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สารจากคณบดี 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตในระดับสูงกว่า   ปริญญา
ตรี เพ่ือเป็นผู้น าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  สอดคล้องกับปรัชญาของบัณฑิต คือ “คุณธรรม
เด่น เน้นวิชาการ สร้างงานวิจัย เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี
หลักสูตรที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของประเทศ ทั้งในระดับปริญญาเอก เช่น สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบริหารการศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับปริญญาโท เช่น 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือสนองตอบความต้องการของหน่วยงานทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน 

คู่มือบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ เป็นเอกสารที่นักศึกษาจะน าไปใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา 
โดยจะมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา และรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่ 
เปิดสอน เพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   

ท้ ายนี้ ในนามผู้ บริห ารบัณฑิตวิทยาลั ย  ขอให้ทุกท่ านที่ ตั ดสิน ใจ เข้ าศึกษาต่ อ 
ในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ได้ เชื่อมั่นในการจัดการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์ สู งสุดกับนักศึกษา และ                
ขอส่งก าลังใจให้ทุกท่านส าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่เป็นผู้มีความพร้อมทั้ง
ความรู้และคุณธรรม ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว  และประเทศชาติให้ก้าวสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนต่อไป 
 
 
          
 
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 

           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                        จังหวัดปทุมธานี 

 



 

ค ำน ำ 
 

คู่มือบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เช่น ปรัชญา วิสัยทัศน์ การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารราชการ คณะกรรมการบริหาร คณาจารย์
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  

นอกจากนี้ยังมีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา และ 
โครงสร้างของหลักสูตรประจ าสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือบัณฑิตศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาต่อไป  

 
       
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี    
                  มีนาคม 2558 



สารบัญ 
 

หน้า 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว............................................................................  ก 
สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย............................................................ ..................................... ข 
สารจากคณบดี....................................................................................................................... ..  ค 
ค าน า.................................................................................................................. ...................... ง 
สารบัญ............................................................................................................................. ........ จ 
บัณฑิตวิทยาลัย........................................................................................................................ 1 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย........................................................................................................ .. 3 
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัย.............................................................. 8 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา................................... 13 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2548.................................................................................................. 

 
15 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557............... 

 
23 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2557................ 

 
51 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2551.......................................................... 

 
 

55 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2549....................................................................... 

 
 

59 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพ่ิมเติม)............................................................................ ........- 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์            
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพ่ิมเติม)...................................................................................  

 
 

63 
 

 
   67 

 
 
 
 

 



ช 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี เรื่อง การรักษาสภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
(แก้ไขเพ่ิมเติม)......................................................................... ........................... 

 
 
   71 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
พ.ศ. 2556..................................................................................... ...................... 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา................              

 
 

   73 
 
   75 

สรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก................................................     77 
ค าอธิบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา...........................................................................................  81 
หลักสูตรปริญญาเอก............................................................................... ................................ 85 
  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต........................................................................ – 

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา............................................................... ........... 
85 
85 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต................................................................ ..........    
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ....................................................................................... 

97 
97 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต............................................................................... .. 113 
      - สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา..................................................................................  113 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต............................................................................ 

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน....................................................................... 
127 
127 

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต............................................................ 
- สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์.................................................................... ......... 

137 
137 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.......................................................................... 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ..................................................................... 

147 
147 

 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
หลักสูตรปริญญาโท............................................................................................................. ..... 167 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต........................................................................ 

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา................................................................ .... 
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน..................................................................... 

167 
167 
185 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต......................................................................-  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ................................................................................. 

197 
197 

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต........................................................... 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์......................................................................... 

215 
215 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต................................................................... 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร......................................................... 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา......................................................................... 
- สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา......................................................................... 

243 
243 
261 
283 

 
 

 



บัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏว ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์             

จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก  จ านวน 13 หลักสูตร  
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6 หลักสูตร  6 สาขาวิชา  
 

ปรัชญา 
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สร้างงานวิจัย เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น” 

 

วิสัยทัศน์ 
 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นแหล่ งผลิตบัณฑิตระดับสู งกว่ าปริญญาตรี  โดยเน้นงานวิ จั ย 
ที่ได้มาตรฐาน ผสานความเป็นไทยตามแนวทางพระราชด าริ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาความร่วมมือ 
กับท้องถิ่น และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 

ล าดับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2540 - ร่วมมือกับ University of Northumbria at Newcastle (UNN) ประเทศ                 

   อังกฤษ เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม., M.B.A.) 
พ.ศ. 2541 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
 - ร่วมมือกับ UNN เปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชา Human Resource  

  Development ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
พ.ศ. 2543 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ศศ.ม.) 
พ.ศ. 2544 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 
 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 
 - ด าเนินโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายรัฐบาล  
   โดยรับผิดชอบเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
พ.ศ. 2545 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม., M.B.A.) 
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 
 - ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
 - ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 
พ.ศ. 2548 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ค.ม.) 
พ.ศ. 2549   - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ (ศศ.ม.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 
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พ.ศ. 2550 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.ม.) 
พ.ศ. 2551 -  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร (วท.ม.) 
 - ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท                  

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร 

  (Executive MBA) 
- เป็นเจ้าภาพจัดงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 

พ.ศ. 2552 - ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการผลิต   
  บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2553 - ร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนอาจารย์และ    
  นักศึกษาในด้านการสอนและการวิจัย 

 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.) 
 
พ.ศ. 2554 
 

- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.ม.)  
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในการท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ 
  แลกเปลี่ยนอาจารย์ 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร (ปร.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร (ศศ.ม.) 

พ.ศ. 2555 - เป็นเจ้าภาพจัดงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 
   (The 26th National Graduate Research Conference) 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

อาจารย์นลิรัตน์     
อาจารยส์ุนทรี       
อาจารยไ์สววงศ์      
อาจารย์นลิรัตน์      
อาจารย์จรัสสม       
อาจารย์อวยพร      
อาจารย์พเยาว์       
ดร.อรุณ     
รองศาสตราจารย์ล าพอง     
ดร.วิชัย     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ     
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา   
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ   

บรรณสิทธ์ิวรสาสน ์
นิลก าแหง 
ทองเจือ 
บรรณสิทธ์ิวรสาสน์
ปุณณะหิตานนท์ 
เปล่งวานิช 
ศรีหงส ์
ปรีดีดลิก 
บุญช่วย 
แข่งขัน 
เศรษฐีธร 
ถาวรจักร 
วงษ์อินทร์ 
โกศลานันทกุล 
คชสิทธ์ิ 

พ.ศ. 2475 – 2480 
พ.ศ. 2480 – 2485 
พ.ศ. 2485 – 2489 
พ.ศ. 2489 – 2497 
พ.ศ. 2497 – 2505 
พ.ศ. 2505 – 2515 
พ.ศ. 2515 – 2517 
พ.ศ. 2517 – 2519 
พ.ศ. 2519 – 2528 
พ.ศ. 2528 – 2529 
พ.ศ. 2529 – 2537 
พ.ศ. 2537 – 2542 
พ.ศ. 2542 – 2551 
พ.ศ. 2551 – 2552 
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
พ.ศ. 2557  

นายจรูญ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ   
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก   
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน   
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์   
รองศาสตราจารย์ ดร.อสิระ 
รองศาสตราจารย์ชาคริต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณัรส  
ดร.พรพรรณ 
นายศานิตย ์
นายสิทธ์ิศักดิ ์
นายสุวัฒน ์
นางศรีวิการ ์
อาจารย์วิภาว ี
อาจารย์ ดร.สุพจน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สอาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น  าฝน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณร์ภสัร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทะ
อาจารย์ธนาวุฒิ 
อาจารย์ ดร.นิสา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวภิาวี 

ถาวรจักร 
เศรษฐีธร 
คชสิทธ์ิ 
ปัทมสิริวัฒน ์
ค าด ี
สินลารัตน ์
สุวรรณบล 
อนันทราวัน 
มาลากลุ ณ อยุธยา 
ไวทยางกูร 
นาคสุขศร ี
วนะชกิจ 
เทพอารักษ ์
เมฆธวัชชัยกุล 
ซาตะนัย 
ทรายแก้ว 
บรรเจดิฤทธ์ิ 
คีตะจิตต ์
ถลกภักด ี
กาญทนานนท์ 
จันทรเสนา 
วงศ์อนันต์ 
พักตร์วิไล 
เกียรติศริ ิ

นายกสภามหาวิทยาลัย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบด ี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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อธิการบด ี

 รศ.ดร.สมบัต ิ คชสิทธิ์ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 รองอธิการบด ี

รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิร ิ

  

 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบด ี
ผศ.ดร.สอาด บรรเจดิฤทธิ์ 

รองอธิการบด ี
ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

    ผู้ช่วยอธิการบด ี
ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา 

 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม 

  

 ผู้ช่วยอธิการบด ี
ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก 

 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 

 

คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2558 
 

รองอธิการบด ี
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
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บัณฑิตวิทยาลยั 

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 
 

คณะครุศาสตร ์
ผศ.ดร.อุษา คงทอง 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.อนงค ์อนันตริยเวช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง 

    

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผศ.ประจบ  ดบีุตร 

คณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

คณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี

วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
อ.ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร 

(รักษาราชการแทน) 

คณบดี 
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ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้อ านวยการกอง 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
นางสาวกรรณิการ์ พราหมณ์ส าราญ 

ส านักงานอธิการบด ี
ดร.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
อ.ดร.น้ าฝน คีตะจิตต ์

ส านักวิทยบริการและและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.ไชย มีหน้องหว้า 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ผศ.ละเอียด   ขจรภยั 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
นางนงลักษณ์  สมณะ 
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ผู้อ านวยการศูนยใ์ห้การศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติ 
อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ผู้อ านวยการศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพฯ 

อาจารย์เสรมิศรี  เจมิประไพ 
 



   

คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี
 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธ์นิกษ์ ศิริโวหาร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  อาจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร 
3.  อาจารย์ ดร.ไอลดา  อรุณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 
4.  อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและ 
                                                           ประกันคุณภาพ 
  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 

 
 

1.  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 1.1  อาจารย์ ดร.ศักดา  สถาพรวจนา ประธานกรรมการ 
 1.2  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ กรรมการ 
 1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ กรรมการ 
 1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน    กรรมการ 
 1.5  อาจารย์ ดร.ชาญชัย  วงศ์ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

2.  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
 2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร กรรมการ 
             2.3  อาจารย์ ดร.รัตนา สีดี  กรรมการ 
  2.4  อาจารย์ ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน                         กรรมการ 
             2.5  อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร                        กรรมการและเลขานุการ   

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ประธานกรรมการ 
           3.2 อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม กรรมการ 
            3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  เพิ่มชาติ                 กรรมการ                                
            3.4 อาจารย์ ดร.อมรรักษ์   สวนชูผล กรรมการ 
            3.5 อาจารย์ ดร.ธงชัย  นิลค า                      กรรมการและเลขานุการ 
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4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  4.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  คงทอง ประธานกรรมการ 
  4.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พิชญกุล กรรมการ  
  4.3  อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ์ กรรมการ 
 4.4  อาจารย์ ดร.พิทักษ์  นิลนพคุณ กรรมการ 
  4.5  อาจารย์ ดร.สุวรรณา  จุย้ทอง กรรมการและเลขานุการ 

  

5. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
5.1  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ประธานกรรมการ 
5.2  อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ กรรมการ 
5.3  อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว กรรมการ 
5.4  อาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค  ธวุะนุติ กรรมการ 
5.5  อาจารย์ ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
    6.1  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ศศมล  ผาสุข ประธานกรรมการ 
  6.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการ 
  6.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  เส้นขาว กรรมการ 
    6.4  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถลกภักดี กรรมการ 
    6.5  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  นลิแสง กรรมการและเลขานุการ 
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ระดับปริญญาโท 
 

1.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  1.1  อาจารย์ ดร.ศักดา  สถาพรวจนา ประธานกรรมการ 
  1.2  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ กรรมการ 
 1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ กรรมการ 
 1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน    กรรมการ 
 1.5  อาจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  คงทอง ประธานกรรมการ 
  2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พิชญกุล กรรมการ  
  2.3  อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ์ กรรมการ 
 2.4  อาจารย์ ดร.พิทักษ์  นิลนพคุณ กรรมการ 
  2.5  อาจารย์ ดร.สุวรรณา  จุย้ทอง กรรมการและเลขานุการ 
 
3.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
 3.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร กรรมการ 
 3.3  อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการ 
 3.4  อาจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน กรรมการ 
 3.5  อาจารย์ ดร.รัตนา  สีดี กรรมการและเลขานุการ 
 
4.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 4.1  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ประธานกรรมการ 
 4.2  อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ กรรมการ 
 4.3  อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว กรรมการ 
 4.4  อาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค  ธวุะนุติ กรรมการ 
 4.5  อาจารย์ ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
5.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  

5.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า ประธานกรรมการ 
5.2  อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน กรรมการ 
5.3  อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร กรรมการ 
5.4  อาจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ  กรรมการ 
5.5  อาจารย์ ดร.กันภา  สุขลิ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 



 

 

11  

 
 
 

 6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
 6.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศมล  ผาสุข ประธานกรรมการ 
 6.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการ 
 6.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  เส้นขาว กรรมการ 
 6.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถลกภักดี กรรมการ 
   6.5  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  นลิแสง กรรมการและเลขานุการ 
 
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ประธานกรรมการ 
           7.2 อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม กรรมการ 
           7.3 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  เพิ่มชาติ                 กรรมการ                                
           7.4 อาจารย์ ดร.อมรรักษ์   สวนชูผล กรรมการ 
           7.5 อาจารย์ ดร.ธงชัย  นิลค า                      กรรมการและเลขานุการ 
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บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
 
 

 1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ฐิระโกมลศักดิ์  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
 2. นางสาวสมลักษณ์   เทินสระเกษ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 
 3. นางสาววิราวรรณ   สินแสง นักวิชาการศึกษา 
 4. นางสาววิจิตรา  จันทรเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 5. นางอัจฉรา เฉลี่ยกลาง นักวิชาการศึกษา 
 6. นางสาวนภาวรรณ ค ามุงคุณ นักวิชาการศึกษา 
 7. นางสาวรสกมล โพธิ์ถาวร นักวิชาการศึกษา 
 8. นายชัชพงศ์ มาเมือง นักวิชาการศึกษา 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

ระเบียบ ประกาศ และขอ้บังคับ 
เกี่ยวกับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
……………………………………………. 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่เป็นการ 
สมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ  และ
เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชาสําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่ วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๓” ลงวันที ่๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูงมุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและ    
นักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น และควรเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไมเ่กินรอ้ยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเขา้ศึกษา 

๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้
อย่างมีอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณา
การศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้  อย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

๕. ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค                                                 
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนว  ดังนี้ 
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ             
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒ สัปดาห์ 

ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐ สัปดาห์ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

        ๖. การคิดหน่วยกิต 
     ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  ชั่วโมง    

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 
      ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝากหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไมน่้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ ได้ รับมอบหมายที่ ใช้ เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๖.๕ การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๖.๖ วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
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๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิต  
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หนว่ยกิต 

๗.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  
โดยแบ่งการศึกษาเปน็ ๒ แผน คือ 

