
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง วิชาแกนร่วมระดบับัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2564 
....................................... 

 
 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้
ในมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การกําหนด
มาตรฐาน รหัสวิชา สําหรับหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 จึงกําหนดรหัสรายวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา   
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 และข้อ 26.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2564  
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี  
  
 ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง วิชาแกนร่วม 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564” 
 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สําหรับหลักสูตรที ่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติตั ้งแต่ 
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 
 ข้อ 3 บรรดาประกาศ คําสั่ง และมติอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศน้ีหรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับประกาศน้ีให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
 
 ข้อ 4 ในประกาศน้ี 
  “มหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  “อธกิารบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    “หลกัสตูร”  หมายความว่า  หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   “วิชาแกนร่วม”  หมายความว่า  รายวิชาแกนร่วมทุกสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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 ข้อ 5 โครงสร้างรายวิชาแกนร่วม 
 

วิชา รหัสวิชา หนว่ยกติ 
ประเภทการ
ลงทะเบยีน 

ระดับประกาศนียบตัรบณัฑติ 
1. ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  1 

 
8060101 

 
3(2-2-5) 

 
NC 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 8061101 3(2-2-5) NC 
รวม  6  หน่วยกิต  

ระดับปริญญาโท 
1. ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  2 

 
8070101 

 
3(2-2-5) 

 
NC 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2  8071101 3(2-2-5) NC 
3. สถิติสําหรับการวจิัย 8072101 3(2-2-5) GC 
4. วิธีวทิยาการวิจัย เลือกเรยีน 1 รายวิชา 
    4.1 วิธีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา    

 
8073101 

 
3(2-2-5) 

 
GC 

    4.2 วิธีวิทยาการวจิัยทางสังคมศาสตร์   8073102 3(2-2-5) GC 
    4.3 วิธีวิทยาการวจิัยทางวทิยาศาสตร์   8073103 3(2-2-5) GC 

รวม  12  หน่วยกิต  
ระดับปริญญาเอก 
1. ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3 

 
8090101 

 
3(2-2-5) 

 
NC 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3 8091101 3(2-2-5) NC 
3. วิธีวทิยาการวิจัยขั้นสูง 8093101 3(2-2-5) GC 

รวม  9  หน่วยกิต  
 

หมายเหต ุ การลงทะเบียน Noncredit (NC) และGraduate Credit (GC) การวัดผลและประเมินผล
  การศึกษาให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 7 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ดังน้ี 
  1. NC หมายถึง Noncredit (ไม่นับหน่วยกิต) และต้องได้ผลการประเมนิ ระดับ S 
(Satisfactory) 
  2. GC หมายถงึ Graduate Credit (นับหน่วยกิต) และต้องได้ผลการประเมินเป็น A, B+, 
B, C+ หรือ C 
 
 ข้อ 6 คําอธิบายรายวิชา 
8060101 ภาษาอังกฤษสําหรบับณัฑิตศึกษา 1       3(2-2-5) 
 English for Graduate Studies 1 
 เงื่อนไขของรายวิชา ไม่ม ี
 สร้างคําจากรากศัพท์ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคโดยเน้นการวิเคราะห์ส่วนประกอบของนามวลี
และกริยาวลี ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เทคนิคการอ่านและการสรุปใจความ
จากบทความวิชาการที่เก่ียวกับสาขาวิชาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
 Word formation; analysis of sentence structure with an emphasis on elements 
in a noun phrase and verb phrase; English communication skills; techniques and 
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summarizing main idea of academic articles relevant to research areas of students 
through both printed and online materials 
 

8061101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1           3(2-2-5) 
 Information and Communication Technology 1 
 เงื่อนไขของรายวิชา ไม่ม ี
 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่องานวิชาการ การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
และอ้างอิง ทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ เพ่ืองานวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติการจัดรูปแบบรายงานวิทยานิพนธ์ตามเอกสารที่ผู้สอน
กําหนด  โดยจัดรูปแบบให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย  
 Importance of information and communication technology for learning, skills 
of using computer related study area, the internet and implementation of social media 
for academic purposes, online data based for searching and referring, skills for using 
various software programs for academic work, ethics and moral in using information 
technology and communication, practice formatting the thesis report according to 
the documents specified by the instructor according to the university's thesis format 

8070101 ภาษาอังกฤษสําหรบับณัฑิตศึกษา 2            3(2-2-5) 
 English for Graduate Studies 2 
 เงื่อนไขของรายวิชา ไม่ม ี
 สร้างคําและโครงสร้างประโยค การฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การฟัง
การสนทนาทางวิชาการ การอ่านและการวิเคราะห์บทคัดย่อวิทยานิพนธ์การอ่านบทความทางวิชาการ 
การสรุปเน้ือหาจากการอ่านและการฟัง การนําเสนอบทความทางวิชาการ และ บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ 
 Word formation and sentence structure; practice of academic English in 
listening, speaking, reading and writing skills; namely listening to lectures or talks in 
academic conferences, reading and analyzing abstracts, reading academic articles, 
and summarizing texts being listened or read and making presentation of articles and 
abstracts 
 

