงานในโรงเรียนที่จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในท้องถิ่น ปัญหา
และแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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1063204 การจัดการความรู้ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Knowledge Management in Education 
 ศึกษาความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ยุคของความรู้ ระดับความรู้ 
ชนิดของความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ แผนการจัดการความรู้ 
การบูรณาความรู้โดยใช้หลักการจัดการความรู้ จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่เป็นแนวทางให้เกิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติการ แนวคิดในการแก้ปัญหาความรู้ในสถานศึกษาและ 
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน 
 
1063403 การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 School Management and Education Management 
 ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบริหารวิชาการเพื่อ
คุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารองค์การ 
ส านักงาน และองค์คณะบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
 
1065102 บริบทและแนวโนมการศึกษา 3(3-0-6) 
 Contexts and Trends in Education 
 ศึกษาวิเคราะหผลกระทบจากปรัชญา สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีตอการจัดและบริหารการศึกษา บทบาทของการศึกษาที่มีตอการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  วิเคราะหการปฏิรูป
การศึกษาของไทยและของประเทศตาง ๆ สัมมนาปญหาและแนวโนมของการจัด การศึกษาของทอง
ถิ่น พัฒนามโนทัศนและแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 3(2-2-5) 
 Policy and Planning for Local Education Development 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดกระบวนการก าหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา  
การวิเคราะหนโยบายการศึกษา  การน านโยบายและแผนสูการปฏิบัติ องคประกอบ ดานเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาทั้งระดับทองถิ่นและประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับทองถิ่น ทั้งระดับเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และการประเมินผลการใชแผนพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น 
 
 
 
 



คูม่ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563   23 
 

1065107 การวิเคราะหระบบงานและพัฒนาองคการ 3(2-2-5) 
 Systems Analysis and Organizational Development 
 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคการ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การบริหารงานเชิง
ระบบ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบงานการพัฒนาการในการจัดองค์การ 
และการจัดองคการสมัยใหม แนวคิดในการวิเคราะหองคการ เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนา
องคการเพื่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร แนวโนมและปัญหา
การปฏิบัติการพัฒนาองคการในประเทศไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administration of Educational Resources 
 ศึกษาและวิเคราะหหลักการแนวคิด แนวปฏิบัติ และความสัมพันธระหวาง การบริหารงาน 
ดานวิชาการการบริหารงานด้านธุรการการเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคลและ  
การบริหารกิจการนักเรียนตลอดจนความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาสถาน 
ศึกษา เน้นการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษาการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะการระดมและบริหารทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษา 
 
1065304 ภาวะผูน าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Administration Leadership 
 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน า บทบาท คุณลักษณะและประเภทของผูน า สังเคราะห
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูน าทางการบริหารศึกษาและศึกษากรณีตัวอย่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับเทคนิคการจูงใจ การสรางมนุษยสัมพันธ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การพัฒนาความคิด ริเริ่มสรางสรรคของผนู า การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูน า 
 
1065501 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Supervision 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร 
กลวิธีถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ การเสริมแรง การสร้างพลังอ านาจ 
และการพัฒนาศักยภาพครู ใช้เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร สร้าง
วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ และน าสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
1065502 การวางแผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 Planning and Educational Supervision Activity 
 ศึกษานโยบายการศึกษาและการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดท า
แผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ และการน าสู่การปฏิบัติ 
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1066201 การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Evaluation 
 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการกระบวนการประเมินโครงการ ประเภทและรูปแบบของ
การประเมินโครงการ เทคนิควิธีการการจัดท าการวิเคราะห การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินโครงการ การรายงานผลการประเมิน การใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
1066202 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Laws 
 ศึกษาวิเคราะหความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ 
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง การใชกฎหมาย
ทางการศึกษา ปัญหาและแนวทางแกปญหา 
 
1066304 ความคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรคส าหรบัองคการ 3(2-2-5) 
 Systems Thinking and Creative Thinking for Organization 
 ศึกษาแนวคิดส าคัญของการพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ ความหมาย
และแนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนาความคิดเชิงระบบ บริบทของการคิดเชิงระบบและการน าความคิด 
เชิงระบบไปพัฒนาองคการ ลักษณะและการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค์ การประยุกตใชความคิด
สรางสรรคเพื่อพัฒนาองคการ 
 
1066702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Technology 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการสื่อสาร 
 
1066703 การเจรจาต่อรองอยา่งมีประสิทธิผล 3(2-2-5) 
 Effective Negotiation 
 ศึกษาความส าคัญของการเจรจาต่อรอง แนวคิดและทฤษฎีการเจรจาต่อรอง รูปแบบการเจรจา
ต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการก าหนดทางเลือกการเจรจา 
เทคนิคเชิงประยุกต์ด้านการเจรจาต่อรอง ในบริบทต่าง ๆ บนฐานของจริยธรรม การเจรจาเพื่อให้เกิด
การเซ็นสัญญา หรือการท างานต่อไป การเจรจาโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผล การสร้างความน่าเชื่อถือ  
คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรอง 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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1066801 สัมมนาการบริหารการศกึษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Educational Administration 
 ศึกษาหลักและกระบวนการสัมมนาเพื่อศึกษาปัญหาทั่วไป ปัญหาเฉพาะเรื่องและแนวโน้ม
ทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การเลือกหัวข้อสัมมนา การค้นหาปัญหาทางการ
บริหาร การมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเห็น และการท างานเป็นทีม การศึกษาดูงาน
ภายในหรือต่างประเทศ 
 
  3) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
1006903 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทาง  
การบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา ตลอดจนการน าผลงานเผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา 
 
1006902 การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
 Independent Study 
 ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องที่สนใจในสาขาที่ศึกษา วางแผนและด าเนินการตามแผน 
การศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยการก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
  4) รายวิชาเสริม 
 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 English for Graduate Students 
 ทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและ
สรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ การฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยเน้น 
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกศึกษา 
 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Graduate Students 
 ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์ วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
จากอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อสารสนเทศอื่น ๆ การประเมินสารสนเทศ การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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  5) รายวิชาเติมเต็ม 
 
1045603 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Statistics for Educational Administration Research 
 ศึกษางานวิจัยทางการศึกษา ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด สถิติพื้นฐาน สถิติอ้างอิง ทั้ง
สถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การ
วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย
ข้อมูล 
 
7. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
บริหารก่อนเข้าสู่การท างานจริง ประกอบกับคุรุสภาก าหนดเกณฑ์การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ข) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จ านวน 90 ชั่วโมง ดังนั้นใน
คณะกรรมการหลักสูตรจึงสร้างรายวิชา 1066802 การปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(90) จัด
อยู่ในกลุ่มวิชาเอก มีองค์ประกอบ ดังนี ้
 1) อาจารย์นิเทศก์เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
  1.2) มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการบริหาร ภาวะผู้น า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการบริหาร
การศึกษา 
  1.3) มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดีและไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยเฉพาะด้านคุณธรรม 
 2) ผู้บริหารพี่เลี้ยง มีคุณสมบัติดังนี้ 
  2.1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
  2.2) มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้บริหารโดยต าแหน่ง 
  2.3) มีคุณสมบัติการเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการบริหารทางการศึกษาและด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 7.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  1) บัณฑิตต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาที่ ได้รับการรับรอง
คุณภาพทางการศึกษา คือ 
   1.1) การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา 
   1.2) การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารในสถานศึกษา 
  2) บูรณาการความรู้เพื่อน าไปแก้ปัญหาทางการบริหารการศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยผ่าน
การประเมินการฝึกจากอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารหน่วยฝึก และผู้บริหารพี่เลี้ยง 
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  3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและ
หน่วยฝึกได้ 
  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ 
เข้ากับหน่วยฝึกได้ 
 7.2 ช่วงเวลา 
  การปฏิบัติวิชาชีพบริหารทางการศึกษา ระหว่างเรียนชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป  
ทั้งในเวลาปกติและนอกเวลา 
 7.3 การจัดเวลาและตารางสอบ 
  1) การเรียนภาคทฤษฎีเรียนในเวลาที่ก าหนดตามตารางสอน 
  2) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 
  3) การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 45 ชั่วโมง 
  4) การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารในสถานศึกษา จ านวน 45 ชั่วโมง 
 7.4 การเตรียมการปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้วางแผน ด าเนินการ
ตลอดกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกหน่วยฝึกที่ ได้มาตรฐาน รูปแบบการนิเทศและประเมินผล 
การปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร 
 
8. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 8.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  1) แผนการศึกษา แผน ก 2 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาที่
นักศึกษาต้องศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา  และ 
การนิเทศการศึกษา 
  2) แผนการศึกษา แผน ข หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าการค้นคว้าอิสระ เป็นรายวิชาที่
นักศึกษาต้องศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและการ
นิเทศการศึกษา 
 8.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) แผนการศึกษา แผน ก 2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะการวิจัย ตาม
กระบวนการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัย และ
เผยแพร่งานวิจัยต่อสาธารณชนผ่านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
หรือน าเสนอผลงานวิจัยโดยวาจาต่อที่ประชุมวิชาการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
  2) แผนการศึกษา แผน ข นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะการท าโครงงานการค้นคว้า
อิสระ ตามกระบวนการการค้นคว้าอิสระด้านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาสามารถ
เขียนรายงานผลการศึกษาและเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณชนผ่านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
 8.3 ช่วงเวลา 
  นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นปีที่ 2 
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 8.4 จ านวนหน่วยกิต 
  1) แผนการศึกษา แผน ก 2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
  2) แผนการศึกษา แผน ข จ านวน 6 หน่วยกิต 
 8.5 การเตรียมการ 
  1) ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ถึงแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ถ้านักศึกษา
ศึกษาแผน ก 2 ต้องท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต แต่ถ้านักศึกษาศึกษาแผน ข ต้องท าการค้นคว้า
อิสระในลักษณะโครงงานการค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต 
  2) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
  3) นักศึกษาประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่นักศึกษา เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด
การท าวิทยานิพนธ์ หรือการท าโครงงาน การค้นคว้าอิสระของตนแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ขอรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
  4) นักศึกษาน ากรอบแนวคิดการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อขอรับข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไข 
  5) นักศึกษาน ากรอบแนวคิดการท าวิทยานิพนธ์หรือการท าการค้นคว้าอิสระที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว มาด าเนินการตามขั้นตอนการสอบขอท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบขั้นตอนไว้ 
 8.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) รายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
  2) มีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระเป็น 
ผู้ประเมินผลเป็นเบ้ืองต้น 
  3) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก และมี
ความรู้ความเข้าใจตรงกับเนื้อหาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ร่วมประเมินผลการสอบ 
  4) ผลงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ง) 
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หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and 
Instruction 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 
3. รูปแบบของหลักสูตร 
 3.1 รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 
 3.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ 
 3.3 ภาษาที่ใช ้
  ภาษาไทย 
 3.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 3.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 3.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
4. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 
  มุ่งผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน สามารถท าการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาทางด้าน
หลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
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 4.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โดยเน้นให้เป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสามารถในการท าการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยการ
เชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาไทย และใช้กระบวนการคิดขั้นสูงในการออกแบบการพัฒนา
และแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความความต้องการและสภาพบริบทของหน่วยงาน ตลอดจนหลักสูตรนี้มีส่วน
ส าคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา 
 4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  4.3.1 มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม  
  4.3.2 สามารถสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 
  4.3.3 มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ิน ชุมชน และสังคมพหุวัฒนธรรม 
  4.3.4 มีทักษะการคิดและใช้ทักษะการคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาการศึกษาไทยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 
  4.3.5 เป็นบุคคลหลักในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงาน 
โดยการท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.3.6 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
 5.1 ระบบ 
  หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดย 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 5.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
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6. หลักสูตร 
 6.1 หลักสูตร 
  6.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ส าหรับแผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 36หน่วย
กิต แผน ก แบบ ก2 มี 2 แบบ คือ เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต   
และแผน ข ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
  6.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   จัดโครงสร้างหลักสูตรไว้ 2 แผน คือ แผน ก (แบบ ก1 และ ก2) และแผน ข ดังนี้ 
 

แผนการเรียน 
 
หมวดวิชา 

แผน ก  
 

แผน ข 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

(ปี 61-62) (ปี 63-65) 
1. หมวดวิชาสัมพันธ ์ - 6 6 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1 บังคับ 
 2.2 เลือก 

- 
- 
- 

18 
15  
3 

35 
32  
3 

38 
32 
6 

3. วิทยานิพนธ ์ 36 12 12 - 
4. การค้นคว้าอิสระ - - - 6 

รวม 36 36 53 50 
 
หมายเหตุ:  
แผน ก แบบ ก1 (ภาคปกติ) ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ ปี 2561-2562) ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ ปี 2563-2565) ส าหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู     
แผน ข (ภาคพิเศษ) ส าหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
 
  6.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาสัมพันธ์ 
    แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปน้ี 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1016101 พื้นฐานการศึกษา  

Educational Foundation 
3(3-0-6) 

1046401 การวิจัยทางการศึกษา 
Educational Research 
 

3(2-2-5) 
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   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1) บังคับ 
     2.1.1) บังคับเรียนส าหรับแผน ก แบบ ก 2 ที่เปิดรับในปี 2561 – 2562 
ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จ านวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1026201 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับการศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 

Curriculum Development for 21st Century Education 
3(2-2-5) 

1026202 นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ 
Learning Management Innovation 

3(2-2-5) 

1026203 การจดัการชั้นเรียน 
Classroom Management 

3(2-2-5) 

1027202 สัมมนาการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ 
Seminar in Development of Curriculum and Learning 
Management 

3(1-4-4) 

1027302 การประเมินหลักสูตร 
Curriculum Evaluation  
 

3(2-2-5) 

      2.1.2) บังคับเรียนส าหรับแผน ก แบบ ก 2 ที่เปิดรับในปี 2563 – 2565   
และแผน ข ส าหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 32 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปน้ี     
  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1016102 ความเป็นครู 

Teacher’s Attributes  
3(2-2-5) 

1016103 ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
Language and Technology for Teacher 

3(2-2-5) 

1016601 การฝึกปฏิบัติวชิาชพีระหว่างเรียน 
Professional Training 

2(1-2-3) 

1017602 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 
Internship at Schools I  

3(240) 

1017603 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 
Internship at Schools  II 

3(240) 

1026201 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับการศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 
Curriculum Development for 21st Century Education 
 

3(2-2-5) 



คูม่ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563   33 
 

1026202 นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ 
Learning Management Innovation 

3(2-2-5) 

1026203 การจดัการชั้นเรียน 
Classroom Management 

3(2-2-5) 

1027202 สัมมนาการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ 
Seminar in Development of Curriculum and Learning 
Management 

3(1-4-4) 

1027302 การประเมินหลักสูตร 
Curriculum Evaluation  

3(2-2-5) 

1047301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศกึษา 
Learning Measurement and Evaluation and Educational Quality 
Assurance 

3(2-2-5) 

 
    2.2) เลือก 
     ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และแผน ข เลือก
เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1026204 การสร้างสรรค์นวตักรรมการเรียนรู้เพือ่พัฒนาหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

Learning Innovation Creation for Curriculum and Learning 
Development 

3(2-2-5) 

1026205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับสังคมพหุวฒันธรรม 
Curriculum and Learning Management for Multi-Culture Society 

3(3-0-6) 

1026206 นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจดัการเรียนรู ้
Innovation and Modern Technology Media for Curriculum 
Development and Learning  Management 

3(2-2-5) 

1027204 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด 
Learning Management for Thinking Process Development 

3(3-0-6) 

1027205 การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการฝึกอบรม 
Curriculum Development and Training Management 

3(2-2-5) 

1027401 การฝึกปฏิบัติพัฒนาเครือ่งมือวิจัยทางหลักสตูรและการจดัการเรียนรู ้
Practicum on Development of Research Tools for Curriculum 
and Learning 
 

3(1-4-4) 
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  6.1.4 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
   1) วิทยานิพนธ์ ส าหรับแผน ก แบบ ก1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1067401 วิทยานิพนธ์  

Thesis 
36 

 
   2) วิทยานิพนธ์ ส าหรับแผน ก แบบ ก 2  จ านวน 12 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1067402 วิทยานิพนธ์  

Thesis  
 

12 

   3) การค้นคว้าอิสระ ส าหรับแผน ข  จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1067403 การค้นคว้าอิสระ 

