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นิยามศัพท 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให
นิยามคําวา “การเรียนการสอน” ไวดังน้ี  การ น.  เรื่องหรือสิ่ง
ที่ตองทํา(เรื่อง, ธุระ,หนาที่) เรียน น.เขารับความรูจากผูสอน, 
รับฟงการฝกฝนอบรม  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจหรือ
ความชํานาญ ก. รูวิธีทําก็ตองรูวิธีแกไข, รูกลอุบายทุกทาง ทั้ง
ทางกอและทางแก  สอน  ก.  บอกวิชาความรูให, บัณฑิต(บัน
คิด) น.  ผูทรงความรู, ผูมีปญญา,นักปราชญ ผูสําเร็จการศึกษา
ช้ันปริญญาซึ่งมี  3 ช้ัน  คือ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ
ปริญญาเอก  เรียกวา บัณฑิตมหาบัณฑิต,ดุษฎีบัณฑิต,  ผูมี
ความสามารถเปนพิเศษโดยกําเนิด 
 การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ในที่ น้ี 
หมายถึง การเรียนการสอนหรือการศึกษาหลังจากปริญญาตรี  
เพ่ือขอรับประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) ประกาศนียบัตร
บัณ ฑิต ช้ันสู ง (ป .บัณ ฑิ ต ช้ันสู ง )  ร ะ ดับปริ ญญ า โท
(มหาบัณฑิต) และปริญญาเอก(ดุษฎีบัณฑิต) 
 

 เปาหมายของการศึกษา 
 โดยทั่ วไป   การ ศึกษาระ ดับบัณฑิตศึกษา  มี
เปาหมายเพ่ือ 
1. การเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 

หมายถึง มีความเปนเลิศ ยอดดีหรือยอดเยี่ยมในสาขาใด
สาขาหน่ึงที่ศึกษาเปนพิเศษ 

2. มีความเ ช่ียวชาญ ,  ชํานาญในวิชาชีพ  (Professional 
Expert) หมายถึง มีความชํานิ/ชํานาญหรือสันทัดจัดเจน
ในวิชาการ/วิชาชีพที่ศึกษา 

 
3. มีความคิดริเริ่ม (0riginality) หมายถึง  เริ่มคิด  

เริ่มทําเปนคนแรก มีความคิดสรางสรรค 
 
 องคความรู (Body of Knowledge) หรือ
ระบบวิชาความรู/วิทยาการ/ศาสตร(Knowledge)    ให
เกิดประโยชนในแวดวงวิชาการหรือชุมชน/สังคม
สวนรวม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  
ลงวันที่  21  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548 ไดกลาวถึงปรัชญา
และวัตถุประสงคของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไว
ในขอ  4 .2    ความวา  “หลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอก   มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการ
พัฒนา นัก วิ ช าก า รและ นัก วิ ช า ชีพ  ที่ มี ค ว ามรู
ความสามารถระดับสูงในสาขา วิชาต างๆ  โดย
กระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู
ใหมไดอยางอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการ
สร างสรรค จรรโลงความก าวหน าทาง วิชาการ 
เ ช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเช่ียวชาญกับ
ศ าสตร อื่ น ได อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง   มี คุ ณธร รมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 

 
 



 

 

คุณสมบัตขิองผูศึกษา 
 สมบัติที่สําคัญของผูที่จะศึกษา  ไดแก จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาล 
ในสาขาท่ีตองการศึกษาตอ   หรือสาขาที่สัมพันธกัน  มี
สุ ขภ าพ ดี   ไม มี โ ร คที่ เ ป นอุ ปสร รคต อ ก า รศึ กษ ามี
ความสามารถในการอาน  เขียนภาษาตางประเทศ  โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษในเกณฑดีเพราะการศึกษาระดับน้ี  ตองสามารถ
อานตํารา  งานวิจัย  ของตางประเทศดวยมีความพรอมดาน
อื่น ๆ เชน  เวลาเขาฟงการบรรยาย  เวลาคนควานอกเวลา  
เวลาทํารายงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ทุนทรัพย  คาใชจายใน
การศึกษา และอื่นๆ   
 