   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดย
ไมน่ับหน่วยกิต แตจ่ะตอ้งมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 

     แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์        
แต่ต้องมีการคน้คว้าอิสระ (ภาคนิพนธ์) ไม่น้อยกว่า  ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๗.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ 
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนกไ็ด้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้ 

แบบ  ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่     
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ  ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

         แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
                                              แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
                              ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

๘. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอน
หน่วยกิต รายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้นักศึกษาต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
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การเทียบโอน ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบ
โอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 
 
๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด 

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า  
 ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่     
เป็นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๙.๑ ปริญญาโท 
          ๙.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร          

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์        
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

๙.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

           ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง            
ทางวิชาการไมต่่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนัและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๑.๔ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีวุฒิไม่กว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ    
การทําวิจัยที่มใิช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๒ ปริญญาเอก 
 ๙.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
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 ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ ดํ ารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ ์
ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙ .๒ .๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิ ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา 

๙.๒.๔ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ โดยอนุโลม 

 ๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑๐.๑ อาจารย์ประจํา ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๐ คน 

๑๐.๒ อาจารย์ประจํา  ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
ปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ 
คน ทั้งนีใ้ห้นับรวมนักศึกษาที่ยังไมส่ําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทําหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 ๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่า 
          ๑๑.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 



 20 

                    ๑๑.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
                 ๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕       
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 

๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๓ ปกีารศึกษา 

๑๒.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไมเ่กิน ๕ ปีการศึกษา 
          ๑๒.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้

เวลาศึกษาไมเ่กิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้
เวลาศึกษาไมเ่กิน ๖ ปีการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไมเ่ต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหน่วยกิตท่ีให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแตล่ะภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วย
กิตท่ีกําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือน 
ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

๑๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ    
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

๑๓.๒ ปริญญาโท 
๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้ 
รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

 ๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
และผลงานวิทยานิ พนธ์ จะต้องได้ รั บการตี พิมพ์  หรื ออย่ างน้อยดํ าเนินการให้ ผลงานหรือ 
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

๑๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้อง 
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
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 ๑๓.๓. ๑ แบบ  ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน  
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก่อนการตพิีมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร 
โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเท่าสอบผ่าน 
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด  
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ๑๔. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate 

Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อ
สาขาวิชาต่อท้าย 

 ๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้วให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่ 
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ 
สําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด 

 ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรให้ชัดเจน ซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 

 ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ๑๕.๓ การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 ๑๕.๔  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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 ๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 

 ๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่          
จะพิจารณาและให้ถอืคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
(นายอดิศัย โพธารามิก) 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 

“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญา
โท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 

“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

“การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีการจัด
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือภาคการศึกษาที่ ๑ ภาค
การศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สําหรับการจัดการศึกษา
ระบบไตรภาค 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ ๒ และก่อนภาค
การศึกษาที่ ๑ 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่
ละรายวิชา 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตาม
หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม่ต่ํากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้น
อีก 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ ๖ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจาก
ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยให้มีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษา
ปกติ  

ข้อ ๗ การกําหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กําหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
๗.๓ การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบท
วิภาค หรือระบบไตรภาค 

๗.๔ วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธาน
คณะกรรมการประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงเพ่ิมอีกรวมแล้วไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๙ เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ 
แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์  

ในกรณีมีความจําเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน ๖ สัปดาห์ โดยต้องมีจํานวนชั่วโมง
เรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๑๐ การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑ วชิาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ 
๑๑.๒ คณะกรรมการประจําหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ 
๑๑.๓ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ ๑๒ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๔ ระดบั ดังนี้ 
๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๒.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 

แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดย
ไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องทําการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๑๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 
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ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังนี้ 
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 

๓ ปีการศึกษา 

๑๓.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๕ 
ปีการศึกษา 

๑๓.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๑๓.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๖ 
ปีการศึกษา ในกรณีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ ๒ ปริญญาได ้
 

หมวด ๓  
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา 

 

ข้อ ๑๕ การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

          การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

๑๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง 

๑๖.๕ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
๑๖.๖ ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
๑๖.๗ มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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หมวด ๔ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ ๑๗ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๑๗.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
๑๗.๒ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ชําระ

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียน 
๑๘.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นกําหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

๑๘.๒ กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๓ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

๑๘.๔ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะ
ถูกปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๘.๕ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน 

๑๘.๖ นักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอ
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๗ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 

๑๘.๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๘.๙ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียน
ทุกครั้ง นักศึกษาท่ีค้างชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย
จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

๑๘.๑๐ นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและ
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

๑๘.๑๑ ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 
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๑๘.๑๒ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิด
สอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

๑๘.๑๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
๑๙.๑ รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ํากว่า B หรือ NP นักศึกษาจะ

ลงทะเบียนเรียนซ้ําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยจํานวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ต้องนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับ
รายวิชาอ่ืน จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ํากว่า B หรือ P 

๑๙.๒ นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ํากว่า B หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ํากว่า B หรือ P  

ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
๒๐.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจํานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

๒๐.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและ
นักศึกษาต้องระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

๒๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ ๒๑ การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
๒๑.๑ เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
๒๑.๒ รายวชิาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน 
๒๑.๓ รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
๒๑.๔ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 

๒ สัปดาห์ 
ข้อ ๒๒ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา 

๒๒.๑ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
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๒๒.๒ การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระทําภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกตหิรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจําเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๘.๓ แต่จํานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

๒๒.๓ การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
๒๓.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชําระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
๒๓.๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ 

สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๒๔ การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบัง คับของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๕ 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๒๕ ระดับปริญญาโท 
๒๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๕ คน 

๒๕.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

๒๕.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๒๕.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๕.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๒๕.๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจํามี

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
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วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๒๕.๔.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๕.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๖ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๗ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทํา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๖ ระดับปริญญาเอก 
๒๖.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๕ คน 

๒๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

 
๒๖.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๒๖.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๖.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
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ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๖.๔ อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๖.๕ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ ๒๕.๒ และ ๒๕.๗ โดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การสอบและประเมินผลการศึกษา 
---------------------------- 

ส่วนที่ ๑  
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวชิาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเงื่อนไข
ของรายวิชา  

ข้อ ๒๙ ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอสอบรายวิชาที่
ขาดสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรนั้น ๆ ในกรณีที่
ไม่อนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F 

ข้อ ๓๐ ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
 
๓๐.๑ ระบบมคี่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
 

ระดบัคะแนน ความหมาย ค่าระดบัคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 
  B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 

 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 

  D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐ 
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กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น 

๐ (ศูนย์) และได้ผลการศึกษาเป็น F 
๓๐.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา 

ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่าน P (Pass) 

ไม่ผา่น NP (No Pass) 
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนมุตัิ W (Withdraw) 
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา T (Transfer of Credit) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ ์ I (Incomplete) 
 

ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
นอกจากการศึกษารายวิชาแล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของหลักสูตร เช่น 
การสอบภาษา (Language Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer 
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน 

๓๐.๓ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระทํา
หลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับ
คะแนนแต่มีการ กําหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา 

  ผ่าน  P (Pass) 
  ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
  กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน และการ

ลงทะเบียนเรียนแบ่งหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 

ไม่เป็นท่ีพอใจ U (Unsatisfactory) 
 
ข้อ ๓๑ ข้อกําหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี ้

๓๑.๑ Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและ  
ผู้ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกําหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดได้ 
ให้ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 

๓๑.๒ W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
นั้น โดยต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์หรือตามที่
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มหาวิทยาลัยกําหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

๓๑.๓ T (Transfer of Credit) ใช้สําหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
๓๑.๔ I (Incomplete) ใช้สําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษา

ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้สําหรับ
บันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดําเนินการดังนี้ 

๓๑.๔.๑ กรณีนักศึกษายังทํางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรอืไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่กําหนด ให้ผูส้อนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกําหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  

๓๑.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้
สอบ แต่ไม่มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือสําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ       
ให้อาจารย์ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกําหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 

๓๑.๔.๓ นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและ
ดําเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๓๒ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และ
มหาวิทยาลัยจะไม่นํามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๓๓ นักศึกษาที่ทําการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการ
คณะของรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบแลว้รายงานผล
การพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ โดยมีโทษ
สถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 
 
๓๓.๑ ตกในรายวิชานั้น 
๓๓.๒ ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
๓๓.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
๓๓.๔ การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่กระทําผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
๓๓.๕ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 

ข้อ ๓๔ การนับจํานวนหนว่ยกติสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

ข้อ ๓๕ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
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รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม ๓ ตําแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะตําแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้
เหลือทศนิยม ๒ ตําแหน่ง 

ข้อ ๓๖ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคํานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม ๓ ตําแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะตําแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้
เหลือทศนิยม ๒ ตําแหน่ง 

ข้อ ๓๗ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและ
ค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการ
ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด 

ข้อ ๓๘ รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นํามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๓๙ ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๔๐ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านัน้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

การสอบภาษาต่างประเทศ 
 

ข้อ ๔๑ การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) 
 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกภายใน ๖ ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาค
การศึกษาที่ ล า พักการศึกษา หรือถูกสั่ ง พักการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่ านการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๔๒ นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ๔๒.๑ ระดับปริญญาโท 
 ๔๒.๑.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดําเนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัย โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ หรือ 
 ๔๒.๑.๒ คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ 
 ๔๒.๑.๓ คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หรือ 
 ๔๒.๑.๔ คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๔.๐ หรือ 
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 ๔๒.๑.๕ สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส
วิชา ๑๕๕๕๑๐๑ หรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดแทน 
 ๔๒.๒ ระดับปริญญาเอก 
 ๔๒.๒.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดําเนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัย โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๔ หรือ 
 ๔๒.๒.๒ คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือ 
 ๔๒.๒.๓ คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ หรือ 
 ๔๒.๒.๔ คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๕  

ข้อ ๔๓ ผลการสอบตามข้อ ๔๒.๑.๒ ข้อ ๔๒.๑.๓ ข้อ ๔๒.๑.๔ ข้อ ๔๒.๒.๒ ข้อ ๔๒.๒.๓ 
และข้อ  ๔๒.๒.๔ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน 

ข้อ ๔๔ ขอให้นักศึกษาดําเนินการตามเงื่อนไขของเกณฑ์ข้อ ๔๒ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้อ ๔๕ กรณีหลักสูตรใดกําหนดเกณฑ์เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกณฑ์ตามหลักสูตรกําหนด แต่

เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ตามประกาศนี้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

 

ข้อ ๔๖ การสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร้อม 

และความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และทําดุษฎีนิพนธ์ได้ 
ข้อ ๔๗ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจํา ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร 

จํานวนอย่างน้อย ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจําหลักสูตรกําหนด โดยกําหนดให้มีการจัดสอบภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

ข้อ ๔๘ นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๘.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตาม

เงื่อนไขของหลักสูตร 
 ๔๘.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน  
 ๔๘.๓ ไม่ค้างชําระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ และใน

ภาคการศึกษาท่ีสมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย 
ข้อ ๔๙ ในการสอบวัดคุณสมบัติมีข้อสอบ ๓ หมวดวิชา ดังนี้ 
 ๔๙.๑ หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๔๙.๒ หมวดวิชาวิจัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๔๙.๓ หมวดการประยุกต์ใช้ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ข้อ ๕๐ หลักเกณฑ์ในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 ๕๐.๑ นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๕๐.๒ ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในครั้งต่อไป  
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 ๕๐.๓ นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ตามที่นักศึกษาสมัครสอบ หากสอบ
แก้ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะนํามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้ 

 ๕๐.๔ การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๕๑ การประเมินผลในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 ๕๑.๑ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วง ร้อยละ ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน 

PD (Pass with Distinction) ผ่านอย่างยอดเยี่ยม 
 ๕๑.๒ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๖๐ – ๘๔ คะแนน  ได้คะแนน P 

(Pass) ผ่าน 
 ๕๑.๓ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๐ – ๕๙ คะแนน ได้ระดับ NP (No 

Pass) ไม่ผ่าน 
ข้อ ๕๒ ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติได้ตามที่สมัครสอบ สามารถยกเลิก  

การสอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย ๗ วัน 
 

ส่วนที่ ๔ 
การสอบประมวลความรู้ 

 

ข้อ ๕๓ การสอบประมวลความรู้  สํ าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทําการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักสูตร
กําหนด 

ข้อ ๕๔ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบ
เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  

 ๕๔.๑ การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือ
การสอบท้ังสองแบบ  

 ๕๔.๒ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ดําเนินการจัดสอบประมวล
ความรู้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง  

 ๕๔.๓ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง  

 ๕๔.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐  

 ๕๔.๔ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบ
ผ่าน หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน  
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 ๕๕.๕ ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยลําดับ ภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันสอบ 

 ๕๕.๖ นักศึกษาตามข้อ ๕๔.๓ ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอ
สอบได้อีก ๑ ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๕ 

หลักเกณฑ์การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 

ข้อ ๕๖ การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
ความจําเป็นและมีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดย
การเสนอของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๕๗ การทําวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาดําเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
 ๕๗.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๒ เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๓ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๖ เสนอวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  ๕๗.๗.๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม วิชาการ 
(Proceedings) และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๕๗.๗.๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๕๗.๘ วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตทําการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร การทําการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาดําเนินการและได้รับอนุมัติ 
ดังนี้ 

 ๕๘.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๒ เสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๓ เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
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 ๕๘.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการทําการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๖ เสนอการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๗ ผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) และเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ๕๘.๘ การค้นคว้าอิสระซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๙ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๙.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  

มีดังนี ้
๕๙.๑.๑ ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจาก

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน 
๕๙.๑.๒ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่

สอบเค้าโครงผ่าน สําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 
๕๙.๑.๓ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับจากวันที่

สอบเค้าโครงผ่าน สําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๓๖ หน่วยกิต 
๕๙.๑.๔ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน นับจากวันที่

สอบเค้าโครงผ่าน สําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า ๓๖ หน่วยกิต  
๕๙.๑.๕ นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง 

ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๕๙.๒ นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ

ตามรูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ๕๙.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย 

ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจอ่ืนๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ระบุในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ๕๙.๔ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบ
และแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข  ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก ๒ ภาคการศึกษาถัดไป 
โดยได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวันสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบแก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือ
ชื่อรับรองการแก้ไข 

 ๕๙.๕ กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา
ไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วันทําการถัดจาก
วันสอบ 
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 ๕๙.๖ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบ
ครั้งนั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๕๙.๕ 

 ๕๙.๗ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ ๕๙.๕ 
หรือข้อ ๕๙.๖ ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อ ๖๐ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๖๐.๑ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจํานวน ๕ คน 

ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี ) 
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จํานวนไม่เกิน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ๑ คน โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๒ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีจํานวน ๕ คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) 
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจํานวนไม่เกิน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ๑ คน โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๓ ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจํานวน ๖ คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี ) 
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จํานวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๒ คน (แต่งตั้งจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร ๑ คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน) 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษา
ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

ข้อ ๖๑ กรณีท่ีประธานหรือกรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระได้ ให้ประธานหรือกรรมการเสนอชื่อประธานหรือกรรมการสอบ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพ่ิมเติมให้ครบองค์ประชุม 
 
 
 
 
 
 



 41 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 

การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 

ข้อ ๖๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 
๖๒.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคําร้อง

พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๒.๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

๖๒.๓ รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน 

๖๒.๔ ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
๖๒.๕ นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องชําระค่าธรรมเนียม

ตามที่หลักสูตรกําหนด 
ข้อ ๖๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

๖๓.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๓.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
๖๓.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๖ 
๖๓.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
๖๓.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

๖๓.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๖๓.๒.๕ นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๔ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๖๔.๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
๖๔.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ข้อ ๖๕ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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๖๕.๑ กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วเปลี่ยน
สาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียน แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาและไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ 

๖๕.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยและเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ี ๒  

ข้อ ๖๖ การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา และผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  

๖๖.๑ รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยน
หลักสูตร  

๖๖.๒ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า B หรือ ๓.๐๐ 
หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P 

๖๖.๓ รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีทําต่อเนื่องจากเดิม 
๖๖.๔ จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่

เกิน ๑ ใน๓ ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กําลังศึกษา สําหรับคุณสมบัติในข้อ ๖๕.๑ หรือ 
๖๕.๒  

๖๖.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่นํามาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๖๖.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึก
ในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ ๖๗ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๖๗.๑ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
๖๗.๒ ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 
๖๗.๓ ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ข้อ ๖๘ การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๖๘.๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
๖๘.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน 

๔ ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
๖๘.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า B หรือได้ค่าระดับ

คะแนน ๓.๐๐ หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านใน
รายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
กําหนด 

๖๘.๔ จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่
เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กําลังศึกษา  

๖๘.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่นํามาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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๖๘.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึก
ในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ ๖๙ กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นคําร้องต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียง
ครั้งเดียว 

ข้อ ๗๐ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จํานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา 

ข้อ ๗๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

 
หมวด ๘ 

สภาพการเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๗๒ การลาพักการเรียน 
๗๒.๑ นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

๗๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
๗๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
๗๒.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๗๒.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจําเป็นส่วนตัวอาจยื่นคําร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๗๒.๑.๕ เหตุผลอื่นตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร 
๗๒.๒ นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นคําร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
หรือเมื่อครบกําหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจําเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคําร้องขอ
พักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

๗๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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๗๒.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคําร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๗๓ การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้ยื่นคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัตใิห้ลาออก 

ข้อ ๗๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ 
๗๔.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๗๔.๒ ลาออก 
๗๔.๓ ไมช่ําระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๓ สัปดาห์แรก

นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
๗๔.๔ ไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 
๗๔.๕ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๓.๐๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 

๑ และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป  
๗๔.๖ ผลการประเมินไม่ผ่านจํานวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
๗๔.๗ ไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
๗๔.๘ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๗๔.๙ ตาย 
๗๔.๑๐ แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้า

เป็นนักศึกษา 
๗๔.๑๑ ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
๗๔.๑๒ ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก 

ข้อ ๗๕ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
    ๗๕.๑ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๗๔.๓ และข้อ 

๗๔.๔ และยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด สามารถยื่นคําร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๗๕.๒ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๗๔.๗ ซึ่งสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคําร้อง
เพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และกําหนดเงื่อนไขในการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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  ๗๕.๒.๑ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษา
ครบกําหนดระยะเวลา ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และดําเนินการทําวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ดําเนินการดังนี้ 

   (๑) ทําคําร้องทัว่ไปขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (กําหนดระยะเวลา
ศึกษา ๑ ปีการศึกษา) ใช้รหัสประจําตัวนักศึกษารหัสเดิม 

   (๒) เมื่อคําร้องอนุมัติแล้วต้องดําเนินการสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดย
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และชําระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

   (๓) ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษทําได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น 

  ๗๕.๒.๒ การขอคืนสภาพนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษาครบกําหนด
ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาทันตามกําหนดให้
ดําเนินการดังนี้ 

   (๑) ทําคําร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา 
   (๒) จัดทําตารางเวลาการทํางาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักลงนามรับรอง (นําส่งพร้อมคําร้อง) 
   (๓) เมื่อคําร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องชําระเงินค่าคืน

สภาพนักศึกษา และดําเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่าย 

   (๔) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้ไม่
เกิน ๑ ปี 

  
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 

ข้อ ๗๖ นักศึกษาที่ถือว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
๗๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
๗๖.๒ ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๗๖.๓ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๗๗ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
๗๗.๑ นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาพร้อม

เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณา
กลั่นกรอง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗๖ และต้องไม่ค้างชําระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติ
ปริญญา  
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๗๗.๒ นักศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 
  ๗๗.๒.๑ ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
  ๗๗.๒.๒ สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ ๔๑ 
  ๗๗.๒.๓ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ ๔๖ หรือสอบผ่านการ

สอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๕๓ 
  ๗๗.๒.๔ สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  หรือการสอบการ

ค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย 
  ๗๗.๒.๕ เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย

กําหนด 
  ๗๗.๒.๖ ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๗๗.๒.๗ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๗๗.๓ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า

ครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัยเพื่อเสนอชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้ถือ
วันที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันสําเร็จการศึกษา  

๗๗.๔ ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 

หมวด ๑๐ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  

เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๗๘ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดําเนินการได้ ๒ วิธี 
ดังนี้ 

๗๘.๑ เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ 
๗๘.๒ เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทํา

บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ข้อ ๗๙ วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) 
หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก  

ข้อ ๘๐ ที่ประชุมวิชาการต้องดําเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหาก
เป็นการประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องดําเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือจัดโดย
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หน่วยงาน สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง และในการประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดทําบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 
และต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลง
เผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การนําเสนอจะ
เป็นการเสนอโดยปากเปล่า หรือการนําเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรอืการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ 

ข้อ ๘๑ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจากวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดําเนินการดังนี้ 

๘๑.๑ หลักสูตรแบบ ๑ ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จํานวน ๒ ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทําบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 

๘๑.๒ หลักสูตรแบบ ๒ ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จํานวน ๑ ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทําบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ   

๘๑.๓ วารสารที่ตี พิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด ณ วันที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ดังนี้  

  ๘๑.๒.๑ วารสารวชิาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๒ หรือเทียบเท่า หรือ 

  ๘๑.๒.๒ วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือเทยีบเท่าหรือ  

  ๘๑.๒.๓ วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
Web of Science หรือ Scopus หรือ 

  ๘๑.๒.๔ วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 

๘๑.๔ หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทาง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๘๒ การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุตําแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ๘๓ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่เผยแพร่ 
๘๓.๑ รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของวารสารที่จะส่งไป

ตีพิมพ์ 
๘๓.๒ บทความที่ตี พิมพ์ หรือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้

ประกอบการขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 

๘๓.๓ บทความที่ใช้ประกอบการสําเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อน  
การพิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนํามานับได้
เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น 

๘๓.๔ บทความที่ตีพิมพ์หรือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือขอสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัย
ในบทความ โดยไม่ระบุตําแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๘๔ การนับคะแนนจากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
๘๔.๑ ระดับปริญญาโท 
  ๘๔.๑.๑ การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร 

ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

  ๘๔.๑.๒ การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกคนทุก
หลักสูตร ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

๘๔.๒ ระดับปริญญาเอก  
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทุกหลักสูตรต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและ

รายงานการประชุมวิชาการเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของ 
สกอ. และ สมศ. 

ข้อ ๘๕ การติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด จะต้องแจ้งให้หลักสูตร
ทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๘๖ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑๑ 
การควบคุมคุณภาพ 

 

ข้อ ๘๗ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ    
๑ ครั้ง และให้นําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ ๘๘ ให้มีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน ๕ ปี ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗                                 
 
 
 
 

                      (นายจรูญ    ถาวรจักร์) 
                                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                                    ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๗  
------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ จึงวางข้อบังคับไว้ดังนี้ 
          ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗” 

 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือข้อบังคับอ่ืนใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับ
นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          

ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          

ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
 

ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจํานวนหนึ่ งคน
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกจํานวนไม่น้อยกว่า
สองคน คณบดีทุกคณะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาที่เปิดสอน 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
กรรมการและเลขานุการ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ข้อ ๖ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(๒)  พิจารณาเสนอออกระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงานจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๓) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระของแต่ละสาขาที่เปิดสอน 

(๔) ควบคุมและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

(๕) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานแก่หลักสูตรเพ่ือพัฒนา
งานบัณฑิตศึกษา 

(๖) พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๗) ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา 
(๘) พิจารณากลั่นกรองวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ  และบทความที่เผยแพร่ 
(๙) พิจารณากลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษา 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าทีค่ณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ข้อ ๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง
ใหม่ได้ 

คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ที่ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 

ข้อ ๘ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ไม่ผ่านการประเมิน 
(๔) คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ 
 

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนไม่เกินสามคนตามคําแนะนํา
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง ให้รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งด้วย 
ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับการพ้นจากตําแหน่งของรองคณบดี โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ ณ วันที่   ๒๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

                       
(นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
         ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
----------------------------- 

       เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา ภาคปกติ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และ ข้อ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  
        ข้ อ  ๑  ข้ อบั ง คั บนี้ เ รี ย ก ว่ า  “ข้ อบั ง คั บมหา วิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ ว ไล ยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรืประกาศอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

    ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
   “อธิก า ร บดี”ห มา ยถึง  อ ธิก ารบดีมหาว ิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาหลังระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจัด 

ได้แก่ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับดุษฎี
บัณฑิต 

“ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รวมเงินค่า
บํารุงมหาวิทยาลัย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าหน่วยกิตรายวิชา ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบํารุงห้องสมุด ห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนักศึกษา และ 
ค่าจัดบริการคอมพิวเตอร์ แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาเอกและวิชาทางด้านวิจัย กรณีต้องเรียนเพ่ิมและไม่รวมค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นราย
ครั้งในกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้ 

“ภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการปกติ 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
 

                   ๕.๑  กลุ่มครุศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ 
       ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ไม่เกิน      ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ระดับมหาบัณฑิต   ไม่เกิน    ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน      ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ระดบัดุษฎีบัณฑิต   ไม่เกิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
                   ๕.๒  กลุ่มสังคมศาสตร์  
       ระดับมหาบัณฑิต   ไม่เกิน     ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ระดับดุษฎีบัณฑิต   ไม่เกิน     ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
                   ๕.๓  กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
        ระดับมหาบัณฑิต   ไม่เกิน    ๖๐,๐๐๐  บาท 
        ระดับดุษฎีบัณฑิต   ไม่เกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บเป็นงวดๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิม 
ภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท 
 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
ข้อ ๗  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดังนี้ 

๗.๑ ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ครั้งละ  ๔๐๐ บาท 
ระดับมหาบัณฑิต ครั้งละ  ๔๐๐ บาท 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ครั้งละ  ๔๐๐ บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้งละ  ๔๐๐ บาท 

๗.๒ ค่าสมัครสอบภาษา 
ระดับมหาบัณฑิต   ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต   ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๓ ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ 
ระดับมหาบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๔ ค่าสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 
ระดับดุษฎีบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๕ ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
ระดับมหาบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
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๗.๖ ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
ระดับดุษฎีบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
 

ข้อ ๘  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐานวิชาเอก ดังนี้ 
๘.๑ รายวิชาบรรยาย 

ระดับมหาบัณฑิต      หน่วยกิตละ  ๓๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต      หน่วยกิตละ  ๔๐๐  บาท 

๘.๒ รายวิชาปฏิบัติ 
ระดับมหาบัณฑิต      หน่วยกิตละ  ๔๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต      หน่วยกิตละ  ๕๐๐  บาท 

ข้อ ๙  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เป็นรายครั้ง ดังนี้ 
๙.๑ ค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด วันละ      ๕๐  บาท 
๙.๒ ค่าออกใบแสดงผลการศึกษาแทนฉบับที่เคยออกให้แล้วฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
๙.๓ ค่าใบรับรองอ่ืน ๆ ฉบับละ             ๑๐๐  บาท 
๙.๔ ค่าออกใบปริญญาบัตรและใบรับรองเป็นภาษาต่างประเทศ  
      ฉบับละ                ๒๐๐  บาท 
๙.๕ ค่าลงทะเบียนบัณฑิต   คนละ             ๕๐๐  บาท 
๙.๖ ค่าปรับการขอรับปริญญาบัตรเกินกว่า ๖ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัย 
      ประกาศกําหนดให้รับ ฉบับ             ๕๐๐  บาท 
๙.๗ ค่าประกันของเสียหาย                    ๑,๐๐๐  บาท 

   ค่าประกันของเสียหาย ให้นักศึกษาถอนคืนได้ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติ 
ผลการศึกษา หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กําหนดให้โอนเป็นเงินบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อ 
ภาคการศึกษา ดังนี้ 

๑๐.๑ กรณีนักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให้ศึกษาและนักศึกษาอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ  ๒,๕๐๐ บาท 
    ระดับมหาบัณฑิต   ภาคการศึกษาละ  ๒,๕๐๐ บาท 
    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคการศึกษาละ  ๒,๕๐๐ บาท 
    ระดับดุษฎีบัณฑิต   ภาคการศึกษาละ   ๔,๐๐๐ บาท 

๑๐.๒ กรณีนักศึกษาลาพักการเรียน ในระหว่างการเรียนที่อยู่ในระยะเวลาของ
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินที่เก็บได้ตลอด
หลักสูตร 
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ข้อ ๑๒  ค่าวิทยากร ค่าสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย    
ชี้ขาด 

                  ประกาศ ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑     
                   

 
                         (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 

                                                             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
                                                                ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------- 

       เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ๑๐ 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงิน
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๙  แ ล ะ โ ด ย ม ติ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี การรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 บรรดา ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
     ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

   “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏว ไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาหลังระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจัด 

ได้แก่ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับดุษฎี
บัณฑิต 

 “ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รวมเงินค่า
บํารุงมหาวิทยาลัย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าหน่วยกิตรายวิชา ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบํารุงห้องสมุด ห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนักศึกษา และค่ าจัดบริการ
คอมพิวเตอร์ แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาเอกและวิชา
ทางด้านวิจัย กรณีต้องเรียนเพ่ิมและไม่รวมค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้งในกรณีอ่ืน
ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

“ภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการปกติ 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
๔.๑  กลุ่มครุศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ 

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ไม่เกิน      ๖๐,๐๐๐  บาท 
  ระดับมหาบัณฑิต    ไม่เกิน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ไม่เกิน    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ระดับดุษฎีบัณฑิต    ไม่เกิน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๒  กลุ่มสังคมศาสตร์  
ระดับมหาบัณฑิต    ไม่เกิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต    ไม่เกิน ๕๔๐,๐๐๐   บาท 

๔.๓  กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
ระดับมหาบัณฑิต    ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต    ไม่เกิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท 

     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บเป็นงวดๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิม 

ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 

ข้อ ๖  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดังนี้ 
๖.๑ ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา 

 ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ         ๕๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ          ๗๐๐ บาท 

 ๖.๒ ค่าสมัครสอบภาษา 
  ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ         ๕๐๐ บาท 
  ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ           ๖๐๐ บาท 

๖.๓ ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ 
ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ       ๕๐๐ บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ                        ๑,๐๐๐ บาท 

๖.๔ ค่าสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ                        ๑,๐๐๐ บาท 

๖.๕ ค่าสมัครสอบปริญญานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ       ๕๐๐ บาท 

