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What is a Postgraduate?
อะไรคอืบณัฑติศึกษา

◦ A postgraduate is a student who has successfully completed an undergraduate degree 
level course at a college or university and is undertaking further study at a more 
advanced level.

◦ The course content is designed to build on the knowledge obtained at undergraduate 
degree level. Often the course content is more practical in nature to better prepare 
the student with the skills they will need in the workplace. Completing postgraduate 
studies helps students further their career prospects and deepen their understanding of 
their area of study.

◦ https://www.griffith.ie/admissions/postgraduate/which-course-right-me

https://www.griffith.ie/admissions/postgraduate/which-course-right-me


เป้าหมายของการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา

• เรียนรู เขาใจ เปรียบเทียบ

• สรางทักษะ

• ปรับทัศนคติ

ป. ตรี

• คิดวิเคราะห 

สังเคราะห 

• เรียนรูเอง

• เรียนรูเชิงวิจัย

ป.โท • พัฒนาองคความรูใหม

• คิดนอกกรอบ เปนระบบ

• ถายทอดความรู

ป. เอก

รศ.  ดร. ชาล ีเจริญลาภนพรตัน ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม. ธรรมศาสตร ์



Life as a Postgraduate 
ชีวติบณัฑติศึกษา



5 Important Differences Between Undergraduate and 
Postgraduate Study (Ben Taylor, 2018)
ความต่างของการเรยีนบณัฑติศึกษากบัระดบัปริญญาบณัฑติ

◦ #1 There will be a mysterious shift in your study habits
◦ #2 You’ll study alongside different kinds of people
◦ #3 All Killer No Filler
◦ #4 You’ll be treated differently by your lecturers
◦ #5 You’ll have more freedom (and it’ll be scary to begin with)

◦ https://www.findamasters.com/advice/blog/2725/5-important-differences-between-undergraduate-and-postgraduate-study

https://www.findamasters.com/advice/blog/2725/5-important-differences-between-undergraduate-and-postgraduate-study
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4 C ที่คาดหวงัสาํหรบับณัฑติศึกษา 

(Lo)Cal Content

Context Concept



อะไรคอืบทเรยีนสาํคญั ที่ปรญิญาเอกใหก้บัคณุ

◦ ผมวา่ บทเรียนที่สาํคญัที่สุดของชีวิตปริญญาเอกคือ คือกระบวนการการเรียนรูท้ี่จะผิดหวงั

◦ เวลาเรามคีวามตัง้ใจทีจ่ะผลติงานสกัชิ้น เราจะแน่วแน่มากๆ และเมือ่ทาํสิง่เหลา่นัน้ดว้ยตนเอง ความเป็น

อตัตาทีถ่่ายทอดลงไปในงานจะมสูีงมาก มากจนคดิวา่ งานทีเ่ราทาํคอืทีสุ่ดแลว้ บางคนอาจเลยเถดิไปจน

คดิวา่เก่งและรูม้ากกวา่คนอืน่

◦ ดงันัน้ วธิีการกาํหราบความคดิน้ี คอืการนาํงานของเราเขา้ไปถูกทดสอบ ไปถูกวพิากษ ์ไปถูกต ัง้คาํถาม จาก

ท ัง้อาจารยท์ีป่รึกษาบา้ง กรรมการภายนอกบา้ง เป้าหมายของกระบวนการน้ีคอืการฝึกใหเ้ราเรยีนรูท้ีจ่ะแพ ้

จะผดิหวงั จะปรบัแกง้านตามคาํแนะนาํ และทีส่าํคญัจะผสมผสานระหวา่งความเป็นตวัเองและความเป็น

ผูอ้ืน่ในงานของเราไดอ้ย่างไร

◦ ผมวา่ทา้ยทีสุ่ด หวัใจของการเรียนปริญญาเอกคงจะเป็น การที่เราเขา้ใจงานของเราใหม้ากและซบัซอ้น

ที่สุด และในขณะเดียวกนัเราตอ้งทาํใหค้นอ่ืนเขา้ใจงานของเราใหง่้ายที่สุดเท่าที่จะทาํได ้

◦ บทสมัภาษณ ์ปิยณัฐ สรอ้ยคาํ ใน “กแ็ค่ปริญญาเอก” 



ขอบคณุและยนิดีตอ้นรบัสูร่ ัว้กนัเกรา 
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