เขาเรียนกันวาอยางไร  
 โดยท่ัวไป  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีหนวยกิต
ไม ม าก นักสํ า นัก ง านคณะกรรมการก าร อุดมศึ กษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) ไดกําหนดโครงสรางหลักสูตร
ไวดังน้ี 
 ปริญญาโท   ใหมีจํ านวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 36  หนวยกิต แบงการศึกษาเปน  2 
แผน  คือ 
แผน  ก 
แผน  ก 1   ทําเฉพาะวิทยานิพนธ  36  หนวยกิต  ไมมีรายวิชา
ตาง ๆ 
แผน  ก 2   เรียนรายวิชาตาง ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด  และ
ทําวิทยานิพนธเทียบเทา  12  หนวยกิต 
แผน  ข   
เรียนรายวิชาตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  สอบ
ประมวลความรู  และทําสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ  3 – 
6  หนวยกิต 
 
 ปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน  2  แบบ  คือ 
 แบบ 1   เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม  ไมมีรายวิชาตาง ๆ  

 แบบ 2   เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ
ตามที่หลักสูตรกําหนด 
 
วีธีการเรียนการสอน  ไดแก  การบรรยาย การอภิปราย 
และสัมมนา  นอกจากน้ี  ยังจัดใหมีการศึกษา           ดู
งาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมประสบการณ  ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
 

กลยุทธการเรียนใหประสบความสําเร็จ 
 นักศึกษาหลายคนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
บัณฑิตศึกษาและผูที่ประสงคจะเขาศึกษาตอ            ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา อาจวิตกกังวลใจวา  จะเรียนไมจบ
หลักสูตร  เรื่องน้ี  ขออยาไดวิตกกังวลเลย  ถาเรามี
ความพรอมและต้ังใจจริง  เอาใจใสการศึกษาอยาง
จริงจัง  เสมอตนเสมอปลาย  ขอรับรองวาตองจบ
การศึกษาแนนอน  ผูเขียนขอเสนอกลยุทธการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใหประสบความสําเร็จดังน้ี 
 1.  สมมติวาทานไดรับการคัดเลือกเขาเปน
นักศึกาแลว  นักศึกษาจะตองทําความเขาใจหลักสูตร
วา   มีโครงสราง  มีแผนการศึกษาอยางไร  มีวิชาบังคับ  
วิชาเลือกใดบาง  เปดสอนในภาคการศึกษาใด  แลว
วางแผนการศึกษา (Roadmap) สําหรับตนเอง  พรอม
ศึกษาระเบียบประกาศ  และขอบังคับที่เก่ียวของ 

2.  วางแผนการเรียนกับเพ่ือนการลงทะเบียน
เรียนมักจะลงเปนกลุม  เรียนเปนกลุม  ถาอาจารย
ผูสอนมอบหมายใหคนควาอาจจะเปนทั้งลักษณะงาน
สวนบุคคลและงานกลุม  กรณีงานกลุม ควรแบงกัน
คนควา ปรึกษาหารือกัน  รวมกันจัดระบบขอมูลที่ได
จากการศึกษาคนควา  เพ่ือสะดวกในการนําเสนอ 

3.  การพบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ/
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เมื่อนักศึกษาไดเขา
ศึกษาในสถาบันเรียบรอยแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะ
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ  เพ่ือใหคําแนะนํา
ปรึกษาทางวิชาการและเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการ



 

 

เรียนการสอน  ขอใหนักศึกษาใชประโยชนทางวิชาการจาก
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหมากที่สุด  เพราะจะทําใหเห็น
ลูทางความสําเร็จในการศึกษาไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้นตอจากน้ัน  
เมื่อนักศึกษาเรียนไปไดสักระยะหน่ึง  ประมาณ  2 ภาค
การศึกษา  หรือไดหนวยกิตสะสมประมาณ 12  หนวยกิต  ก็มี
สิทธิจะเสนอหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ  พอถึงขั้นน้ี  
บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธใหแกนักศึกษา (อาจ
เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการคนเดิมหรือคนใหมก็ได) 
เพ่ือใหทําหนาที่ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