๖.๖ ค่าสมัครสอบปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ                    ๑,๕๐๐ บาท 
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ข้อ ๗  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐานวิชาเอก ดังนี้ 
๗.๑ รายวิชาบรรยาย 

 ระดับมหาบัณฑิต  หน่วยกิตละ        ๕๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  หน่วยกิตละ               ๑,๐๐๐ บาท 

๗.๒ รายวิชาปฏิบัติ 
 ระดับมหาบัณฑิต  หน่วยกิตละ        ๗๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  หน่วยกิตละ                     ๑,๕๐๐ บาท 

ข้อ ๘  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เป็นรายครั้ง ดังนี้ 
๘.๑ ค่าวัดผลก่อนเข้าศึกษา                ๒,๐๐๐ บาท 
๘.๒ ค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด วันละ                   ๕๐ บาท 
๘.๓ ค่าออกใบแสดงผลการศึกษาแทนฉบับที่เคยออกให้แล้ว 
      ฉบับละ                 ๑๐๐ บาท 
๘.๔ ค่าใบรับรองอ่ืน ๆ ฉบับละ                ๑๐๐ บาท 
๘.๕ ค่าออกใบปริญญาบัตรและใบรับรองเป็นภาษาต่างประเทศ 
      ฉบับละ                ๒๐๐ บาท 
๘.๖ ค่าลงทะเบียนบัณฑิต   คนละ                 ๑,๐๐๐ บาท 
๘.๗ ค่าธรรมเนียมการรับโอนผลการเรียน 
      ระดับมหาบัณฑิต  คนละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อ ๑ ภาคเรียนที่ขอโอน 
      ระดับดุษฎีบัณฑิต  คนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ภาคเรียนที่ขอโอน 
๘.๘ ค่าปรับการขอรับปริญญาบัตรเกินกว่า ๖ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัย 
     ประกาศกําหนดให้รับ ฉบับละ        ๑,๐๐๐ บาท 
๘.๙ ค่าประกันของเสียหาย        ๑,๐๐๐ บาท 
        ค่าประกันของเสีย ให้นักศึกษาถอนคืนได้ภายในระยะเวลา ๖ เดือน  
        นับตั้งแต่วันที่อนุมัติผลการศึกษา หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กําหนด 
        ให้โอนเป็นเงินบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๙  ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต่อภาคเรียน 
ดังนี้ 

      ๙.๑ กรณีนักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให้ศึกษาและนักศึกษาอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 

ระดับมหาบัณฑิต ภาคเรียนละ               ๖,๐๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนละ                ๑๐,๐๐๐  บาท 

๙.๒ กรณีนักศึกษาลาพักการเรียน ในระหว่างการเรียนที่อยู่ในระยะเวลาของ
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

ระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนละ            ๕,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินที่เก็บได้ตลอดหลักสูตร 
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   ข้อ ๑๑  ค่าตอบแทนการสอน ค่าคุมวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร 
ค่าสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ค่าออกข้อสอบและค่าตรวจข้อสอบการสอบวัดคุณสมบัติ  
การสอบประมวลความรู้ การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดความรู้ และการสอบวัดวิชาพ้ืนฐาน
ก่อนเรียน ค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ค่าผู้ประสานงานประจําวิชา ค่าดําเนินการเหมาจ่าย และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๒ สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยร่วมกับบุคคลอ่ืนตามคําสั่งมหาวิทยาลัยและได้ดําเนินการไปก่อน 
ที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ เฉพาะการจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด     

ประกาศ ณ  วันที่   ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙                       
 

 
 

  (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

          ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
..................................... 

 เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และ   
ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(แก้ไขเพ่ิมเติม)” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

๓.๑ ระดับมหาบัณฑิต 
๓.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
   งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา   ๑๐,๐๐๐  บาท 
   งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา   ๑๐,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐  บาท 

๓.๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๕ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๒๔,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๒,๐๐๐  บาท 
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งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๒,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สําหรับผู้บริหาร   ๑๘๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๕ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๒๐,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๒๐,๐๐๐  บาท 

ที่เหลือ ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ        ๓๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๗,๕๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๗,๕๐๐  บาท 
๓.๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๓๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๕,๐๐๐   บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๕,๐๐๐   บาท 

๓.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ     ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๐,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๐,๐๐๐  บาท 

ที่เหลือ ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ        ๑๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา    ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ        ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา     ๑๐,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา     ๑๐,๐๐๐  บาท 

๓.๑.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ   ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๕ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ         ๒๔,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา     ๑๒,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา     ๑๒,๐๐๐  บาท 

๓.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต 
๓.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๙ ภาคการศึกษา ๘ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ     ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๒๐,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๒๐,๐๐๐  บาท 

ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ         ๓๐,๐๐๐  บาท 
หรืออาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๕,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๕,๐๐๐  บาท 

๓.๒.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต        ๕๔๐,๐๐๐ บาท 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       ๕๔๐,๐๐๐ บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๙ ภาคการศึกษา            ๖๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๒๐,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๒๐,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนด
ในประกาศนี ้

กรณีนักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 

๔.๑ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 
๔.๑.๑ ระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ         ๖,๐๐๐  บาท 
๔.๑.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐  บาท 

๔.๒ นักศึกษาลาพักการเรียน ภาคการศึกษาละ         ๕,๐๐๐  บาท 
 

 ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิมภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

  ประกาศ ณ  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                    อธิการบดี 
                             มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                                                                      จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
..................................... 

 เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ข้อ 
๕ ข้อ ๖ และ ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(แก้ไขเพ่ิมเติม)” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

๓.๑ ระดับมหาบัณฑิต 
๓.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    ๖๐,๐๐๐  บาท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    ๖๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    ๖๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย  ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ              ๑๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
   งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๗,๕๐๐  บาท 
   งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๗,๕๐๐  บาท 

๓.๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต      ๖๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       ๖๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๑๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา     ๗,๕๐๐   บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา     ๗,๕๐๐   บาท 
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๓.๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     ๖๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์      ๖๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๑๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา       ๗,๕๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา       ๗,๕๐๐  บาท 

๓.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต       ๖๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร      ๖๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา       ๖๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ           ๑๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๗,๕๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๗,๕๐๐  บาท 

๓.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต 
๓.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๕ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ     ๒๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๒,๕๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา    ๑๒,๕๐๐  บาท 

   ๓.๒.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต               ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๕ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ       ๔๒,๐๐๐ บาท  
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๑๔,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๑๔,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๑๔,๐๐๐  บาท 

ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ              ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๑๔,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๑๓,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา      ๑๓,๐๐๐  บาท 

 ข้อ ๔ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนด
ในประกาศนี ้
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กรณีนักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 

๔.๑ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 
๔.๑.๑ ระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ         ๒,๕๐๐  บาท 
๔.๑.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ         ๔,๐๐๐  บาท 

๔.๒ นักศึกษาลาพักการเรียน ภาคการศึกษาละ         ๒,๐๐๐  บาท 
 ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิมภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท
 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
  
  ประกาศ ณ  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
                       (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
                                          ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การรักษาสภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) 

..................................... 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ การรักษาสภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม)  
 ข้อ ๒ ประกาศนี้บังคับใช้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การรักษาสภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  ๓.๑ นักศึกษาที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษา ให้ยื่นคําร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
และชําระค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๓.๒ นักศึกษาที่สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่าน
เรียบร้อยแล้วในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพของนักศึกษา จํานวน ๒ 
ภาคการศึกษา  
  ๓.๓ ถ้าได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพของนักศึกษาครบ ๒ ภาคการศึกษาแล้ว แต่ยัง
แก้ไขวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระไม่แล้วเสร็จ นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่กําหนดไว้ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔  กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้อธิการบดีตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
..................................... 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๖    
 ข้อ ๒ ประกาศนี้บังคับใช้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
  บทคัดย่อไทย หมายถึง ข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงภาพรวมของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ควรครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ คือ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย ควรเขียนให้สั้นกะทัดรัด ได้ ใจความ
ชัดเจน ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน ๒ หน้ากระดาษ 
  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ หมายถึง บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้จัดรูปหน้าเหมือนบทคัดย่อ
ภาษาไทย ให้ถอดข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ควรเขียนขึ้นใหม่อีก 
 ข้อ ๔ รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ มหาวิทยาลัยกําหนดรูปแบบของบทคัดย่อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระของทุกหลักสูตร ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย  

๑. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
๒. ชื่อนักศึกษา (โดยไม่ระบุคํานําหน้าชื่อ ยศ ฐานันดรศักดิ์) 
๓. รหัสประจําตัวนักศึกษา 
๔. ชื่อปริญญา 
๕. ชื่อสาขา 
๖. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
๗. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย 
 ๑. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ระบุว่า ผู้วิจัยต้องการศึกษาประเด็น 
อะไรบ้างอาจเขียนเป็นข้อๆ หรือเขียนเป็นประโยคบอกเล่า 
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   ๒. วิธีการดําเนินการวิจัย ให้อธิบายว่า ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยด้วยวิธีการใด 
พร้อมทั้งระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและระบุสิ่งที่แสดงคุณภาพของ
เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย และในกรณีท่ีมีการใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ 
   ๓. ผลการวิจัยให้ระบุว่า ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบอะไรบ้าง โดยให้ผลการวิจัยตอบ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ครบทุกข้อ ในกรณีที่มีการทดสอบสมมติฐาน ให้ระบุว่าข้อค้นพบข้อใดเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อใดไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  ข้อ ๕  หลักเกณฑ์มาตรฐานบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เขียนให้สอดคล้องกับบทคัดย่อ
ภาษาไทย 
  ข้อ ๖  ประเภทของการวิจัย อาจจะระบุได้เป็น 
   การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
   การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
   การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) 
   การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
   การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
   การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
   การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) 
   การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
   หรืออ่ืนๆ 
  ข้อ ๗ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                        เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ดังนี้  

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑.๑ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่กําลังศึกษาอยู่ 
๑.๒ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร  
๑.๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมเพ่ิมเติม 

 ๒. มหาวิทยาลัยจะคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 
ผู้ช่วยสอนตามความต้องการของหลักสูตรต่างๆ 

๓. ผลการเรียนต้องไม่เป็น F และ I หรือไม่ปรากฏผลการเรียน  
๔. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 ๔.๑ ใบสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอน 
 ๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการเรียน 
 ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน  
 ๔.๔ บัตรนักศึกษา 

๕. รับใบสมัครและส่งใบสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร  
๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ 
http://grad.vru.ac.th  

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
                              
 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สรุปเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
 

ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต 

ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต 

ศึกษางานรายวิชา 30-33 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ค้นคว้าอิสระ 3-6 หน่วยกิต 
 
 

ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จบปริญญาโท จบปริญญาตรี จบปริญญาโท จบปริญญาตรี 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

48 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

72 หน่วยกิต 
ศึกษางานรายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ศึกษางานรายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

 36 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

 48 หน่วยกิต 
 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้
เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

1.   ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรชั้นสูงใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
2.   ปริญญาโทใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
3. ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาโทใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ผู้ที่สําเร็จปริญญา

ตรีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
  จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ในสาขานั้น 
  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

 จบปริญญาเอกหรือศาสตราจารย์ในสาขานั้น 
  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 5 คน 
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คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

ป.บัณฑิต ป.บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาโท ปริญญาเอก 
  1. อาจารย์ประจ า 
      - จบปริญญาโทหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัย 

        ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  1. อาจารย์ประจ า 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัย 
       ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
       - จบปริญญาโทหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
     - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัย 
       ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัย 
       ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
      - เป็นอาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
         ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 

        ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
      - เป็นอาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
       ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   2. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
      - เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
      ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
      - เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
         ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
      ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

 

 

 

 



 79 

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
  1. อาจารย์ประจ า 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 

        ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  1. อาจารย์ประจ า 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
       ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
      ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
      ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
การสอบวิทยานิพนธ์ ควรเป็นระบบเปิด ให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาเอก ซึ่งมีการเสนอผลงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้ 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาปริญญาโท แผน ก 
 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
  1. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
      ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ 
      ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับ  
      ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
      หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน 
      การประชุม (Proceedings) 

  1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดใน  
      หลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 
      ไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ 
      เทียบเท่า และรายวิชาบังคับไม่ต่ํากว่า B 
  2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
      ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ 
      ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
  3. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับ 
      ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
    หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน 
    การประชุม (Proceedings) 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท แผน ข 

 1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย         
ไมต่่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และรายวิชาบังคับไม่ต่ํากว่า B 

 2. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/
หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
 

แบบ 1 แบบ 2 
  1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา  
      ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถาบันกําหนด 
  2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  
     Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ์ 
  3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
      ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่ง 
      จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ 
      ภายนอก 
  4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  
      หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือ 
      สว่นหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ 
      ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
      ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง  
      (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  
      และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
     โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00  
     จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ  
     รายวชิาบังคับไม่ต่ํากว่า B 
  2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา  
      ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถาบันกําหนด 
  3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  
      Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทํา    
      วิทยานิพนธ์ 
  4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
      ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่ง 
      จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ 
      ภายนอก 
  5. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  
      หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือ 
      สว่นหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ 
      ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
      ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง  
     (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ 
     เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 



 81 

ค าอธิบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนมีเลขประจําตัว  11  หลัก  ตามที่ระบุไว้ในบัตรประจําตัวนักศึกษา 
รายละเอียดของรหัสและความหมายมีดังต่อไปนี้  ดังตัวอย่าง  57 – B – 7 – 333 – 01 – 60 
 
 
 
รหัส
ประจ าตัว 

57 B 7 333 01 60 
เลขหลักท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                     
 
 
 
 
 
  
            
 
 
 
หมายเหตุ นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2557 
  นักศึกษาภาคพิเศษ  เรียนที่มหาวิทยาลัย 
  ระดับปริญญาเอก 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  จํานวนหมู่เรียน หมู่ที่ 1 
  ลําดับที่นักศึกษาในห้องเรียน เลขที่ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่เร่ิมเข้าศึกษา   
ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้ายของ 
พ.ศ. ที่เร่ิมเข้าศึกษา 

ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติหรือ 
ภาคพิเศษ 

ระดับการศึกษา รหัสโปรแกรมวิชา จํานวนหมู่เรียน เลขที่นักศึกษา        
ในห้องเรียน 
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ค าอธิบายการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา หลักที่ 3 และหลักท่ี  4 
หลักท่ี 3  แทนประเภทนักศึกษา (เป็นนักศึกษาภาคและเรียน

อยู่ท่ีไหน) 
หลักท่ี 4 ระดับการศึกษาของ

นักศึกษา 
เลข G แทนนักศึกษา ภาคปกติ เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 
เลข B แทนนักศึกษา  ภาคพิเศษ  เรียน (ส-อ) ที่มหาวิทยาลัย    
จ.ปทุมธานี 
เลข M แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ  เรียน (ส-อ) ที่ศูนย์สระแก้ว    
จ.สระแก้ว 
เลข K แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ  เรียน (ส-อ) ที่ศูนย์กรุงเทพฯ 
เลข Z แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ  เรียน (จ-ศ ภาคคํ่า) ที่ศูนย์ให้
การศึกษาเซียร์ 
เลข E แทนนักศึกษา สําหรับผู้บริหาร 

เลข 1 แทนระดับอนุปริญญา 
เลข 2 แทน ระดับปริญญาตรี   
4 ปี 
เลข 3 แทนระดับปริญญาตรี 2 ปี
หลังอนุปริญญา 
เลข 4 แทนระดับสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี (ป.บัณฑิต) 
เลข 5 แทนระดับปริญญาโท 
เลข 6 แทนระดับสูงกว่าระดับ
ปริญญาโท (ป.บัณฑิตขั้นสูง) 
เลข 7 แทนระดับปริญญาเอก 
เลข 8 แทนระดับประกาศนียบัตร 
(ตชด.) 