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2                                     3(2-2-5) 
 Information and Communication Technology 2 
 เงื่อนไขของรายวิชา ไม่ม ี
 อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ืองานวิชาการ ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น
และอ้างอิง และทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ เพ่ืองานวิชาการ การเขียนบทความวิจัยและการ
นําเสนอผลงานวิจัย การใช้โปรแกรมสําหรับการนําเสนอแบบออนไลน์ การตรวจสอบความซ้ําซ้อนของ
งานวิจัย ปฏิบัติการให้นักศึกษาสืบค้นงานวิจัย หรือบทความท่ีนักศึกษาสนใจจากฐานข้อมูลออนไลน์หรือ
ผู้สอนกําหนด ดําเนินการจัดทําเป็นเอกสารสรุปงานวิจัยด้วยโปรแกรมประมวลผลคํา และจัดทําเป็น
งานนําเสนอที่มีคุณภาพ และรายงานผลการดําเนินงานในช้ันเรียน 
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 Internet and social media applications for academic purposes, database for 
searching and reference and skills for using software packages for academic work. 
Writing research articles in the TCI ACI Scopus etc. index and research presentations, 
using the program for online presentations, plagiarism detection, practice in searching 
from online databases for research or articles that students are interested or as specified 
by the instructor, report with a word processor and create a quality presentation, class 
report for discussion. 
 

8072101 สถิติสําหรับการวิจัย                            3(2-2-5) 
 Statistics for Research 
 เงื่อนไขของรายวิชา ไม่ม ี
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงค่าสถิติ เทคนิคการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรเดียว ทั้งแบบมีและไม่มีตัวแปรร่วม การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
หลายตัวแปรไม่เกินสองกลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง การประยุกต์โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เพ่ือการวิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของข้อมูล 
 Basic concepts in statistics, data collection, descriptive statistics, probability, 
random variable, sampling distribution, sampling techniques, parameter estimation, 
statistical hypothesis testing, covariate and non-covariate for univariate mean comparison, 
two groups multivariate mean comparison, correlation and multiple regression analysis, 
nonparametric statistics, selection of appropriated statistics for research, application 
of software package for data analysis, and practice data analysis and interpretation. 
 

8073101 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศกึษา                   3(2-2-5) 
 Educational Research Methodology  
 เงื่อนไขของรายวิชา ไม่ม ี
 ความหมายและลักษณะของการวิจัย หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวิจัย ประเภทของ
การวิจัย กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง 
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย   
ฝึกปฏิบัติการวิจัย และใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 Definitions and characteristics of research; principles, concepts and guideline 
to research; types of research, process and designs of educational research, sampling, 
constructing and finding qualities of research instrument, data analysis, writing proposal 
and research report; practices on research and application of research results to develop 
teaching and learning and the student     
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8073102  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์                        3(2-2-5) 
 Research Methodology in Social Science  
 ความหมาย  ประเภท และความสําคัญของการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีการกําหนดประเด็นการวิจัย 
โจทย์วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปรการวิจัย สมมติฐานการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดกระทํา และวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย การประเมิน
งานวิจัย การนําเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช้จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการวิจัย 
และฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัย 
 Definitions; types; and vital of research, idea and research theory, research methodology in 
social science, quantitative research, qualitative research and mix methodology 
research which fixed research issues, research proposal, objectives, variables, and 
hypotheses. Development of research tools, data collection, organizing data and data 
analysis, writing research proposal and research report, assessment of research study, 
presentation and publication of research results, implementation of research results, 
researchers ethics, ethics of conducting research and practicum research procedures 
 

8073103 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์                   3(2-2-5) 
 Research Methodology in Science 
 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภท และกระบวนการวิจัยการกําหนดปัญหาการวิจัย 
ตัวแปร และสมมุติฐาน การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครง และรายงานการวิจัย 
การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
 Definition; characteristics; and research objective; types and process of research; 
identification of research problems; variables and hypothesis; data collection and analysis; 
writing research proposal and research report; evaluation of research ; implementation of 
research results; researcher ethics; research techniques and methodology for sciences; 
practice of research work, data analysis and writing a research project in science. 
 

8090101 ภาษาอังกฤษสําหรบับณัฑิตศึกษา 3              3(2-2-5) 
 English for Graduate Studies 3 
 เงื่อนไขของรายวิชา ไม่ม ี
 การเขียนบทคัดย่อ การเตรียมบทความภาษาอังกฤษเพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ หรือ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการในระดับนานาชาติ 
 Writing abstract; preparing manuscript in English for joining international conference 
or submitting manuscript to international academic journal 
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