Mini Thesis 
6 

 
  6.1.5 รายวิชาเสริม   
   1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาการศึกษาหรือการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และเข้าศึกษาในปี 2561 – 2562 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1016104 หลักการศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการศึกษา 

Principles of Education, Learning  Management and Educational 
Evaluation 

3(3-0-6) 

     2) นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรยีนรายวิชา
ต่อไปนี้เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1557301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Students 
 
 

3(2-2-5) 
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  6.1.6 แผนการศึกษา 
   3.1.6.1 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  
    1) แผน ก แบบ ก 1 จัดการศึกษาดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิทยานิพนธ์ 1067401 วิทยานิพนธ์ 9 
เสริม 1557301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9/12 
หน่วยกิต 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิทยานิพนธ์ 1067401 วิทยานิพนธ์  9  
รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิทยานิพนธ์ 1067401 วิทยานิพนธ์  9 
รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิทยานิพนธ์ 1067401 วิทยานิพนธ์  9 
รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
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   6.1.4.2 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 
    1) แผน ก แบบ ก 2 (ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู เปิดรับในปี 2561 - 2562) จัดการศึกษาดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

สัมพันธ์ 1016101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 
1046401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 1026201 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับการศึกษาในยุคศตวรรษ
ที่ 21 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) ******* เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
เสริม 1016104 หลักการศึกษา การจัดการเรียนรู ้และการ

ประเมินผลการศึกษา** 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
12/15 

หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

เฉพาะด้าน 1026202 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
1026203 การจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
1027302 การประเมินหลักสูตร 3(2-2-5) 
1027202 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(1-4-4)  

เสริม 1557301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
12/15 

หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิทยานิพนธ์ 1067402 วิทยานิพนธ์  6 
รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิทยานิพนธ์ 1067402 วิทยานิพนธ์  6 
รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

 
    2) แผน ก แบบ ก 2 (ส าหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู เปิดรับในปี 2563 - 2565) จัดการศึกษาดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

สัมพันธ์ 1016101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 
 

1016102 ความเป็นครู 3(2-2-5) 
1026201 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับการศกึษาในยุคศตวรรษ

ที่ 21 
3(2-2-5) 

1026203 การจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
1016103 ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 3(2-2-5) 

เสริม 1557301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
15/18 

หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

สัมพันธ ์ 1046401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน 
 

1026202 นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1047301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3(2-2-5) 

1016601 การฝึกปฏิบัติวชิาชพีระหว่างเรียน 2(1-2-3) 
1027302 การประเมินหลักสูตร  3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) ******* เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

เฉพาะด้าน 
 

1027202 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(1-4-4) 
1017602 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 1 
3(240) 

วิทยานิพนธ์ 1067402 วิทยานิพนธ์  6 
รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

เฉพาะด้าน 
 

1017603 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 2 

3(240) 

วิทยานิพนธ์ 1067402 วิทยานิพนธ์  6 
รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

 
    3) แผน ข (ส าหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)               
จัดการศึกษา ดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

สัมพันธ์ 1016101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 
 

1016102 ความเป็นครู 3(2-2-5) 
1026201 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับการศกึษาในยุคศตวรรษ

ที่ 21 
3(2-2-5) 

1026203 การจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
1016103 ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) ******* เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
เสริม 1557301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
18/21 

หน่วยกิต 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

สัมพันธ ์ 1046401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน 
 

1026202 นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1047301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3(2-2-5) 

1016601 การฝึกปฏิบัติวชิาชพีระหว่างเรียน 2(1-2-3) 
1027302 การประเมินหลักสูตร  3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) ******* เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

เฉพาะด้าน 
 

1027202 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(1-4-4) 
1017602 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 1 
3(240) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

เฉพาะด้าน 
 

1017603 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 2 

3(240) 

การค้นคว้าอิสระ 1067403 การค้นคว้าอิสระ 6 
รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ   * เป็นรายวิชาเสริมที่จัดให้ส าหรับผู้ที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   ** เป็นรายวิชาเสริมที่จัดให้ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาการศึกษาหรือ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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  6.1.7 ค าอธิบายรายวิชา 
   6.1.7.1 หมวดวิชาสัมพันธ ์
 
1016101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Foundation  
  การวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อหลักสูตรการศึกษา
และการเรียนการสอน การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ผลกระทบจาก
แนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคมที่มีต่อการศึกษา
ไทย การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา 
 
1046401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research 
  หลักการ แนวคิดของการวิจัย วิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหา  
การก าหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย  
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบพาราเมตริกและนอน
พาราเมตริก โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
จรรยาบรรณนักวิจัย การปฏิบัติการเขียนเค้าโครงวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียนรายงานวิจัย  
 
   6.1.7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    1) บังคับ  
     1.1) บังคับเรียนส าหรับแผน ก แบบ ก 2 ที่เปิดรับเข้าศึกษาใน  
ปี 2561-2562 
 
1026201 การพัฒนาหลักสตูรส าหรับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21   3(2-2-5) 
  Curriculum Development for 21st Century Education 
  แนวคิด ทฤษฎีของปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบหลักสูตรประเภทต่าง ๆ การพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาไทย หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การเปรียบเทียบหลักสูตรของไทยกับ
ต่างประเทศ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรในยุคศตวรรษที่ 21 การฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุคสมัย 
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1026202 นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
  Learning Management Innovation 
  ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่ายของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ทฤษฎีและรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย 
แนวโน้มนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในอนาคต การออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมสมัย 
 
1026203 การจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
  Classroom Management 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้น
เรียน เทคนิคและกลวิธีในการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
เรียนรู้เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
สังเคราะห์รูปแบบการจัดการชั้นเรียนและการประยุกต์ใช้ 
 
1027202 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(1-4-4) 
  Seminar in Development of Curriculum and Learning  
  Management 
  ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันและอนาคต วิพากษ์สภาพ
ปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเปรียบเทียบหลักสูตรและวิธี
สอนของประเทศไทยกับประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาที่ดี แนวทางการแก้ปัญหาด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ตามประเด็นต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรและจัดสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานสรุปการสัมมนาและการน าเสนอผลการสัมมนา  
การประยุกต์ผลการสัมมนาไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม 
 
1027302 การประเมินหลักสูตร 3(2-2-5) 
  Curriculum Evaluation 
  รูปแบบการประเมินหลักสูตร การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ในการประเมินหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินหลักสูตร การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงาน 
การประเมินและการใช้ผลการประเมิน การประเมินความต้องการจ าเป็นของหลักสูตร การประเมิน
ความเป็นไปได้ของหลักสูตร การประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของประเทศไทยและต่างประเทศ  
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1016102 ความเป็นครู  3(2-2-5) 
  Teacher’s Attributes 
  ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่และสภาพงานครู เนื้อหาสาระในวิชาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอน คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาการแนะ
แนวและการให้ค าปรึกษา เพื่อน ามาใช้ในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ
ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด ผลงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นครูและการประยุกต์ใช้   
 
1016103 ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 3(2-2-5) 
  Language and Technology for Teacher 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างถูกต้อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ และเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หลักการ แนวคิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติการสร้างและออกแบบนวัตกรรมทางหลักสูตร
และการสอนโดยประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การประเมินสื่อ
นวัตกรรม งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครูและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ  
 
1016601 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2(1-2-3) 
  Professional Training 
  การศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนโดยใช้เทคนิคและ
วิธีการสอนที่เหมาะสม การใช้สื่อการสอน การออกแบบแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผล การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทักษะปฏิบัติ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การก าหนดเกณฑ์และการตรวจให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน การทดลองสอนในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
 
1017602 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 3(240) 
  Internship at Schools I 
  การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูและการปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ได้จัดท าขึ้น โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและหลากหลาย การน าข้อมูลและผลจากการวัดและประเมินไปใช้ในการ วางแผนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การรายงานผลการจัดการเรียนรู้ น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในรูปแบบการสัมมนาและการจัดการความรู้ 
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1017603 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 3(240) 
  Internship at Schools II 
  การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูและและการปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกตามแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ออกแบบโดยสะท้อนให้เห็นการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การสังเคราะห์วิธีสอนจากงานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาคุณภาพของผู้เรียนใน
สาขาวิชาเอกที่รับผิดชอบ การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการ
เรียน/จุดประสงค์การเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน การจัดสัมมนาเพื่อ
สะท้อนผลการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ครู ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของผู้เรียน และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใน
หน้าที่ครู การจัดท ารายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนความรู้โดยใช้รูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
1026201 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Curriculum Development for 21st Century Education 
  แนวคิด ทฤษฎีของปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบหลักสูตรประเภทต่าง ๆ การพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาไทย หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การเปรียบเทียบหลักสูตรของไทยกับ
ต่างประเทศ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรในยุคศตวรรษที่ 21 การฝึกปฏิบัติ 
การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุคสมัย 
 