 
 คาบเวลาเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ และนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) 

 
คาบเรียน เวลา 

1 08.30 – 09.30 
2 09.30 – 10.30 
3 10.30 – 11.30 
4 11.30 – 12.30 
5 12.30 – 13.30 
6 13.30 – 14.30 

14.30 – 15.30 

1 08.30 -09.30 
2 09.30 -10.30 
3 10.30 -11.30 
4 11.30 -12.30  
5 12.30–13.30 
6 13.30 -14.30 
7 14.30 -15.30 
8 15.30 – 16.30 
9 16.30 – 17.30 
10 17.30 – 18.30 
11 18.30 – 19.30 
12 19.30 – 20.30 

 
หมายเหตุ จ – วันจันทร ์ อ – วันอังคาร พ – วันพุธ ฤ – วันพฤหัสบดี 

ศ – วันศุกร์ ส – วันเสาร ์ ท – วันอาทิตย์ 
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คาบเรียนแบบ Block Course  
(ใช้เวลาเรียน 4 เดือน) 

 
ส 1-3, 5-7 เรียนวันเสาร์คาบที่ 1-3  

และคาบที่ 5-7 ช่วง 2 เดือนแรก 
ท 1-4, 6-9 เรียนวันอาทิตย์คาบที่ 1-4  

และคาบที่ 6-9 ช่วง 2 เดือนแรก 
ส 5-7, 1-3 เรียนวันเสาร์คาบที่ 1-3  

และคาบที่ 5-7 ช่วง 2 เดือนหลัง 
ท 6-9, 1-4 เรียนวันอาทิตย์คาบที่ 1-4  

และคาบที่ 6-9 ช่วง 2 เดือนหลัง 
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หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 Doctor of Education (Educational Administration) 
ชื่อย่อ :    ค.ด. (การบริหารการศึกษา)    
    Ed.D. (Educational Administration) 

1.จ านวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเรียนรายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 60 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 

 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
         1) แบบ 1.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
         2) แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

  1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1  
(หน่วยกิต) 

แบบ 2.1 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 9 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 15 
   3.1 กลุ่มวิชาบังคับ - 9 
   3.2 กลุ่มวิชาเลือก - 6 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม ไม่น้อยกว่า 48 60 

              
 1.3  รายวิชาในหมวดต่างๆ 
        1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1557101     ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
   Professional English for Graduates  1 

หลักสูตรปริญญาเอก 
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รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1557102     ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2  3(3-0-6) 
     Professional English for Graduates  2 
  2)  หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1018604     สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
    Seminar on Education and Royal WiSdom 
1047705     วิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง 3(2-2-5) 
    Advanced Research Methodology 
1067905     วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

 Research and Innovation Development  
 in Educational Administration 

   3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต 
            3.1) กลุ่มวิชาบังคับ เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต  
รหัส    ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
1067116   สัมมนาการพัฒนาหลักการบริหารการศึกษา 
    เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 
     Seminar on Educational Administration   
     Development for Change 
1067606     สัมมนาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความ 

    เป็นเลิศขององค์การทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar on Administrative Strategy Development  
  for Organizational Excellence 

1068907     สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
    Seminar on Curriculum and Instructional  
   Administration 

           3.2) กลุ่มวิชาเลือก เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
1018906   สัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็น 
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(2-2-5) 

Seminar on Educational Management and  
ASEAN  Economic Community 

1068603   สัมมนาการบริหารแผนและการประกันคุณภาพ 
    การศึกษา    3(2-2-5) 
    Seminar on Administrative Planning and   
    Educational  Assurance 
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รหัส    ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
1068604   สัมมนาการจัดการทรัพยากรการบริหารการศึกษา 

    สู่ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
    Seminar on Educational  Resource Management     
    for Administration and Learning Organization 

1068611   สัมมนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
    การเรียนรู้ในองค์การ 3(2-2-5) 

    Seminar on Information System Management  
    and  Learning in Oganization 

1068911   การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
    Independent Study in Educational Administration 
 
หมายเหตุ 

1.  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้
เรียนรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1065103   นโยบายและการการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Policy and Planning  
1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and Practices of  
 Educational Administration 
1065212   ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
    Instructional Leadership and  
    Curriculum Development 
   2. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชานี้  
รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1045204    วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 
       Research  Methodology 
       4) วิทยานิพนธ์   
    4.1) แบบ 1.1 
รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1068913     วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
    Thesis  
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    4.2) แบบ 2.1 
รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ)  
1068912     วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
    Thesis   
หมายเหตุ 
  ความหมายของเลขรหัสวิชา รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว  
  เลข 3 ตัวแรก หมายถึงหมวดวิชาหรือหมู่วิชา 
  เลขตัวที ่4  หมายถึงความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5  หมายถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที ่6,7 หมายถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
  101 หมู่วิชาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 
  104 หมู่วิชาสถิติและการวิจัย 
  106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
  155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 
1) แบบ 1.1 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1047705  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง ไม่นับหน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1067905  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการ 

              บริหารการศึกษา      
ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   1068913  วิทยานิพนธ์ 6  
รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหสัวิชา                   ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สัมพันธ์ 1018604  สัมมนาการจัดการศึกษาและ 
             ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน                   

ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   1068913  วิทยานิพนธ์  6   
รวมหน่วยกิต 6 

 
ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   1068913  วิทยานิพนธ์  12   
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  1068913  วิทยานิพนธ์   12   
รวมหน่วยกิต 12  
  

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์  1068913  วิทยานิพนธ์  12   
รวมหน่วยกิต 12 

     2) แบบ 2.1 
 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1047705  วิธีวิทยาการวิจัยขัน้สูง 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 1067116  สัมมนาการพัฒนาหลักการบริหาร   

การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 1018906  สัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือความ 
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1067905  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการ 

             บริหารการศึกษา      
3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 1067606  สัมมนาการพัฒนากลยุทธ์การ 
             บริหารสู่ความเป็นเลิศของ 
             องค์การทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 1068911 การศึกษาอิสระทางการบริหาร
การศึกษา 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 
  

   ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1018604  สัมมนาการจัดการศึกษาและ 
             ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน                   

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 1068907  สัมมนาการบริหารหลักสูตรและ 
             การจัดการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์   1068912  วิทยานิพนธ์  3  
รวมหน่วยกิต 9 
  

 ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   1068912  วิทยานิพนธ์  9   
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  1068912  วิทยานิพนธ์   12   
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  1068912  วิทยานิพนธ์  12   
รวมหน่วยกิต 12  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1018604    สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5)  
      Seminar on Education and Royal Wisdom 
 สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา กระบวนทัศน์ เรื่องภูมิพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
1018906    สัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม 
      เศรษฐกิจอาเซียน  3(2-2-5) 
      Seminar on Educational Management and  
      ASEAN Economic Community 
        การวิเคราะห์พันธสัญญาความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การจัดการศึกษาเพ่ือความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน ความเป็นสถานศึกษามาตรฐานสากลที่เปิดโอกาสให้ชาวอาเซียนเข้าศึกษา และ
การบริหารการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของชาวอาเซียน 
1045204 วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 
 Research  Methodology 
     ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ   
ขั้นตอนต่างๆ กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ   
ภาคนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ ศึกษาสถิติเชิงอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล  
และการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะห์ และการน าผลการวิจัยไปใช้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับท่ีเกี่ยวข้อง   
1047705    วิธีวิทยาการวิจัยขัน้สูง  3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology   
      หลักการและแนวคิดของการวิจัยแบบแผนวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง ระเบียบวิธีวิจัย   
เชิงปริมาณระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย          
การออกแบบงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

92 

รหัส    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1065103  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
     Educational Development Policy and Planning 

     ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบาย  
สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการก าหนดนโยบายการศึกษา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับชาติและสถานศึกษา วิเคราะห์การน าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษา  
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและแนวคิดใหม่
ในการจัดการศึกษาปัจจุบันและอนาคตได้ 
1065113  หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา       3(2-2-5) 
     Principles, Theories, and Practices of  
     Educational Administration 

 ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวัฒนาการเชิงกระบวน
ทัศน์ ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทย
ทั้งระบบ โดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจาย
อ านาจการบริหาร  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองค์การรูปแบบ
ต่างๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร  มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม
ของผู้น า  วัฒนธรรมองค์การและพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการ
พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
1065212  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 
     Instructional Leadership and  
     Curriculum Development 
 ศึกษาวิ เ คราะห์หลั กการ  ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและ 
การบริหารงานวิชาการการบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ     
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเน้น 
การจัดการเรียนการสอนโดยยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา 
การประเมิน การสอน การประกันคุณภาพ การศึกษาศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตรเน้นการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
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รหัส    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1067116    สัมมนาการพัฒนาหลักการบริหารการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง         3(2-2-5) 
      Seminar on Educational Administration  
      Development for Change   
 สัมมนาพัฒนาการแนวคิดทางการบริหารที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
การศึกษาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารการศึกษา  และ
พฤติกรรมองค์การที่สอดรับกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง และแนวโน้มภาวะผู้น าทางการศึกษาที่
สามารถพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
1067606    สัมมนาการพัฒนากลยุทธการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
      ขององค์การทางการศึกษา    3(2-2-5) 
      Seminar on Administrative Strategy  
      Development for Organizational Excellence   
       การวิเคราะห์ความเป็นกลยุทธ์และคุณลักษณะของกลยุทธ์ การวิเคราะห์คุณลักษณะ
ขององค์การทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ กลยุทธ์ในการสร้างความเป็นเลิศในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การผลิต การบริการ การตลาด ความพร้อม และเครือข่าย รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรสู่องค์การความเป็นเลิศ 
1067905    วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารศึกษา          3(2-2-5)  

 Research and Innovation Development in Educational   
Administration 

      การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพ่ือน าทฤษฎี  แนวคิด
การบริหาร การจัดองค์การทางการศึกษาสมัยใหม่ไปใช้ในบริบทของท้องถิ่น การเลือกใช้ สถิติเพ่ือการ
วิจัยชั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
1068603      สัมมนาการบริหารแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา        3(2-2-5) 
       Seminar on Administrative Planning and Educational Assurance 
        การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การก าหนด นโยบาย  
วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ทางการศึกษา การจัดท าแผนการจัดการศึกษา การบริหารแผนการจัด
การศึกษา แนวคิดการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ความสัมพันธ์ของการวางแผนและการประกันคุณภาพ และการบริหารคุณภาพการศึกษา 
 1068604     สัมมนาการจัดการทรัพยากรการบริหารการศึกษาสู่ 
     ความเป็นชุมชนการเรียนรู้          3(2-2-5)   

Seminar on Educational Resource Management for  
Administration  and Learning Organization    

 การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้  ลักษณะการเรียนรู้ของชุมชนการ
เรียนรู้ ทรัพยากรการบริหารเพื่อความเป็นชุมชนการเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นชุมชน
การเรียนรู้ 
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รหัส    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1068611    สัมมนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
      และการเรียนรู้ในองค์การ    3(2-2-5) 
      Seminar on Information System Management for Administration  
                   and Learning in Organization 
 การวิเคราะห์สารสนเทศทางการศึกษา ประเภทของสารสนเทศ การสร้างระบบ
สารสนเทศ การบริหารสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ การศึกษาระบบการเก็บรวบรวมสารสนเทศ  
และการให้บริการสารสนเทศ 
1068907      สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน        3(2-2-5) 
      Seminar on Curriculum and Instructional Administration 
 การวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรในระดับต่างๆ การบริหารหลักสูตรให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และบทบาทของ
ผู้บริหารการศึกษาในฐานะการเป็นผู้น าทางวิชาการขององค์การทางการศึกษา 
1068911    การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 
      Independent Study in Educational Administration 
 การศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่
นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์และการน าเสนอผลงานในที่ประชุมทาง
วิชาการ   
1068912      วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
      Thesis   
 การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่เป็นการค้นหาความรู้ใหม่ 
หรือเป็นการสร้างสรรค์วิชาชีพสาขาบริหารการศึกษางานวิจัยมีความส าคัญและแสดงให้เห็นความสามารถ
ของผู้เรียนในการบูรณาการความรู้ และการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาการวิจัย 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษา  และ/หรือการพัฒนาการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา 
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รหัส    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1068913     วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
                  Thesis   
 ศึกษาปัญหาการวิจัย ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีการบริหารการศึกษาและ/หรือแนวคิด
หรือทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นองค์ประกอบหรือวิธีการแก้ปัญหา และน าเสนอหัวข้อการวิจัย
พร้อมบทความทางวิชาการท่ีสนับสนุนงานวิจัยตามหัวข้อที่เสนอ  
 น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี 
เหตุผล และสมมติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจาก 
การศึกษา แผนการด าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยและรวบรวม
ข้อมูล ระยะเวลาด าเนินการวิจัยและเอกสารอ้างอิง 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิ เคราะห์ข้อมูล  สรุปผล อภิปรายผลและให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พร้อมทั้งเขียนบทความวิจัยและเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
1557101    ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
      Professional English for Graduates  1 
 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแด่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า  ELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดให้แก่
ผู้เรียน  ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
      Professional English for Graduates  2 
 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแด่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน
โดยเฉพาะการเขียนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
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บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 Doctor of Business Administration (Business Administration) 
ชื่อย่อ :    บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
 :   D.B.A. (Business Administration) 
หลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
60  หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา 

1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  
 2. โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับที่ หมวดวิชา 

ปริญญาเอก 
แบบ 1.1 

 
 แบบ 1.1 

 

ปริญญาเอก  
แบบ 2.1 

 
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 5 รายวิชา (S/U) 5 รายวิชา (S/U) 
2 หมวดวิชาพ้ืนฐาน (บังคับ) 4  รายวิชา 12 4 รายวิชา 12 
3 หมวดวิชาสัมพันธ์ (เลือก) - 0  4 รายวิชา 12 

4 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 48 36 หนว่ยกิต 36 

 รวม  60  60 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาพ้ืนฐาน (บังคับ) หมวด
วิชาสัมพันธ์ (เลือก) และหมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้ 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                             ไม่นับหน่วยกิต 

ก. 1  กลุ่มวิชาภาษา         หน่วยกิต 
1557101*  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1                                 3(3-0-6) 

                                      Professional English for Graduates 1 
  รหัส      ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

1557102* ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2       3(3-0-6) 
              Professional English for Graduates 2 
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    ก. 2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ                หน่วยกิต 
  รหัส      ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

2555353* สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย           3(2-2-5) 
                           ทางสังคมศาสตร์ 

                      Statistics and Software Programs for Social Science  
                      Research 
3565101** ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ           3(3-0-6) 
                     Fundamental Business Administration 
3566101 สัมมนาขอบข่าย แนวคิด               3(2-2-5) 