ในระยะแรกของการเริ่มทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  
นักศึกษาจะตองเตรียมใหพรอม  โดยศึกษาและทําความเขาใจ
เก่ียวกับเรื่องที่ตนสนใจและระเบียบวิธีวิจัยใหแมนยํา เขาพบ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  เปนระยะ ๆ  ตาม
ความจําเปน โดยปกติการพบกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
หรือสารนิพนธควรมีการนัดหมายลวงหนาเพราะบางครั้ง
อาจารยอาจมีภารกิจอื่นหรอืไมไดเตรียมตัว  นักศึกษาควรพบ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนสม่ําเสมอจนกวาจะจบการศึกษา 

4.  การรูจักบริหารเวลา  ใชเวลาใหคุมคา  ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดทุกคนมีเวลา  วันละ  24  ช่ัวโมงเทากัน การ
รูจักบริหารเวลาใหเปน  จึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก  เพราะเวลา
ที่ผานพนหรือลวงเลยไปแลวไมสามารถเรียกคืนมาไดผาน
แลว  ผานเลยเวลาทุกวินาทีมีคา  ดังน้ัน  จึงควร  รูจักคุณคา
ของเวลา  รูจักบริหารเวลา  ใชเวลาเพ่ือการศึกษาการคนควา
นอกเวลาออกกําลังกาย และพักผอน  (ปราชญ 4  เศรษฐี 6  
ยาจก 8)  การบริหารรางกาย  การดูแลสุขภาพ  ขยันอยางมี
ทิศทาง  พยายามปรับปรุงตนเองใหเขาสุมาตรฐานสากลทาง
วิชาการ  พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา (ฝกสังเกต   ฝกบันทึก  
ฝกสะสมเอกสารงานวิชาการ  ฝกการฟง  ฝกการนําเสนอ ฝก
ปุจฉา-วิสัชนา ฝกต้ังสมมติฐาน     ฝกการคนหาคําตอบ  และ
ฝกการวิเคราะห สังเคราะห)   

5.  มีระเบียบวินัยรูจักควบคุม  ตักเตือนตนเองใหมี
ระเบียบวินัย  ทําในสิ่งที่ควรทํา  ละเวนสิ่งที่ควรละเวน  สิ่งใด
ที่เราไมชอบ  คนอื่นเขาก็ไมชอบเหมือนกัน  รูจักผิดชอบช่ัวดี  

รูจักใหเกียรติผูอื่น  รูจักใหและรับ  เปนคนเกง  คนดี  
และมีความสุข 
 6.  รูจักแหลงขอมูล (Source) และทรัพยากร
บุคคล  (resource person) ไดแก  นักวิชาการ  
ผูทรงคุณวุฒิ  ผูเช่ียวชาญ และนักปราชญในสาขาวิชา
ตางๆ โดยเฉพาะในสาขาที่เก่ียวของกับที่ตนศึกษา 
 7.  สรางนิสัยใฝหาความรู  (สรางนิสัยใฝ
เรียน ใฝรู)  โดยเริ่มจากการสรางนิสัยรักการอานกอน
รูจักวิธีเรียนรู  พบผูรู  รูจักออนนอมถอมตน และใจ
กวาง  มีนํ้าใจ  บางคนสมองโต  แตใจลีบ  (การเรียน
นอย  อานนอย  เห็นนอย  คิด/วิเคราะหนอย และทํา
หรือปฏิบัตินอยจะไดความรูนอย) 
 
 

หนังสือ/เอกสารอานประกอบ 
1. ตนคํา  ไชยสมหมาย  เทคนิคการเรียนเกง 

และ วิ ธี เ รี ยน ให ป ระสบคว ามสํ า เ ร็ จ . 
กรุงเทพฯ,กําแกว,  M M 

2. ประเวศ  วะสี.  การพัฒนามนุษยแนวใหม
เ พ่ื อ อ น า ค ต ที่ ยั่ ง ยื น .   ก รุ ง เ ท พ ฯ ,                
หมอชาวบาน,2545 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ . ) ,    เ กณฑ ม าตรฐ านห ลักสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการ
บ ริ ห า ร เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
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