1026202 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Learning Management Innovation 
  ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่ายของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนให้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย 
แนวโน้มนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในอนาคต การออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมสมัย 
 
1026203 การจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
  Classroom Management 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อน ามาใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรม  
ในชั้นเรียน เทคนิคและกลวิธีในการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
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ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการชั้นเรียนและการประยุกต์ใช้ 
 
1027302 การประเมินหลักสูตร 3(2-2-5) 
  Curriculum Evaluation 
  รูปแบบการประเมินหลักสูตร การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในการประเมินหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินหลักสูตร การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการประเมิน การเขียน
รายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมิน การประเมินความต้องการจ าเป็นของหลักสูตร  
การประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร การประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตรของประเทศไทยและต่างประเทศประเมินหลั กสูตรของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร 
 
1047301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และการประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation and Educational  
  Quality Assurance 
  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผล และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.2) บังคับเรียนส าหรับแผน ก แบบ ก2 ที่เปิดรับเข้าศึกษาในปี 
2563–2565 และแผน ข 
    2) เลือก 
     ส าหรับแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ส่วนแผน ข 
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี  
 
1026204 การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Learning Innovation Creation for Curriculum and Learning Development 
  การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านหลักสูตรและการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้
ร่วมสมัย การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของผลการวิจัย การน าแนวคิดนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและแก้ปัญหาทางด้านพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
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1026205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับสงัคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Curriculum and Learning Management for Multi-Culture  
  Society 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยา การศึกษา ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคม จุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่นและสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการเรียนรู้
เพื่อการด ารงอยูร่่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข การน าผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาในพื้นที่  
 
1026206 นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 และการจัดการเรียนรู้  
  Innovation and Modern Technology Media for Curriculum  
  Development and Learning Management   
  นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสมัยใหม่ การน านวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของประเทศไทยและต่างประเทศ การน าผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การฝึก
ปฏิบัติการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 
1027204 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(3-0-6) 
  Learning Management for Thinking Process Development 
  ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญาทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ 
ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิดของคนไทย การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
 
1027205 การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
  Curriculum Development and Training Management 
  หลักการของการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการฝึกอบรม และการก าหนดความจ าเป็นของการฝึกอบรม การก าหนด
เปูาหมายหลักสูตรและเนื้อหาของการฝึกอบรม บทบาทและหน้าที ่ของผู ้จ ัดการฝึกอบรม การ
ประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อการฝึกอบรม ทักษะเทคนิคและวิธีการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดอบรมและเป็นวิทยากร การประเมินและรายงานผลการฝึกอบรม 
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1027401 การฝึกปฏิบัติพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(1-4-4) 
  Practicum on Development of Research Tools for  
  Curriculum and Learning 
  การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื ่อการแก้ปัญหา
ทางด้านหลักสูตรและการเรียนรู้ของหน่วยงานและในชั้นเรียน กระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนา
เครื่องมือวิจัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติในการหาคุณภาพและทดลองใช้
เครื่องมือวิจัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 
   6.1.7.3 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    1) วิทยานิพนธ์ ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
 
1067401 วิทยานิพนธ์  36 
  Thesis 

 การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางด้านหลักสูตรและการสอน การเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การด าเนินการวิจัยที่เน้นความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางวิชาการ 
การประยุกต์และบูรณาการประสบการณ์ในวิชาชีพกับประเด็นที่ศึกษา การน าทฤษฎีและหลักการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนมาใช้ในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในวงกว้าง การออกแบบนวัตกรรม
การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ หน่วยงาน และกลุ่มเปูาหมาย การค้นหา
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงานทางวิชาการตามรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ 

 
การก าหนดความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ที่สัมพันธ์กับหน่วยกิต ของแผน ก 

แบบ ก 1 ก าหนดดังนี้ 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 9 หน่วยกิต 
นักศึกษาศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็นโจทย์หัวข้อวิทยานิพนธ์ น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 9 หน่วยกิต 
นักศึกษาพัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (concept paper) 

และจัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 9 หน่วยกิต 
นักศึกษาพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 9 หน่วยกิต 
นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์/เผยแพร่ตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 บทความ และสอบจบวิทยานิพนธ์ 

 
    2) วิทยานิพนธ์ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
 
1067402 วิทยานิพนธ์ 12 
  Thesis 
  การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางด้านหลักสูตรและการสอน การเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การด าเนินการวิจัยที่เน้นความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางวิชาการ 
การน าทฤษฎีและหลักการพัฒนาหลักสูตรและการสอนมาใช้ในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา  
การออกแบบนวัตกรรมการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การค้นหา
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงานทางวิชาการตามรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ 

 
การก าหนดความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ที่สัมพันธ์กับหน่วยกิต ของแผน ก 

แบบ ก 2 ก าหนดดังนี้ 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็นโจทย์หัวข้อวิทยานิพนธ์ น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน 

จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์/เผยแพร่ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
อย่างน้อย 1 บทความ และสอบจบวิทยานิพนธ์ 
 
    3) การค้นคว้าอิสระส าหรับแผน ข 
 
1067403 การค้นคว้าอิสระ 6 
  Mini Thesis 
 การจัดท าโครงการศึกษาตามความสนใจ เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างลึกซึ้ง ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนรายงานทางวิชาการตามรูปแบบสารนิพนธ์ 
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   6.1.5.4 รายวิชาเสริม 
 
1016104 หลักการศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
  Principles of Education, Learning Management and  
  Educational Evaluation 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติการศึกษาไทย ระบบการศึกษาของไทย การศึกษา
กับการพัฒนาประเทศ แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายการศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เทคนิค ทักษะ และวิธีการ
จัดการเรียนรู้ หลักการวัดและประเมินผล การประเมินผลการศึกษา 
 
1557301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
  English for Graduate Students 
  การศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนเอกสารทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านเพื่อ
สรุปใจความส าคัญและการฝึกเขียนบทคัดย่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกศึกษา 
 
7. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 7.1 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
  นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
  2) ฝึกปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบการประกอบ
วิชาชีพครูในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
  3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจน 
มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานศึกษาและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  4) ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 7.2 ช่วงเวลา 
 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เริ่มเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 และการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ในภาคการศึกษาที่ 3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 2 ในภาคการศึกษาที่ 4 รวมไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง 
 7.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาชีพครู โดยแบ่งเป็น  3  ช่วง ดังนี้ 
   1) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ๆ ละ 6 ชั่วโมง 

  2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ในภาคการศึกษาที่ 3 เต็มเวลา
สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง และปฏิบัติงานในหน้าที่ครู สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 15 สัปดาห์ 
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 3) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ในภาคการศึกษาที่ 4 เต็มเวลา 
สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง และปฏิบัติงานในหน้าที่ครู สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 15 สัปดาห์ 
 7.4 กระบวนการประเมินผล มีการประเมิน 3 ระดับ คือ 
  PD  หมายถึง ผ่านดีเย่ียม 
  P  หมายถึง ผ่าน 
  F  หมายถึง ไม่ผ่าน 
 
8. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 8.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้อง
ศึกษาประเด็นปัญหาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 8.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติในการวิจัยตามกระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตร
และการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และสามารถเขียนรายงานและน าเสนอ
ผลการวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเอกสาร สื่อสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ 
 8.3 ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1–2 
 8.4 จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวน 36 หน่วยกิตส าหรับแผน ก แบบ ก 1 จ านวน 12 หน่วยกิตส าหรับแผน ก แบบ ก 
2 และจ านวน 6 หน่วยกิตส าหรับแผน ข 
 8.5 การเตรียมการ 
  8.5.1 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการเรียนและแนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
  8.5.2 นักศึกษาน าเสนอแผนและเค้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
  8.5.3 นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์เสนอต่อมหาวิทยาลัย
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 8.6 กระบวนการประเมินผล 
  8.6.1 ประเมินผลความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  8.6.2 ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ข้อบังคับ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เร่ือง  การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 

หลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2557  
-------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อ 5 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ภาคปกติ) พ.ศ. 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงก าหนดอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) หลักสูตร
มหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
 
 1. ค่าธรรมเนียมเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับนักศึกษาใหม่   500  บาท 
  1.2 ค่าออกบัตรประจ าตวันักศึกษาและบัตรบริการสารสนเทศ  100  บาท 
  1.3 ค่าประกันของเสียหาย   500  บาท 
 
 2. ค่าบ ารุงการศึกษา  ซึ่งเรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน 
  2.1 ค่าบ ารุงมหาวทิยาลัย ภาคการศึกษาละ 1,000  บาท 
  2.2 ค่าบริการสารสนเทศและบริการห้องสมุด ภาคการศึกษาละ  400  บาท 
  2.3 ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  200  บาท 
  2.4 ค่าบ ารุงกฬีา ภาคการศึกษาละ  100  บาท 
  2.5 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล ภาคการศึกษาละ  100  บาท 
 
 3. ค่าลงทะเบียน 
  3.1 ลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ  600  บาท 
  3.2 ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ  800  บาท 
  3.3 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ ์/ หน่วยกิตละ  800  บาท 
   การศกึษาอิสระ 
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 4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  4.1 ค่าใบสมัครสอบและระเบียบการ ชุดละ  100  บาท 
  4.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาละ  300  บาท 
  4.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษประจ าสาขา  

 4.3.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
    การเกษตร  ภาคการศึกษาละ  2,000  บาท 
   4.3.2  หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรศกึษา  
    ภาคการศึกษาละ  2,000  บาท 
   4.3.3  หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
   4.3.4  หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
   4.3.5  หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
    ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
   4.3.6  หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
    ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
   4.3.7  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายทุธศาสตร์การพัฒนา  
    ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
   4.3.8  หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ  
    ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
  4.4 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา   500  บาท 
  4.5 ค่าสมัครสอบประมวลความรู ้
   ระดับปริญญามหาบัณฑติ ครั้งละ  300  บาท 
  4.6 ค่าธรรมเนียมในการสอบวัดความรูพ้ื้นฐาน วิชาละ   500  บาท 
  4.7 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   ระดับปริญญามหาบัณฑติ  ครั้งละ 1,500  บาท 
  4.8 ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้น / เทียบโอนหน่วยกิตรายวชิา 
   4.8.1 จากมหาวทิยาลัยราชภัฏ หน่วยกิตละ  100  บาท 
   4.8.2  จากสถาบันการศกึษาอื่น ๆ หน่วยกิตละ  200  บาท 
  4.9 ค่าปรับกรณีลงทะเบียนช้ากวา่ก าหนด วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่มหาวทิยาลัย
ก าหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อภาคการศกึษา 
  4.10 ค่ารักษาสถานภาพนักศกึษา ภาคเรียนละ 1,000  บาท 
  4.11 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีทีพ่้นสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ 300 บาท 
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 5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารใบรับรองต่าง ๆ 
  5.1 ค่าออกเอกสารตา่ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยออกให้ขณะเป็นนักศึกษา ฉบับละ 100 บาท 
  5.2 ค่าออกเอกสารตา่ง ๆ ทีม่หาวิทยาลัยออกให้หลังจากส าเรจ็การศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยเคยออกให้ ฉบับละ 100 บาท 
 
 โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) หลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ 
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ประกาศฉบับน้ีแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 
 จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่11 เมษายน พ.ศ. 2557 
 

 
(นายพินิจ  ด ารงเลาหพนัธ์) 

รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร รกัษาราชการแทน 
รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เร่ือง  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) 
หลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2553  

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อ 5 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) 
หลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 
 1. ค่าธรรมเนียมเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับนักศึกษาใหม่   700  บาท 
  1.2 ค่าออกบัตรประจ าตวันักศึกษาและบัตรบริการสารสนเทศ  100  บาท 
  1.3 ค่าประกันของเสียหาย  1,500  บาท 
 
 2. ค่าบ ารุงการศึกษา ซึ่งเรยีกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
  2.1 ค่าบ ารุงมหาวทิยาลัย ภาคการศึกษาละ 1,500  บาท 
  2.2 ค่าบริการสารสนเทศและบริการห้องสมุด ภาคการศึกษาละ  600  บาท 
  2.3 ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  200  บาท 
  2.4 ค่าบ ารุงกฬีา ภาคการศึกษาละ  100  บาท 
  2.5 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล ภาคการศึกษาละ  100  บาท 
 
 3. ค่าลงทะเบียน 
  3.1 ลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,200  บาท 
  3.2 ลงทะเบียนรายวิชาที่มาภาคปฏิบัต ิ หน่วยกิตละ 1,500  บาท 
  3.3 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ ์/ หน่วยกิตละ 1,500  บาท 
   การศกึษาอิสระ 
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 4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  4.1 ค่าใบสมัครสอบและระเบียบการ ชุดละ  100  บาท 
  4.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาละ  300  บาท 
  4.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษประจ าสาขา ภาคการศึกษาละ 2,500  บาท
  4.4 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา   500  บาท 
  4.5 ค่าสมัครสอบประมวลความรู ้ ครั้งละ  500  บาท 
  4.6 ค่าธรรมเนียมในการสอบวัดความรูพ้ื้นฐาน วิชาละ   500  บาท 
  4.7 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งละ 3,000  บาท 
  4.8 ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้น / เทียบโอนหน่วยกิตรายวชิา 
   4.8.1 จากมหาวทิยาลัยราชภัฏ หน่วยกิตละ  200  บาท 
   4.8.2 จากสถาบันการศกึษาอื่น  หน่วยกิตละ  300  บาท 
  4.9 ค่าปรับกรณีลงทะเบียนช้ากวา่ก าหนด วันละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่มหาวทิยาลัย
ก าหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อภาคการศกึษา 
  4.10 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,000  บาท 
  4.11 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
   กรณีทีพ่้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ครั้งละ   600  บาท 
 
 5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารใบรับรองต่าง ๆ 
  5.1 ค่าออกเอกสารต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยออกให้ 
   ขณะเป็นนักศึกษา  ฉบับละ   100  บาท 
  5.2 ค่าออกเอกสารต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยออกให้หลังจากส าเร็จการศึกษา 
   หรือมหาวิทยาลัยเคยออกให้  ฉบับละ   100  บาท 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน ์ ดว้งวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2562 
------------------------------------ 

 เพื่อให้การพัฒนาทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้มีความพร้อมทั้ง
วิชาการ วิชาชีพ ยกระดับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ 37 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมติเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “การทดสอบ” หมายความว่า การทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
  “สอบผ่าน” หมายความว่า ผ่านการทดสอบวัดผลตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

 ข้อ 4 ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนเข้ารับการทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแบบทดสอบมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเคียง
กับการสอบรับรองมาตรฐาน IC3 

 ข้อ 5 การสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแบบทดสอบจากคลังข้อสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วัดความรู้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamental 
Skills) ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์(Computer Application Skills) และความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (ICT and Internet Skills) 

 ข้อ 6 เกณฑ์การสอบผ่าน การสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบไม่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรือรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนส าเร็จการศึกษา   

 ข้อ 7 การสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ให้สอบได้ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง  

 ข้อ 8 การด าเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ 

 (1) จัดกระบวนการพัฒนา ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
  (2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองผลการทดสอบ 
  (3) รวบรวมรายชื่อนักศึกษาและแจ้งผลการทดสอบพร้อมหลักฐานแสดงผล 
การสอบไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนที่สอบผ่าน 

ข้อ 9 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 61G180 และ 61M180 ที่เข้าศึกษาอยู่
ก่อนในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังไม่ผ่านการทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดมาตรฐาน
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ประกาศนี้ด้วย    

ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้               
ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยสั่งการของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ ณ  วันที่  15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.นิวัต กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2562 
----------------------------- 

 
เพื่อให้การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ ยกระดับการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 
2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารและการจัดกา รศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2557 ประกอบกับข้อ 38 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมติเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 “การทดสอบ” หมายความว่า การทดสอบวัดผลตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 “สอบผ่าน” หมายความว่า ผ่านการทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ข้อ 4 ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้
 4.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