และทฤษฎีทางการจัดการ  
 Seminar in Scope, Conceptual and 

Management Theoretical  
 

หมายเหตุ: * เป็นวิชาที่เปิดใช้อยู่แล้ว 
หมายเหตุ: ** เป็นวิชาที่เปิดใช้อยู่แล้วในสาขาวิชาปริญญาโท และเรียนเฉพาะ

ผู้ที่ไม่จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานการศึกษาทางด้าน
บริหารธุรกิจ 

การศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องศึกษาหมวด

วิชาเสริมพ้ืนฐานขั้นต่ า 3 รายวิชา ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
2. การศึกษาวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาทุกคน

ต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1.1 และ 2.1  
3. ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

3.1 นักศึกษาท่ีมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 550 (ส าหรับ Paper  
     based) หรือไม่ต่ ากว่า 213 (ส าหรับ Computer based)*หรือ 
3.2 นักศึกษาท่ีมีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.0*หรือ 

         3.3 นักศึกษาท่ีมีผลการสอบ CU-TEP หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550* 
                          ไม่ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Vru Grad English Test) ก่อนการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

หมายเหตุ * คะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องน ามาแสดงต่อ
ผู้อ านวยการหลักสูตรก่อนการเปิดสอนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวิชาพื้นฐาน (ส าหรับแบบท่ี 1.1 และ 2.1)        12 หน่วยกิต 
  รหัส      ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

3547201 สัมมนากลยุทธ์การตลาดขั้นสูง        3(2-2-5) 
  Seminar in Advanced Marketing Strategy    
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  รหัส      ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
3567201 สัมมนาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง    3(2-2-5) 

  Seminar in Advanced Organization and Human  
  Resource Management 

3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์ การก าหนดนโยบายและ      3(2-2-5) 
  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 
  Seminar in Vision Formulation, Policy Determination,  
  and Advanced Strategic Planning      

3567203 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางบริหารธุรกิจ       3(2-2-5) 
  Advanced Research Methodology in Business  
  Administration 

หมวดวิชาสัมพันธ์ (เฉพาะแบบท่ี 2.1)                             12  หน่วยกิต 
  รหัส      ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

3537301  สัมมนาการจัดการทางการเงินและบัญชีขั้นสูง               (2-2-5) 
  Seminar in Advanced Financial and Accounting  

  Management 
3547301 สัมมนาการสร้างภาพลักษณ์ กลยุทธ์การตลาดและ      3(2-2-5) 

  การสื่อสารองค์การภาครัฐและเอกชน 
  Seminar in Image Building, Marketing Strategy, and 

  Communication for Public and Private Organization 
3567301 สัมมนาภาวะผู้น าโลกธุรกิจยุคใหม่        3(2-2-5)

   Seminar in Leadership in New Global Business 
        3567302      สัมมนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการด าเนินงานและ    3(2-2-5) 

   องค์การแห่งการแข่งขัน 
   Seminar in Creative Thinking for Operation and  
   Competitive Organization 

3567303  สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
Seminar in Environmental Management 

3567304   สัมมนาการจัดการความเสี่ยงส าหรับองค์การภาครัฐ      3(2-2-5) 
และเอกชน 
Seminar in Risk Management for Public and Private  
Organization 

3567305  สัมมนาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
         ขององค์การ 

Seminar in Business Ethics and Corporate Social  
Responsibility 
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                      รหัส      ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
 3567306  สัมมนาการจัดการตรวจสอบภายในองค์การ       3(2-2-5) 

            Seminar in Internal Audit Management 
 3567307  สัมมนานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ      3(2-2-5) 

สาธารณะ 
            Seminar in Innovative Human Capital Management  

and Public Organization 
 3567308  สัมมนาการจัดการอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม      3(2-2-5) 

การจัดการ 
Seminar in Creative and Innovative Management 

 3567309    สัมมนากฎหมายแรงงานและมหาชนส าหรับการจัดการ  3(2-2-5) 
            ภาครัฐและเอกชน 

Seminar in Labor and Public Primary Law for Private 
and Public Management   

 3567310  สัมมนานวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่             3(2-2-5) 
Seminar in Innovative Management for Modern  
Organization 

  3567311        สัมมนาการจัดการเครือข่ายและการบริหารงานแบบ     3(2-2-5) 
มีส่วนร่วม 
Seminar in Network Management and Participative 
Management 

  3567312   สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการขั้นสูง      3(2-2-5) 
             Seminar in Advanced Administrative Practices 

3567313   สัมมนาการจัดการนวัตกรรมขั้นสูง        3(2-2-5) 
        Seminar in Advanced Innovative Management 

3567314   สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์ธุรกิจ                    3(2-2-5) 
               Seminar in Corporate Strategy Research  

3567315   สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง                           3(2-2-5) 
                                       Seminar in Advanced International Business 

3567316  สัมมนาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา                      3(2-2-5) 
               Seminar in Intellectual Property Management     

3567317   สัมมนาพฤติกรรมองค์การขั้นสูง                              3(2-2-5) 
    Seminar in Advanced Organizational Behavior 

3567318   สัมมนาการจัดการข้ันสูง                                     3(2-2-5) 
               Seminar in Advanced Management 
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รหัส           ชื่อรายวิชา                                                 น(ท-ป-ศ) 
3597301   สัมมนาเศรษฐศาสตร์เพื่อการค้าสมัยใหม่                3(2-2-5) 
               Seminar in Economics for Modern Trade 

3627301   สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ขั้นสูง                           3(2-2-5) 
               Seminar in Advanced Logistic Management 

3537302   สัมมนาการบริหารการเงินข้ันสูง                           3(2-2-5) 
                                       Seminar in Advanced Managerial Finance 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

1) ปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 2.1 
      3567401 ดุษฎีนิพนธ์    48 และ 36 หน่วยกิต 

  Dissertation  
กระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ให้พัฒนาไปตามแนวทางที่ก าหนดตามหมวดวิชาสัมมนา

และตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ โดยการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์แบ่งเป็น 4 ขั้น คือ 
1. ขั้นการเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ 
2. ขั้นการน าเสนอบทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ  
3. ขั้นการน าเสนอบทที ่4-5 ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ 
4. ขั้นการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์แบบเปิดสาธารณะ (Open-Dissertation 

Examination) 
หมายเหตุ       ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 

รหัสวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 7 ตัวดังต่อไปนี้ 
เลขตัวที่  1-3   บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที ่ 4      บ่งบอกถึงความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่  5      บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่  6, 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
เลขรหัส  104 หมายถึง หมู่วิชาวิจัย 
เลขรหัส  155 หมายถึง หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
เลขรหัส  255 หมายถึง หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
เลขรหัส  353 หมายถึง หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
เลขรหัส  354 หมายถึง หมู่วิชาการตลาด 
เลขรหัส  356 หมายถึง หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
เลขรหัส  359 หมายถึง หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เลขรหัส  362 หมายถึง หมู่วิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

ภาคปกติ 
ปริญญาเอก แบบท่ี 1.1  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
 2555353 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 
ไม่นับหน่วยกิต 

 

 3565101 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน 3567201 สัมมนาการจัดการองค์การและทรัพยากร
มนุษย์ข้ันสูง 

3(2-2-5) 

 3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์ การก าหนด
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูง 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2  ไม่นับหน่วยกิต 
 3566101 สัมมนาขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการ

จัดการ 
ไม่นับหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน 3547201 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3567214 สัมมนากลยุทธ์การตลาดขั้นสูง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต    12  หน่วยกิต 
 
ปริญญาเอก แบบท่ี 2.1 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
 2555353 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 
ไม่นับหน่วยกิต 

 

 3565101 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน 3567201 สัมมนาการจัดการองค์การและทรัพยากร
มนุษย์ข้ันสูง 

3(2-2-5) 

 3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์ การก าหนด
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูง 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2  ไม่นับหน่วยกิต 
 3566101 สัมมนาขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการ

จัดการ 
ไม่นับหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน 3567203 สัมมนากลยุทธ์การตลาดขั้นสูง 3(2-2-5) 
 3547208 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ XXXXXXX วิชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

 XXXXXXX วิชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 XXXXXXX วิชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 XXXXXXX วิชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต   12  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา ภาคผนวก ก 

ก. ค าอธิบายรายวิชา  (ภาคผนวก ก.) 
รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
1557101*  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1      3(3-0-6) 
   Professional English for Graduates 1 
        การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน    โดยการเสริมทักษะและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพูด การฟัง    การอ่าน   การสรุปสาระส าคัญจากการบรรยาย และการเขียน
รายงานในรูปแบบต่างๆ 
 
 

 



 

 

105 

รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
1557102* ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 2 

ศึกษาต่อเนื่องจาก 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ดุษฎีบัณฑิต 2 (Professional English for Graduates 2) การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด 
ภาษาอังกฤษที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เน้นการอ่านบทความทางวิชาการผลงานวิจัย การสรุป
ความจากการอ่านบทความทางวิชาการ และการฝึกเขียนสรุปความเพ่ือประโยชน์ ต่อการเขียน
บทคัดย่อการวิจัยและผลงานการวิจัย 
2555353*   สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 
  Statistics and Advanced Software Programs for Social Science  
                 Research 
 หลักการและกระบวนการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง การใช้สถิติที่เหมาะสม
วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร เช่น เทคนิค ตารางไขว้    (Cross-tab), Correlation, Chi-Square, ANOVA, 
ANCOVA,  MANOVA, สถิติ Post Hoc, MCA., Discriminate Analysis,  MRA., Path Analysis  
และเทคนิควิธีอ่ืนๆที่เหมาะสมกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
3565101**  ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Seminar in Foundations in Business Administration 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ การบัญชี การตลาด ทางการเงิน รวมถึงการสร้างรายงาน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับสูง 
3566101    สัมมนาขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการ      3(2-2-5) 
                Seminar in Scope, Concept and Theory of Management 
 สัมมนาเกี่ยวกับขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารในแต่ละยุค
สมัยที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ อภิปราย 
รวมทั้งศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการจัดการทางบริหารธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและแนวโน้มทางการบริหารธุรกิจไทยและธุรกิจโลก รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยในอนาคต 
3567201     สัมมนาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง                       3(2-2-5) 
                 Seminar in Advanced Organization and Human Resource  
                 Management 
                  สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์พฤติกรรม
องค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน รูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การก าหนดประเด็นปัญหา การ
น าเสนอองค์ความรู้ในหัวข้อการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ที่นักศึกษาสนใจ การอภิปราย
ประเด็นปัญหาทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์เชิงลึก เพ่ือบูรณาการความรู้ให้เป็นระบบ
และทันสมัย 
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์ การก าหนดนโยบาย                              3(2-2-5) 
                  และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 
                  Seminar in Creative Vision, Policy Formulation and Advanced  
                  Strategic Planning 

สัมมนาเกี่ยวกับกรณีศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีการจัดการและการ
บริหารงานทั้งในองค์การภาครัฐ และเอกชนในยุคเดิมและยุคใหม่ การก าหนดนโยบาย การวางแผน
นโยบาย เรียนรู้กลยุทธ์ทางการจัดการ และนโยบายการจัดการในภาครัฐ และเอกชน วิธีและ
กระบวนการการสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ วิธีการและกระบวนการในการก าหนดนโยบายการ
วางแผนกลยุทธ์ขั้นสูงส าหรับผู้บริหารและสามารถประยุกต์ให้ทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม  
3567203     สัมมนากลยุทธ์การตลาดขัน้สูง                         3(2-2-5)            

Seminar in Advanced Marketing Strategy 
สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน การสื่อสารองค์การภาครัฐและเอกชน ศีลธรรมและความรับผิดชอบขององค์การภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษา
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
3567301       สัมมนาภาวะผู้น าโลกธุรกิจยุคใหม่      3(2-2-5) 
            Seminar in Leadership in New Global Business 
                    สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า คุณลักษณะผู้น ายุคใหม่ ปัญหาท้าทาย
ความสามารถของผู้น าทางธุรกิจ วิเคราะห์ตัวแบบผู้น าที่เหมาะสมกับบริบทการบริหารธุรกิจของ
ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย น าประเด็นปัญหาของผู้น าเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมา
อภิปรายในชั้นเรียนและเสนอทางออกที่ เหมาะสม วิพากษ์รูปแบบของผู้น าตามทฤษฎีกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย พร้อมชี้ให้เห็นช่องว่างแห่งองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้น า เพ่ือ
น าไปสู่การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
3567204        ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางบริหารธุรกิจ                                      3(2-2-5) 
  Advanced Research Methodology in Business Administration 
ศึกษาแนวคิด หลักการวิจัย ประเภทวิจัย แบบแผนวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
มุ่งเน้นถึงการใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิจัยทางธุรกิจการออกแบบการวิจัยโดยสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็น และจรรยาบรรณของนักวิจัย  
3567302 สัมมนาการจัดการทางการเงินและบัญชีข้ันสูง     3(2-2-5) 
  Seminar in Advanced Financial and Accounting Management  

            สัมมนาเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการบริหารงานด้าน
การเงิน เครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารเงินทุน การประยุกต์ทฤษฎีทางการเงิน
กับปัญหาของธุรกิจ ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี ศึกษาการ
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วางแผนทางการเงิน และการบัญชีขั้นสูง วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชี วางแผนโครงสร้าง
เงินทุน ต้นทุนเงินทุน การบริหารเงินทุนให้มีความม่ันคง เพ่ือให้ธุรกิจด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
รหัส    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567303 สัมมนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการด าเนินงาน                          3(2-2-5) 
   และองค์การแห่งการแข่งขัน 

  Seminar in Creative Work for Operation and Competitive              
          Organization 

           สัมมนาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด รูปแบบการจัดการความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์
และองค์การแห่งการแข่งขันขององค์การ สัมมนาเชิงวิชาการประยุกต์ กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันองค์การ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาการจัดการในองค์การจากงานวิจัย รวมทั้งการ
น าเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือด้านการจัดการความรู้ ซิกส์
ซิกม่า สมรรถนะ เทคนิคและแนวทางในการบริหารแนวคิดเชิงบวก และแนวคิดเชิงบูรณาการศาสตร์
ทางการบริหารสมัยใหม่   
3567304        สัมมนาการสร้างภาพลักษณ์ กลยุทธ์การตลาด                             3(2-2-5)
           และการสื่อสารองค์การภาครัฐและเอกชน 
             Seminar in Image Building, Marketing Strategy, and       
                    Communication  for Public and Private Organization 
                    ศึกษาบทบาท ความหมาย ทฤษฎีการสื่อสารของบุคลากรขององค์การภาครัฐ และ
เอกชนที่มีต่อการพัฒนาองค์การและประสิทธิภาพการจัดการ การสร้างภาพลักษณ์ด้วยกลยุทธ์ทาง
การตลาด กลยุทธ์จริยธรรมทางการตลาด รูปแบบการด าเนินการแก้ไข องค์การ โดยศึกษาหัวข้อวิจัย 
บทความ และหัวข้อการสัมมนาและการศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา 
3567305         สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม                                               3(2-2-5) 
            Seminar in Environmental Management 
          สัมมนาเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี และวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การคาดคะเน ประมาณการผลกระทบจากโครงการ การก าหนดดัชนีบ่งชี้   การวางแผน
และก าหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ปัญหาผลกระทบจากโครงการ การรายงานผล
การศึกษาผลกระทบ ศึกษากรณีตัวอย่างในภาคสนามและปฏิบัติการ 
3567306         สัมมนาการจัดการความเสี่ยงส าหรับองค์การภาครัฐและเอกชน        3(2-2-5) 
            Seminar in Risk Management for Public and Private  
                    Organization 
      สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด นิยาม บทบาท และความส าคัญของการบริหาร ความเสี่ยง 
ต้นทุนความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงและมูลค่าขององค์การ การระบุภัย       
การประเมินภัย วิธีการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และการเลือกเทคนิคการบริหารความเสี่ยง  
การตรวจสอบและวัดผล การบริหารความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงของ
องค์การระหว่างประเทศ  
 



 

 

108 

 
 
รหัส   ชือ่และค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567307        สัมมนาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ        3(2-2-5)
        Seminar in Business Ethics and Corporate Social Responsibility 

     สัมมนา ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมในการบริหารธุรกิจ
ปัจจุบันและอนาคต   ทฤษฎี หลักการการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขในสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยศึกษาจากกรณีศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
ประเทศก าลังพัฒนา ศึกษาปัญหาท้องถิ่นของประเทศอุตสาหกรรมใหม่เกี่ยวกับผลกระทบจาก
อุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาร่วมสมัยทางจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
3567308      สัมมนาการจัดการตรวจสอบภายในองค์การ     3(2-2-5) 
                  Seminar in Internal Audit Management 

 สัมมนาเกี่ยวกับ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน จริยธรรมทาง
วิชาชีพ แนวทางการรายงานเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของภาคธุรกิจให้ดีขึ้น โดย
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการจัดการการควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบ  
3567309      สัมมนานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และองค์การสาธารณะ              3(2-2-5) 
  Seminar in Innovative Human Capital Management  

 and Public Organization 
 สัมมนาเกี่ยวกับ นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ และแนวคิดองค์การ

สาธารณะ การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การสาธารณะ จากกรณีความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ที่มีผลต่อการจัดการทุนมนุษย์จนส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการทุนมนุษย์ โดยศึกษา วิเคราะห์ตัวแบบกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและเลือกสรรการฝึกอบรมและพัฒนาการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการการทรัพยากรมนุษยสัมพันธ์ ปัญหาและแนวโน้มการจัดการทุน
มนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์  
3567310      สัมมนาการจัดการอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ               3(2-2-5) 
    Seminar in Creative and Innovative Management 
                   สัมมนาเกี่ยวกับ การจัดการและการบริหารองค์การระดับสูงสมัยใหม่ โดยการน า
วิชาการจัดการ โดยเน้นการจัดการตามวัตถุประสงค์มาผสมผสานกันหลักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
เพ่ือก่อให้เกิดการจัดการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโลก
ปัจจุบัน การบูรณาการศาสตร์ที่มีหลากหลายสาขาให้เป็นสหวิทยาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน ผสมผสานกันในด้านการบริหารสอดคล้อง
กันในระดับภูมิภาคจนถึงในระดับนานาชาติ 
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567311    สัมมนากฎหมายแรงงานและมหาชนส าหรับ       3(2-2-5) 
   การจัดการภาครัฐและเอกชน   

  Seminar in Labor and Public Primary Law for  
  Private and Public Management 
                สัมมนา อภิปราย กรณีศึกษาเพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายมหาชนโดยเน้นสภาพปัญหาและการประยุกต์ใช้ได้ส าหรับการบริหารการจัดการในองค์การ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือน าข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา และจัดท ารายงานการศึกษาได้อย่างมี
มาตรฐาน เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายส าหรับการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 
รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567312  สัมมนานวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่                           3(2-2-5)  
                Seminar in Innovative Management for Modern Organization 
 สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการ ต่างๆ เช่น Balance Scorecard, Total Quality 
Management, Key Performance Index,Competency, Learning Organization, Knowledge 
Management, International Organization for Standardization เป็นต้น รวมถึงเทคนิค
บางอย่างในฐานะที่เป็นเทคนิคการจัดการ เพ่ือน าเทคนิคต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงองค์การให้
มีประสิทธิภาพทางการจัดการ โดยเน้นศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเป็นส าคัญ  
3567313     สัมมนาการจัดการเครือข่ายและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม              3(2-2-5)      

Seminar in Network Management and Participative Management 
        สัมมนา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม ความเป็นมา แนวโน้ม ลักษณะ หลักการส าคัญ ตลอดจนบริบทที่ก่อให้เกิดแนวคิดการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Control หรือ 
TQC) แรงจูงใจในให้ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานในองค์การ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมมือกันพัฒนางานด้วยความเต็มใจ รวมถึงวิธีการและความส าคัญของการสร้างเครือข่ายสังคมที่
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการให้บริการสังคม การสร้างและบริหารจัดการ
เครอืข่ายการท างาน  
3567314     สัมมนาเศรษฐศาสตร์เพื่อการค้าสมัยใหม่                                       3(2-2-5) 
        Seminar in Economics for Modern Trade 
 สัมมนา วิเคราะห์และอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ และการค้าสมัยใหม่ โดย
การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในการค้าสมัยใหม่และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ แนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหาร และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลในการท าการค้าสมัยใหม่ 
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567315       สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ขั้นสูง                                            3(2-2-5)   
  Seminar in Advanced Logistic Management 
                   สัมมนาเกี่ยวกับขอบเขต แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์
สมัยใหม่ การออกแบบ การควบคุม การด าเนินการและการจัดการระบบโลจิสติกส์ เครื่องมือและ
เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ และวิเคราะห์ระบบขนส่งในระบบเศรษฐกิจ เช่น การจัดท า การขนส่ง 
ขบวนการสั่งของ การจัดเก็บ การจัดการวัตถุดิบ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการลูกค้า 
และการบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่งและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และการ
วัดผลของการด าเนินงานขององค์การ การน าประเด็นปัญหาด้านโลจิสติกส์มาศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึก
ในประเทศไทย 
3567316  สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการขั้นสูง                   3(2-2-5)  

 Seminar in Advanced Administrative Practices 
สัมมนา วิเคราะห์ และอภิปราย ทฤษฎีการบริหารปฏิบัติการองค์การ การจัดการ

ด าเนินการ การตัดสินใจ โดยเน้นในลักษณะกระบวนการการพัฒนาองค์การตามสภาพสิ่งแวดล้อม 
และการบริหารสมัยใหม่ รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ
การเสนอรายงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารของนักศึกษา 
3567317      สัมมนาการจัดการนวัตกรรมขั้นสูง                                               3(2-2-5) 
  Seminar in Advanced Innovative Management 

               สัมมนา วิเคราะห์ และอภิปราย แนวคิด และบทบาทของนวัตกรรมในด้านต่างๆ การ
จัดการนวัตกรรม เน้นในเรื่องความส าคัญและองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมในองค์การ 
นวัตกรรมผู้ประกอบการ วงจรชีวิตของนวัตกรรม นวัตกรรมกับศักยภาพในการแข่งขัน ระบบ
นวัตกรรมและเครือข่ายวิสาหกิจ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ในองค์การเพ่ือการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม   
3567318      สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์ธุรกิจ                                                    3(2-2-5)   
          Seminar in Research in Corporate Strategy 
         สัมมนาเพ่ือศึกษาการน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจว่าด้วย การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมองค์การ การตลาด การจัดการธุรกิจ และอ่ืนๆ โดยใช้
ฐานข้อมูลในปัจจุบันและอดีต วรรณกรรมในเรื่องที่จะศึกษา การวิเคราะห์กรณีพิเศษในปัญหาเฉพาะ  
3567319      สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง                                            3(2-2-5)  
         Seminar in Advanced International Business 
                   สัมมนา ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการ การ
เชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือน ามา
วิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางด้านธุรกิจ
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ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระวิชาเน้นการวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใช้กรณีศึกษา 

 
รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567320     สัมมนาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา                                         3(2-2-5)  
                 Seminar in Intellectual Property Management 

สัมมนา ศึกษาองค์ความรู้ และทฤษฎีในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา โดย
ศึกษาความส าคัญ ความหมาย ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับการค้าและการ
ลงทุน การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ องค์ประกอบของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตั้ งแต่กระบวนการก าหนด
ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การ การท า Portfolio โดยให้มีการฝึกร่างค าขอรับสิทธิบัตร
และการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
3567321 สัมมนาการบริหารการเงินขั้นสูง                                                 3(2-2-5) 
        Seminar in Advanced Managerial Finance 
        สัมมนาเกี่ยวกับ พัฒนาการที่เกี่ยวข้องการบริหารงานทางด้านการเงิน การส ารวจ
เนื้อหาทางทฤษฎี  ที่ส าคัญ โดยใช้กรณีศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยเพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อเรื่องหรือปัญหาใน
การสัมมนา ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย การพยากรณ์ทางการเงิน การใช้แบงก์เครดิต การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน ปัญหาทางด้านหลักทรัพย์ในภาครัฐและเอกชนงบลงทุน และการประเมินค่าทาง
ธุรกิจ เพื่อมาประกอบการตัดสินใจทางการเงิน 
3567322     สัมมนาพฤติกรรมองค์การขั้นสูง                                                3(2-2-5)  
        Seminar in Advanced Organizational Behavior 
                สัมมนา ศึกษาแนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผู้บริหารในยุคที่ธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง ศึกษากระบวนการการจัดการ รวมถึงแนวคิดพฤติกรรมองค์การ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง หัวข้อ เนื้อหาในอนาคตทางด้านพฤติกรรมขององค์การ โดยจะรวมทั้ง
ระเบียบวิธีการ การวิจัยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม แบบจ าลองพฤติกรรมองค์การ พฤติ
กรรมการบริหารงานและภาวะความเป็นผู้น า 
3567323      สัมมนาการจัดการขั้นสูง                                                        3(2-2-5)  
  Seminar in Advanced Management 
  สัมมนา อภิปราย ศึกษาเฉพาะด้านตามความต้องการพิเศษของนักศึกษาที่มีความ
สนใจเฉพาะด้าน โดยหัวข้อในวิชามุ่งเน้นการบริหารงานที่มุ่งสู่คุณภาพ การเรียนในองค์การ การ
ปรับปรุงกระบวนในการท างาน การจัดการบริหารความรู้ เทคโนโลยี และ ด าเนินการจัดสัมมนาและ
น าผลการสัมมนาเสนอเป็นเอกสารรายงาน 
3567401      ดุษฎีนิพนธ์                                                               36-48 หน่วยกิต 
                   Dissertation  
                   การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือน าผลการวิจัยใช้
เขียนดุษฎีนิพนธ์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาคอยก ากับดูแลและควบคุม
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ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการน าเสนอผลการวิจัยต่อ
สาธารณะ   
 
หมายเหตุ:  กระบวนการสัมมนา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

1. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญภายในและหรือต่างประเทศ จ านวน 4 ใน 6 ของเวลาเรียน  
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและแสวงหาประสบการณ์ในองค์การชั้นน าระดับประเทศ 

และหรือระดับนานาชาติซึ่งเป็นการศึกษานอกสถานที่ จ านวน 1 ใน 6 ของเวลาเรียน  
3. การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและมีส่วนร่วมในการวิจารณ์กับกลุ่มใหญ่ และเป็นแบบ

เปิด จ านวน 1 ใน 6 ของเวลาเรียน 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
 

 
 
 
 
สาขาวิชา      สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
              Doctor of Philosophy (Environmental Education) 
ชื่อย่อ   :  ปร .ด.  (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
              Ph.D. (Environmental Education) 
หลักสูตร 
    จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
    แบบ 1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท ต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยไม่
เรียนรายวิชาหรืออาจเรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ก าหนด  
    แบบ 2 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ส าหรับผู้เข้าศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
    โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์       
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ผู้ส าเร็จปริญญาโท 
(หน่วยกิต) 

ผู้ส าเร็จปริญญาโท 
(หน่วยกิต) 

1. วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. วิชาสัมพันธ์ - 3 
3. วิชาเฉพาะด้าน 
 วิชาบังคับ 
 วิชาเลือก 

 
- 
- 

9 
6 
3 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม 48 48 
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หมายเหตุ 
  1. ผู้เข้าศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกมาแล้วหรือมีประสบการณ์ 
ในการท างานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษามาแล้วอาจได้รับการยกเว้นการเรียนในบางรายวิชา ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้น
การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 
    2. หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สิ่ งแวดล้อม
ศึกษา ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 
     4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ     3(2-2-5) 
        Environmental Ethics and Practice 
     4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม     3(3-0-6) 
        Holistic Development of Quality of Life 
     4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา          3(3-0-6) 
        Environmental Education 
    3. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเรียนในระดับปริญญาเอก 
นอกจากจะเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว ต้องเรียน    
รายวิชาเสริม ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
         รหัส                    ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
   4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ       3(2-2-5) 
      Environmental Ethics and Practice 
  4055202     การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม     3(3-0-6) 
      Holistic Development of Quality of Life 
   4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(2-2-5) 
      Research Methodology in Environmental Education 
   4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา            3(3-0-6) 
      Environmental Education 
  4. กรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชานี้ 
   4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(2-2-5) 
      Research Methodology in Environmental Education 
 

รายวิชาในหมวดต่างๆ  
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ส าหรับแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2)  ไม่นับหน่วยกิต 
    1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1          3(3-0-6) 
       Professional English for Graduates 1 
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      รหัส      ชื่อรายวิชา                                    น(ท-ป-ศ) 
    1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2           3(3-0-6) 
       Professional English for Graduates 2 
    4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ            3(2-2-5) 
       Environmental Ethics and Practice 
    4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม          3(3-0-6) 
       Holistic Development of Quality of Life 
    4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา          3(2-2-5) 
       Research Methodology in Environmental Education 
    4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา               3(3-0-6) 
       Environmental Education 
    รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 และ 2 ให้ยกเว้นส าหรับผู้เรียนที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้  
     1) มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 หรือ  
     2) มีคะแนนสอบ Computer Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 177 หรือ 
     3) มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ 
     4) สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
     5) ผลการสอบตามข้อ 1) ถึง ข้อ 3) มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน 
    2) หมวดวิชาสัมพันธ์ (ส าหรับแบบท่ี 2)       3  หน่วยกิต 
     4057101 ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา         3(3-0-6) 
        The Philosophy of Environmental Education 
    3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ส าหรับแบบท่ี 2)      9  หน่วยกิต 
      วิชาบังคับ             6  หน่วยกิต 
     4057201 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ     3(3-0-6) 
        Environmental Learning and Learning Management 
     4057202 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1       1(0-2-1) 
        Seminar on Doctor of Philosophy 1 
     4057203 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2       1(0-2-1) 
        Seminar on Doctor of Philosophy 2 
     4057204 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3       1(0-2-1) 
        Seminar on Doctor of Philosophy 3 
     วิชาเลือก ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
        ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ที่ได้รับการ
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รับรองจากระทรวงศึกษาธิการ หรือมีข้อตกลงร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
     4057301 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา     3(3-0-6) 
        Advanced Statistics for Environmental Education 
     4057302 การออกแบบวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5) 
        Measurement and Evaluation in Environmental   
        Education 
     4057303 สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน     3(1-4-4) 
        Environmental Education and Sustainability 
     4057304 การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(3-0-6) 
        Administration on Environmental Education 
  รหัส     ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
     4057305 สัมมนาการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(2-2-5) 
        Seminar on Royal Initiative Management 
     4056301 สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม        3(1-4-4) 
        Seminar on Environmental Problems 
     4056305 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม     3(3-0-6) 