  4.1.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านมาตรฐานเกณฑ์ภาษาอังกฤษเทียบเท่า CEFR 
ระดับ B1 ขึ้นไป หรือ 

   (1) TOEFL (internet based : iBT)  ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
   (2) IELTS (Academic Module) ไม่ต่ ากว่า 3.5 คะแนน 
   (3) CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 39 คะแนน 
 4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  4.2.1 ระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องสอบผ่านมาตรฐานเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

เทียบเท่า CEFR ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ 
   (1) TOEFL (internet based : iBT) ไม่ต่ ากว่า 53 คะแนน 
   (2) IELTS (Academic Module) ไม่ต่ ากว่า 4.5 คะแนน 
   (3) CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
  4.2.2 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ต้องสอบผ่าน

มาตรฐานเกณฑ์ภาษาอังกฤษเทียบเท่า CEFR ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ 
   (1) TOEFL (paper based) ไม่ต่ ากว่า 470 คะแนน 
   (2) TOEFL (computer based) ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน 
   (3) TOEFL (internet based) ไม่ต่ ากว่า 52 คะแนน 
   (4) IELTS (Academic Module) ไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
   (5) TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
   (6) CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
 4.3 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 4 หรือไม่มีผลการสอบ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 4 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนส าเร็จการศึกษา 

 4.4 กรณีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดใน ข้อ 4 ต้อง
ได้รับการรับรองผลจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ข้อ 5 ผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะบันทึก
ในใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ 

 5.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะบันทึกผลการเรียนตามระดับผล
การประเมิน 

 5.2 นักศึกษาที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจาก
สถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ มหาวิทยาลัยจะบันทึก
ผลการเรียน เป็นผ่าน หรือ P (Pass) 

 
 



คูม่ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563   73 
 

ข้อ 6 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 61G180 และ 61M180 ที่เข้าศึกษาอยู่
ก่อนในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังไม่ผ่านการทดสอบวัดตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศนี้ด้วย    

ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ ตามประกาศนี้               
ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยสั่งการของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

 
  ประกาศ ณ  วันที่  15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.นิวัต กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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การบริการและสวัสดกิาร

จากมหาวิทยาลัย 
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การบริการและสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย 
 

 
 
1.  บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 1.1 หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรยีน
การสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการชุมชน โดยการจัดหา รวบรวม ทรัพยากร
สารสนเทศในดา้นต่าง ๆ มาให้บริการ แก่อาจารย์ นักศึกษาอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ 
  1.1.1 เวลาเปิดท าการและปิดท าการ 
   วันจันทร์ – วันศุกร ์07.45 – 16.30 น. (หากมีการเปิดบริการล่วงเวลาก าหนด
ปิดบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย ์07.45 – 16.30 น. 
   ปิดบริการในวันหยุดราชการประจ าปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  1.1.2 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ 

1. อาจารย์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป. ปริญญา
โท ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

2. บุคคลภายนอก ได้แก่ บุคคลทั่วไป 
  1.1.3 หลักฐานการท าบัตรสมาชิก 
   1. บุคคลภายใน 
    1.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
    1.2 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก รับรองโดยผู้บังคับบัญชา 
    1.3 บัตรนักศึกษา (ส าหรับนักศึกษา) 
   2. บุคคลภายนอก 
    2.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป เมื่อยื่นค าขอท าบัตรสมาชิก สามารถรับบัตรสมาชิกได้
ทันที และมีก าหนดอายุ 4 เดือน 
  1.1.4 ผู้ต้องช าระค่าบ ารุงให้แก่ส านักวิทยบริการฯ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ช าระค่าบ ารุ งตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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2. บุคคลทั่วไปประสงค์จะเข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการฯ ให้เก็บเป็นรายวัน 
วันละ 10 บาท โดยการซื้อคูปอง (คูปองใช้ได้เฉพาะคน เฉพาะวันที่ระบุ เก็บคูปองไว้แสดงเมื่อ  
เข้า- ออกส านักวิทยบริการฯ) 

3. นักเรียนในเครื่องแบบ (ระดับมัธยม 6 ลงมา) เข้ามาใช้ส านักวิทยบริการฯ ได้ 
โดยไม่ต้องช าระค่าบ ารุงส านักวิทยบริการฯ 
  1.1.5 ทรัพยากรสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1. ทรัพยากรสารสนเทศที่อนุญาตให้ยืม ได้แก่ 

1.1 หนังสือทั่วไป 
1.2 นวนิยายและเรื่องสั้น 
1.3 หนังสือส าหรับเยาวชน 
1.4 แบบเรียนและหลักสูตร 
1.5 ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
1.6 หนังสือปกอ่อน 
1.7 หนังสือมุมคุณธรรม 
1.8 หนังสือธรรมะ 
1.9 ซีดีรอมประกอบหนังสือ 
1.10 นิตยสาร วารสาร 

   2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกส านักวิทยบริการฯ ได้แก่ 
2.1 หนังสืออ้างอิง (Reference Books) 
2.2 หนังสือสารนิเทศพิเศษ 
2.3 หนังสือผลงานอาจารย์ 
2.4 สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์อื่น ๆ ที่ส านักวิทยบริการฯ ก าหนด 

  1.1.6 จ านวนและระยะเวลายืมหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ที่ยืมออกนอกส านัก
วิทยบริการฯ 
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  1.1.7 ความรับผิดชอบของผู้ยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ต่อส านักวิทยบริการฯ 
มีดังนี ้

1. ผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ที่ยืมหากช ารุด
เสียหาย หรือสูญหาย ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ก่อน
ออกจากส านักวิทยบริการฯ 

2. เมื่อมีการช ารุดเกิดขึ้นผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อทดแทนตามจ านวนเงินที่
ทางส านักวิทยบริการฯ ก าหนด 

3. เมื่อมีการสูญหายเกิดขึ้น ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อทดแทนตามจ านวน
เงินที่ก าหนดดังนี้ 

 3.1 กรณีสื่อโสตทัศน์ คิดค่าสื่อโสตทัศน์ (ราคาปัจจุบัน) บวกค่าด าเนินการ
อีกร้อยละ 50 ของราคาสื่อโสตทัศน์และหนังสือประกอบ บวกค่าปรับกรณีเกินก าหนดส่ง 

4. เมื่อมีการสูญหายเกิดขึ้น ผู้ยืมต้องชดใช้เป็นเงินจ านวน 2 เท่า และกรณีผู้ยืม
สามารถน าหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์ที่เหมือนกันมาชดใช้ (หากเกินก าหนดส่ง ต้องช าระ
ค่าปรับตามจ านวนวัน) 

5. ถ้าหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์ที่หายไม่สามารถหาซื้อได้ ไม่ทราบราคา
และผู้ยืมไม่สามารถหามาทดแทนได้ ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินตามจ านวนที่ผู้ ได้รับมอบอ านาจ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

6. ถ้าผู้ยืมไม่ส่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศน์ตรงตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
และมิได้น ามาต่ออายุภายในเวลาก าหนด ผู้ยืมจะต้องช าระเงินค่าปรับเกินเวลาตามประเภท 
ดังต่อไปน้ี 

 6.1 หนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ที่ยืม ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับเกินเวลา 
วันละ 5 บาท : 1 รายการ 

 6.2 หนังสือจองประจ าวิชา ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับ ดังนี้ หนังสือจองที่ยืมได้ 
1 วัน ค่าปรับวันละ 5 บาท : 1 รายการ 
  1.1.8 การต่ออายุการยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ กระท าได้ดังนี้ 
   1. ผู้ยืมจะต้องน าหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ที่ต้องการยืมต่อพร้อมด้วย
บัตรสมาชิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน ยกเว้นกรณี 
การจองหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์นั้น จะให้สิทธิผู้จองก่อน 
   2. การยืมต่อผ่านระบบ WebOPAC สามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 1 ครั้งติดต่อกัน 
ยกเว้นกรณีมีการจองหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์นั้น จะให้สิทธิแก่ผู้จองก่อน 
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  1.1.9 การขอใช้บริการต่าง ๆ ต้องจ่ายค่าด าเนินการ ดังนี้ 
 

การบริการ 
อัตราค่าเรียกเก็บ 

บุคคลภายใน บุคคลภายนอก 
1. ค่าใช้ห้องสมุดส าหรับบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก 

ส านักวิทยบริการฯ 
1.1 เยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี 
1.2 ผู้ใหญ่ 

 
 
- 
- 

 
 
- 

10 

2. บริการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมบรรณานุกรม 
จากฐานข้อมูล OPAC (ด าเนินการโดยบรรณารักษ์) 

- 50 บาท/เรื่อง 

3. ค่าสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ด าเนินการ
โดยบรรณารักษ์) 

- 100 บาท/เรื่อง 

4. ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลฉบับเต็ม 
4.1 วิทยานิพนธ์/หนังสือ/วิจัย 
4.2 บทความวารสาร 

 
- 
- 

 
100 บาท/เล่ม 

50 บาท/บทความ 

5. ค่าบริการยืมระหว่างส านักวิทยาบริการฯ ตามอัตราท่ีห้องสมุด
ปลายทางเรียกเก็บและ
ค่าธรรมเนียมจัดส่งเงิน 

ตามอัตราท่ีห้องสมุด
ปลายทางเรียกเก็บและ
ค่าธรรมเนียมจัดส่งเงิน 

6. ส าเนาแถบบันทึกเสียง (ไม่ต้องตัดต่อ) - ม้วนละ 30 บาท 

7. ส าเนาแถบบันทึกเสียง (ที่ต้องตัดต่อ) - ม้วนละ 60 บาท 

8. ส าเนาแถบวิดีโอ (ไม่ต้องตัดต่อ) - ม้วนละ 80 บาท 

9. ส าเนาแถบวิดีโอ (ที่ต้องตัดต่อ) - ม้วนละ 150 บาท 

10. ส าเนาข้อมูลลงแผ่น CD - แผ่นละ 30 บาท 

11. ส าเนาข้อมูลลงแผ่น DVD - ชั่วโมงละ 60 บาท 

12. แปลงสัญญาณเสียงเป็น Audio CD/MP3 - ชั่วโมงละ 60 บาท 

13. แปลงสัญญาณเสียงเป็น VCD/DVD - ชั่วโมงละ 200 บาท 

14. ค่าพิมพ์ขาวด าเลเซอร์ 1 บาท/หน้า 1 บาท/หน้า 

 
  1.1.10 ข้อปฏิบัติในการใช้ส านักวิทยบริการฯ 

1. ผู้ใช้บริการต้องใช้บัตรสมาชิกสแกนรหัสบาร์โค้ดทุกครั้งก่อนเข้าใช้ส านัก
วิทยบริการฯ 

2. ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ส ารวมกิริยา วาจา และปฏิบัติตนมิให้
เป็นที่รบกวนผู้อื่น 

3. ห้ามน าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณส านักวิทยบริการฯ 
4. ห้ามสูบบุหรี่ภายในส านักวิทยบริการฯ 



คูม่ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563   85 
 

5. การตัด ฉีกหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ของส านักวิทยบริการฯ ถือว่าเป็น
การท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้กระท าจักต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับ
ว่าด้วยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี 

6. ผู้ใช้บริการต้องไม่น าหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ออกนอกส านักวิทย
บริการฯ โดยมิได้ยืมตามระเบียบ ผู้ใดฝุาฝืนจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับว่า
ด้วยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี 

7. ผู้ใช้จะต้องแสดงหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ก่อน
ออกจากส านักวิทยบริการฯ ทุกครั้ง 
 1.2 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
  1.2.1 เวลาเปิดท าการและปิดท าการ 
   วันจันทร์ – วันศุกร ์08.30 – 16.30 น. (หากมีการเปิดบริการล่วงเวลาก าหนด
ปิดบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย ์08.30 – 16.30 น. 
   ปิดบริการในวันหยุดราชการประจ าปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  1.2.2 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
   1. ส าหรับค้นคว้าข้อมูล แกน่ักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา 
   2. ส าหรับการเรียนการสอน ของนักศึกษา และอาจารย ์ซึ่งมีจอฉายโปรเจคเตอร์ 
กระดานไวท์บอร์ด ไมโครโฟน เพื่ออ านวยความสะดวก 
  1.2.3 บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   ส าหรับหน่วยงานภายนอก โดยคดิอัตราคา่บริการเครื่องละ 100 บาท/วัน (กรณี
ไม่เกิน 25 คน เหมาจ่าย 2,500 บาท/วัน) 
  1.2.4 บริการห้องประชุม 1, 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
   ส าหรับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ห้องมีความจุ
จ านวนห้องละ 144 คน (เฉพาะ 90 คน ขึ้นไป เท่านั้น) 
 

อัตราค่าบริการ (บาท) 

ไม่เกิน 4 ชั่วโมง : 4,500 ไม่เกิน 8 ชั่วโมง : 6,000 

 
  1.2.5 บริการโควตาพิมพ์ ฟรี 
   ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี คนละ 100 แผ่น/ภาคการศึกษา 
 1.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา 
  1.3.1 บริการจัดอบรมภาษาตา่งประเทศ 
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1. ภาษาอังกฤษ 
2. ภาษาจีน 
3. ภาษาญี่ปุุน 
4. ภาษามลาย ู
5. ภาษาอินโดนีเซีย 

  1.3.2 บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง 
   บริการ 

1. บริการโปรแกรม Ellis, Insight English, speexx, English For You แก่
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทัว่ไป 

2. บริการอบรมภาษาตา่งประเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
บุคคลทั่วไป 
   อุปกรณ์ 

1. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 35 เครื่อง 
2. เครื่องเสียงครบชุด (เครือ่งขยายเสียง, ล าโพงตดิเพดาน 2 ตัว) 
3. ไมค์โครโฟนไร้สาย 2 ตัว 
4. Projector, จอรับภาพ 
5. เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) 

 
2.  บริการด้านการรักษาพยาบาล (ห้องพยาบาล) 
 
 2.1 เวลาเปิดท าการและปิดท าการ 
  เปิดบริการทุกวัน (ยกเวน้วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น.  
  มีพยาบาลประจ าคอยให้บริการอย่างรวดเร็ว เป็นกันเอง พร้อมทั้งมีแพทย์จากโรงพยาบาล
สงขลามาคอย ตรวจให้บริการทุกวันจันทร์ เวลาบ่ายโมงตรง 
 2.2 การบรกิาร 
  ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที ่มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา และบุคคลทั่วไป 
(ที่มีบัตรทอง หรือบัตรประกันสังคมของโรงพยาบาลสงขลา) 
 2.2 สถานที่ 
  มีห้องท าแผล ห้องสังเกตการณ ์แยกชาย – หญิง จ านวน 8 เตียง ตัวอาคารตั้งอยู่ตรง
ข้ามอาคาร 9 (ตึกบัณฑติวิทยาลัย) 
 2.3 ภาระหน้าที ่
  2.3.1 รักษาโรคเบ้ืองต้น เรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน 
  2.3.2 ปฐมพยาบาลเคลื่อนที ่
  2.3.3 ให้ความรู ้ค าปรกึษา ด้านสุขภาพ 
  2.3.4 จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น รณรงค์ตา้นยากเสพติด, กิจกรรมด้านสุขภาพ, กิจกรรม
ต้านภัยไข้เลือดออก, กิจกรรมการปูองกัน ควบคมุโรค  



คูม่ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563   87 
 

 

 

งานทะเบียน 

ที่นักศกึษาควรทราบ 
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งานทะเบียนที่นกัศึกษาควรทราบ 

 
 
 

1.  การปฏิบัติตนในการรับบริการ 
 
 นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปน้ี 
 1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดต่อกับหน่วยงาน 
 2. แต่งกายสุภาพเมื่อไปติดต่อกับหน่วยงาน 
 3. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจ าหน่วยงานด้วยกิริยาและวาจาที่สุภาพ 
 4. เตรียมหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อม 
 5. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการของแต่ละหน่วยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
 6. เมื่อเกิดปัญหาในการขอรับบริการ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ประธานหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา หรือท าบันทึกแจ้งต่อฝุายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ 
 
 
2.  ระบบการศึกษา 
 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระบบทวิภาค  ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น  
2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาละ
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ โดยก าหนดระยะเวลา
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ ซึ่งการจัดการศึกษา
แบ่งเป็นภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้ 
 1. ภาคปกติ  ให้จัดการเรียนการสอน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และ  
ภาคการศึกษาปลาย และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษา
ปลายได้ 
 2. ภาคพิ เศษ  ให้จัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น  
ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน 
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3.  หน่วยกิต 
 
 หน่วยกิตเป็นหน่วยที่แสดงถึงปริมาณการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. 3 (3-0-6)  หมายถึง  รายวิชานี้มีจ านวน 3 หน่วยกิต โดยเรียนภาคทฤษฎี 3 คาบ ศึกษา
ด้วยตนเอง 6 คาบ 
 2. 3 (2-2-5)  หมายถึง  รายวิชานี้มีจ านวน 3 หน่วยกิต โดยเรียนภาคทฤษฎี 2 คาบ 
ภาคปฏิบัติ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 5 คาบ 
 ระยะเวลาการเรียน 1 คาบ เท่ากับ 50 นาที 
 
 
4.  การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 
 เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาได้ก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนไว้ดังนี้ 
 1. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
 2. นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต ส าหรับภาค
การศึกษาปกติ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 3. มหาวิทยาลัยจะก าหนด วัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่ไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นั กศึกษาต้องช าระค่าปรับ 
การลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด 
 4. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นก าหนดวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนตาม
วันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนส าหรับภาคการศึกษานั้น ๆ เว้นแต่  
จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ 
 5. หากนักศึกษาไม่ได้ด าเนินการลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องด าเนินการรักษาสภาพ  
การเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายชื่อพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 6. ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการเรียน
ที่หลักสูตรก าหนด 
 7. นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด
จะต้องท าการเพิ่มรายวิชานั้น ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 8. การลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามก าหนดการปฏิทิน
วิชาการที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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5.  การขอเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน 
 
 1. การขอเพิ่ม – ถอนวิชาเรียนนักศึกษาจะต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. การขอเพิ่ม – ถอนวิชาเรียนต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตร 
 3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าที่ก าหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา
จะต้องได้รับอนุมัติจากงานบัณฑิตศึกษาก่อน จึงจะด าเนินการลงทะเบียนเรียนได้ 
 
 
6.  การขอยกเลิกรายวิชาเรียน 
 
 1. การด าเนินการขอยกเลิกวิชาเรียน จะด าเนินการได้เมื่อพ้นระยะเวลาการเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน
แล้ว และจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งการยกเลิก
รายวิชาดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
 2. รายวิชาที่ยกเลิกจะไม่น ามานับหน่วยกิต หากมิใช่รายวิชาบังคับนักศึกษาไม่จ าเป็นต้อง
เรียนซ้ าแต่จะบันทึกในใบรายงานผลการเรียน (Transcript)  
 3. การขอยกเลิกวิชาเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และประธาน
หลักสูตร 
 
 
7.  การแก้เกรด “I” 
 
 เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งผลว่าได้เกรด “I” ในรายวิชาใด นักศึกษาจะต้องรีบด าเนินการติดต่อ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ได้เกรด “I” เพื่อด าเนินการแก้เกรด “I” ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนถัดไป 
 
 
8.  การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หรือการลาพักการเรียน 
 
 นักศึกษาที่มีความจ าเป็นหรือความประสงค์จะรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาหรือจะลาพัก 
การเรียนในภาคการศึกษาใดจะต้องยื่นค าร้องขอลารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาหรือขอลาพัก 
การเรียน ณ ส านักงานงานบัณฑิตศึกษา เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาน าค าร้อง 
ไปยื่น ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อบันทึกการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และ 
น าค าร้องดังกล่าวไปช าระเงิน ณ งานคลัง และน าค าร้องดังกล่าวมายื่นให้กับงานบัณฑิตศึกษา เก็บไว้
เป็นหลักฐาน 
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 การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีไม่ได้ลงทะเบียน หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 การขอลาพักการเรียน จะลาพักการเรียนได้คราวละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น ส าหรับ 
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษานักศึกษาจะลาพักการเรียนไม่ได้ 
 
 
9.  การลาออกและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
 การลาออกและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
 
10.  การเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
 
 1. นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
 2. นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคพิเศษเป็นนักศึกษาภาคปกติได้  
โดยจะต้องสอบเข้าได้ตามวิธีการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ 
 
 
11.  การขอจบการศึกษา 
 
 เมื่อนักศึกษาศึกษาครบตามหลักสูตรและด าเนินการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว  
ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอจบการศึกษา โดยขอรับแบบฟอร์ม ณ ส านักงานงานบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้ง
ส่งรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 
 
12.  การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
 
 1. นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนค าน าหน้านาม เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ค าร้องเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  1.2 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3) พร้อมส าเนา จ านวน 2 ฉบับ 
  1.3 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.4) พร้อมส าเนา จ านวน 2 ฉบับ 
  1.4 ใบส าคัญการสมรส (ค.ร.3) พร้อมส าเนา จ านวน 2 ฉบับ 
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  1.5 ส าเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ท.ร.14) พร้อมส าเนา จ านวน 
2 ฉบับ 
  โดยยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดที่ผิดพลาด นักศึกษาจะต้องน าหลักฐาน เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริงพร้อมส าเนา หรือสูติบัตร ยื่นพร้อมค าร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด ณ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 

 
  
 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ได้สรุปไว้ดังนี้ 
 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- งานบัณฑิตศึกษา 
2. เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการที่ปรึกษา 
3. สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการที่ปรึกษา 
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. เมื่อหัวข้อได้รับการอนุมัติแล้วนักศึกษาท า
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

- ประธานและกรรมการที่ปรึกษา 

5. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ประธานที่ปรึกษา 
- กรรมการที่ปรึกษา 
- ตัวเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6. เมื่อได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว 
ต้องจัดท าแผนด า เนินการวิจัย รวมทั้ ง
รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษา 

- ประธานที่ปรึกษา 
- กรรมการที่ปรึกษา 

7. สอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ประธานที่ปรึกษา 
- กรรมการที่ปรึกษา 
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. ส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูลและบทความวิทยานิพนธ์
ที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา เพื่อขออนุมัติ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- งานบัณฑิตศึกษา 
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การขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องลงทะเบียนเรียน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 
 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  
   

ยื่นค าร้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   

นักศึกษาประสานกับฝุายธุรการงานบัณฑติศึกษา ท าหนังสือขอความรว่มมือ 
ในการเป็นประธานหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   
นักศึกษาน าแบบตอบรับการเป็นประธานหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 

ส่งบัณฑิตเพื่อท าค าสั่งแต่งตั้ง 
   

งานบัณฑิตศึกษา ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
   

นักศึกษาน าเสนอหัวข้อวทิยานิพนธต์่อกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณา 
   

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติตอ่งานบัณฑิตศกึษา 
  

ผล 
ไม่อนุมัติ 

 

อนุมัติ (แบบมีเง่ือนไข) 

นักศึกษาต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามเง่ือนไขทุกประการ 
   
 จัดท าเค้าโครงวทิยานิพนธ์  
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การขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 
 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 
 

 นักศึกษาจัดท าเค้าโครงงานวิจัย  
   

นักศึกษาประสานกับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ยื่นค าร้องขอน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

   
งานบัณฑิตศึกษาก าหนดวันพิจารณาเคา้โครง 

   
นักศึกษาน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธต์่อคณะกรรมการควบคุม  

เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
   

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
แจ้งผลการพิจารณาอนุมตัิต่องานบัณฑิตศึกษา 

  
ผล 

ไม่อนุมัติ 
 

อนุมัติ  

 จัดท าเค้าโครงวทิยานิพนธ์  
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การขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
 
 

นักศึกษาจัดท าแผนและเสนอต่อประธานและกรรมการที่ปรกึษา 
   

นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ต่อประธานและกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

   
นักศึกษาท าวิทยานพินธแ์ละภาคนิพนธ์ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

   
นักศึกษาประสานกับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ยื่นค าร้องขอน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
   

งานบัณฑิตศึกษาก าหนดวัน เวลา และสถานที่เพือ่พิจารณาอนุมตัิวิทยานิพนธ ์
   
นักศึกษาน าเสนอวิทยานพินธ์ต่อกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณา 

   
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ 

ต่องานบัณฑิตศึกษา ภายใน 1 สัปดาห ์
  

ผล 
ไม่อนุมัติ 

 

อนุมัติ (มีการปรับปรุงแก้ไข) 

นักศึกษาต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามเง่ือนไขภายใน 30 วัน 
 

นักศึกษาน าวทิยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์เสนอต่อประธานและกรรมการที่ปรกึษา  
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนาม 

   
นักศึกษาน าวทิยานิพนธส์่งงานบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  

และรายงานฉบับย่อ (บทความวิจัย) ที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
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