      Holistic Environmental Management 
     4056306 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน     3(3-0-6) 
        Community Environment Curriculum Development 
     4056308 ภาวะผู้น าสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(2-2-5) 
        Leadership in Environmental Education 
     4056310 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(2-2-5) 
        Qualitative Research for Environmental Education 
    4) วิทยานิพนธ์ (ส าหรับแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2)  
     4057401 วิทยานิพนธ์             36,  48 หน่วยกิต  
        Thesis  
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
   เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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การจัดแผนการศึกษา  
 

แบบ 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 48 หน่วยกติ 
 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 4055201  จริยธรรมสิ่งแวดลอ้มและการปฏิบัติ 3(2-2-5) ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055202  การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055303  สิ่งแวดล้อมศึกษา 3(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4056301  สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4) ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 12 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055203  ระเบียบวิธีวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4057301  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4057101  ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 12 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4055301  วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4055302  พิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4055308  การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับสิ่งแวดล้อม 

              ศึกษา 
3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เรียนเสริม การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(1-4-4)ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 3 
รวม 12 

 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เรียนเสริม 4057202  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 1(0-2-1)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4057203  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 1(0-2-1)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4057305  สัมมนาการบริหารโครงการอัน  

              เนื่องมาจากราชด าริ  
3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

เรียนเสริม 4057302  การออกแบบวัดประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
              ศึกษา 

3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 4 
รวม 12 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เรียนเสริม 4057204  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 1(0-2-1)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4056306  การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4056308  ภาวะผู้น าสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 5 
รวม 12 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 
 

แบบ 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 48 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055201  จริยธรรมสิ่งแวดลอ้มและการปฏิบัติ ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055202  การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 4057305  สัมมนาการบริหารโครงการ 
              อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 3 
รวม 6 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055303  สิ่งแวดล้อมศึกษา ไม่นบัหน่วยกิต 
วิชาสัมพันธ์ 4057101  ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4057201  การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4057202  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 1(0-2-1) 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 3 
รวม 10 

 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4057203  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 1(0-2-1) 
วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 7 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4057204  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 1(0-2-1) 
วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 7 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 6 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
1157101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1           3(3-0-6) 
    Professional English for Graduates 1 
    ทบทวนการฝีกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Mono-lingual Dictionary 
เพ่ือช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทบทวนไวยากรณ์ระดับค า และกลุ่มค า ไวยากรณ์ระดับ
ประโยค ที่เป็นพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เน้นการฝึกจาก
บริบททางสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับต้นถึงระดับปานกลาง การเพ่ิมค าศัพท์และส านวนด้วย เทคนิค
ต่างๆ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะการ
เขียนเพ่ือสื่อความหมายในเนื้อหา และบริบททางวิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
1157102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2                 3(3-0-6) 
    Professional English for Graduates  
    การฝึก ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนในระดับสูง 
โดยบูรณาการเข้ากับ บริบททางสิ่งแวดล้อมศึกษา การพูดในที่สาธารณะ และการพูดเพ่ือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การอ่านจับใจความ และการอ่านเร็ว การเขียนข้ อความ การเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ การเขียนเรียบเรียง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถน าเสนอผลงานในที่ประชุมทาง
วิชาการ 
4055201  จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ                  3(2-2-5) 
    Environmental Ethics and Practice 
    ความหมายของคณุธรรม และจริยธรรม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม บทบาทของจริยธรรม
ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จริยธรรมส าหรับวิชาชีพสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศึกษา ทฤษฎี
และแนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของบุคคลต่างๆ และการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
4055202  การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม           3(3-0-6) 
     Holistic Development of Quality of Life 
    ศึกษาการก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ ในวัยต่าง ๆ โครงสร้างทางร่างกาย และ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ และระบบการท างานอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ 
และอารมณ์รู้สึก ปัจจัยในการด ารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต และปัจจัยและโรคที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย และการดูแลรักษาสุขภาพ ฝึกการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
ศาสนา 
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4055203  ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา                3(2-2-5) 
    Research Methodology in Environmental Education 
    ประเด็นปัญหาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา และขอบเขตการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงส ารวจ การทดลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเขียนภูมิหลัง วัตถุประสงค์ ค าถามเพ่ือการวิจัย สมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและการใช้
เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล การอภิปรายและ
เสนอแนะผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยโดยน าประเด็นปัญหาการวิจัยทีเกี่ยวข้องกับตนเอง และ
การปฏิบัติงาน 
4055303  ส่ิงแวดล้อมศึกษา               3(3-0-6) 
    Environmental Education 
    ประวัติและวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ความหมายและความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โครงสร้างและขอบข่ายของงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ปรัชญา พันธกิจ 
ปณิธาน จุดมุ่งหมาย หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ 
ความตระหนัก เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาการด าเนินงานและ
บทบาทสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และบุคคลเพื่อพัฒนาเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ และการเรียนรู้ 
4056301  สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม              3(1-4-4) 
    Seminar on Environmental Problems 
    การศึกษาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 
ประเทศและโลกโดยรวม 
 

4057305  สัมมนาการบริหารโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ       3(2-2-5) 
    Seminar on Royal Initiative Management 
    สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ โดยศึกษาแนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชด าริ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
และภูมิ สั งคม การบริหารจัดการโครงการ อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริที่ เ กี่ ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4056306  การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน            3(3-0-6) 
    Community Environment Curriculum Development 
    ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและหลักการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะ
หลักสูตรแบบบูรณาการองค์ความรู้  การบูรณาการหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางตาม
มาตรฐานสากลและบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสร้างและ 
การพัฒนาองค์ความรู้ในชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เอกลักษณ์และสถานที่และบุคคลส าคัญในชุมชน การวางแผน การออกแบบกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตลอดจนการพัฒนาและฝึกอบรมครูทั้งก่อนและหลังประจ าการ 
4056308  ภาวะผู้น าสิ่งแวดล้อมศึกษา                      3(2-2-5)  
    Leadership in Environmental Education 
    ทฤษฎีของผู้น าและการน าไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้น าสิ่งแวดล้อมศึกษาและ 
การพัฒนาตน เพ่ือการเป็นผู้น าสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและการ
ด ารงตนที่เหมาะสมกับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4056310  การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา              3(2-2-5) 
    Qualitative Research for Environmental Education 
    หลักการและความส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพและการน าไปใช้กับงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การศึกษากลุ่มประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
น าเสนอข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ มีการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในพ้ืนที่จริง 
4057101  ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา              3(3-0-6) 
    The Philosophy of Environmental Education 
    ความหมายของปรัชญา โครงสร้างของปรัชญาได้แก่ อภิปรัชญา ความจริงแท้ และ
กฎของสรรพสิ่งและความเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติของมนุษย์ และการเรียนรู้  ธรรมชาติของ  
องค์ความรู้  จริยศาสตร์  คุณค่าความดีงาม และสุนทรียภาพ และการตัดสินความถูกต้ อง 
ในสังคมมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาตามแนวต่างๆ ของนักปรัชญา ได้แก่ สุขนิยม สันติ
นิยม มนุษย์นิยม ฯลฯ เปรียบเทียบกับหลักการและวิธีด าเนินงานของสิ่งแวดล้อมศึกษาในปัจจุบัน 
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4057201  การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ                3(3-0-6) 
    Environmental Learning and Learning Management 
    วิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ และกลไกในการรับรู้ เป้าหมายและพัฒนาการในการเรียนรู้
ของมนุษย์ในระยะต่างๆ การพัฒนาและการวิเคราะห์ตนเองในการเรียนรู้ องค์ประกอบที่เหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ วิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ของบุคคลส าคัญ เปรียบเทียบกับหลักการเรียนรู้
ตามแนวพุทธศาสตร์ และหลักการเรียนรู้ของบุคคลต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  การจัดการเรียนรู้
เช่น สาระความรู้เกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติ ปรากฏการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ค่านิยมและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา สภาพแวดล้อมและปัจจัยประกอบของ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย จุดหมายของการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
4057202  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  1            1(0-2-1) 
    Seminar on Doctor of Philosophy 1 
    การแสวงหาประเด็นปัญหาที่น าไปสู่การวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ปัญหาการวิจัย หลักในการเขียนสาระการวิจัยและพัฒนาโครงร่างการวิจัยพอสังเขป 
4057203  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2            1(0-2-1) 
    Seminar on Doctor of Philosophy 2 
    การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง การออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับสรุปรายงานการวิจัย การเตรียมโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิทยานิพนธ์ 
4057204  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3            1(0-2-1) 
    Seminar on Doctor of Philosophy 3 
    การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย โดยเฉพาะการเรียบเรียง การ
น าเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผล การเสนอแนะตลอดจน  
การเขียนบทคัดย่อและการเผยแพร่งานวิจัย 
4057301  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา          3(3-0-6) 
    Advanced Statistics for Environmental Education 
    การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคทางสถิติ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม ค่าสหสัมพันธ์ การถดถอย และ  
การวิเคราะห์พหุตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนก การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4057302  การออกแบบวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา         3(2-2-5) 
    Measurement and Evaluation in Environmental Education 
    ความหมายของการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
ทั้งการวัดความรู้ทางสติปัญญา เจตคติ ความตระหนัก ค่านิยม พฤติกรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การหาค่าความยากง่าย ความสอดคล้อง และความเชื่อมั่นของแบบวัดต่างๆ การจัด
โครงสร้างและการวางแผนการส ารวจสิ่งแวดล้อมชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชน และบุคคล การฝึกปฏิบัติการออกแบบวัดและประเมินผล 
4057303  สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน          3(1-4-4) 
    Environmental Education and Sustainability 
    บทบาทของสิ่งแวดล้อมศึกษาในการพัฒนาชุมชน ประเทศ และโลก โดยรวม 
การวางแผนและปฏิบัติการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4057304  การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา             3(3-0-6) 
    Administration on Environmental Education 
    หลักการบริหารที่ประยุกต์ใช้กับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การบริหารงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในสถานศึกษา หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ตลอดจน
การบริหารจัดการฝึกอบรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4056305  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม                3(3-0-6) 
    Holistic Environmental Management 
    หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนอย่างยั่ งยืน การเก็บตัวอย่าง  
การวิเคราะห์และการเขียนรายงาน การศึกษาเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
4057401  วิทยานิพนธ์                36, 48  หน่วยกิต 
    Thesis  
    การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย และเขียนผลการวิจัยใน
วิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาคอยก ากับดูแลและควบคุมให้
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการน าเสนอผลต่อสาธารณะ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)  
    Doctor  of  Philosophy (Curriculum and Instruction)  
ชื่อย่อ  : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
    Ph.D. (Curriculum and Instruction) 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างหลักสูตร 
 1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต                 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
 

หมวดวิชา แบบ 2.1 
(ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

3.1 วิชาบังคับ 
3.2 วิชาเลือก 

4. วิทยานิพนธ์ 
5. หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก 

ไม่นับหน่วยกิต 
9 
15 
(9) 
(6) 
36 

ไม่นับหน่วยกิต 
 

 1) แบบ 2.1 
           1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 1.2) หมวดวิชาสัมพันธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 1.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1.3.1) วิชาบังคับ (9) หน่วยกิต 
  1.3.2) วิชาเลือก (6) หน่วยกิต 
 1.4) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 1.5) หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก ไม่นับหน่วยกิต 
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        3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ   
       1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  
   

      2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า                                   9 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา          น(ท-ป-ศ) 
1018604 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Educational and Royal Wisdom  
1047404 สถิติการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Statistics in Education  
1047705 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology 

 
 

     3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า                                 15 หน่วยกิต 
     3.1) วิชาบังคับ                                                              9 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1027320 ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 Theory and Design for Instruction  
1027410 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Theory and Design for Curriculum  
1028601 สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน  3(2-2-5) 
 Seminar on Research for Curriculum and  

Instruction 
 

    3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                        6 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1027307 ยุทธศาสตร์การคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Strategies  
1027510 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Strategy in Contemporary Instructional 

Supervision 
 
 

 

   



 

 

129 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1028410 การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร  

Analysis and Curriculum Evaluation  
3(3-0-6) 

1047407 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา  
Educational Scaling Techniques  

3(3-0-6) 

1047408 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
Innovation for Educational Assessment  

3(3-0-6) 

1048705 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research 

3(3-0-6) 

1048706 การวิจัยเชิงปริมาณ  
Quantitative Research 

3(3-0-6) 

1068606 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  
Knowledge Management and Learning 
Organization  

3(3-0-6) 

4) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1028912 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 Thesis  
5) หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development  
1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based Curriculum 

Development 
 

1026135                             เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  

เงื่อนไขพิเศษ 
1. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนที่มีการวิจัยน้อยกว่า 12 หน่วยกิตให้เรียน

รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research 

 
 

 

  2.  นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตจะต้องฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
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หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

     ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
  102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
  104 หมู่วิชาสถิติและการวิจัย 
     106 การจัดการความรู้ 
           155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
1.4 การจัดแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาสัมพันธ์ 1047404 
1047705 

สถิติการศึกษาขั้นสูง 
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน  
(วิชาบังคับ) 

1027410 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (วิชาเลือก)  1047407 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
วิชาปรับพื้นฐาน
วิชาเอก 

 1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาสัมพันธ์ 1018604 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญา
ของแผ่นดิน 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน  
(วิชาบังคับ) 

1027320 
1028601 

ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน 
สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 1027911 การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
วิชาปรับพื้นฐาน
วิชาเอก 

1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 



 

 

131 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาปรับพื้นฐาน
วิชาเอก 

1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
ในสถานศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 

การฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน 1 สัปดาห์ 
รวมหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1028912 วิทยานิพนธ์  12  

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 1028912 วิทยานิพนธ์  12  
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1028912 วิทยานิพนธ์  12  

รวมหน่วยกิต 12 
 

1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1018604 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Education and Royal Wisdom  

สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษากระบวนทัศน์เรื่องภูมิพลัง
ปัญญาของแผ่นดินโดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)         
 Curriculum and Instruction Development  

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในระดับต่างๆ  ของไทยและต่างประเทศ     
กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น           
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การจัดเตรียมเอกสารและวัสดุหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ศึกษา
และวิเคราะห์ทฤษฎีการสอน รูปแบบการสอนและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม มีนิสัยใฝ่รู้ และเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
1025144 

 
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 

 
3(2-2-5) 

 Action Research for School Based Curriculum 
Development 

 

ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย หลักการ 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน การด าเนินการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 
1026135 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 
3(2-2-5) 

 Information Technology for Instruction  
ศึกษา วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

และการบริหารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 
 
1027307 

 
ยุทธศาสตร์การคิด 

 
3(3-0-6) 

 Thinking Strategies  
 ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการคิดกระบวนการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงทั้ งที่เป็น

สากลและแนวตะวันออกการสังเคราะห์รูปแบบการคิดการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด
การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการคิดของผู้เรียน                                         
 
1027320 

 
ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน 

 
3(2-2-5) 

 Theory and Design for Instruction  
ศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ ทฤษฎีการสอน และรูปแบบการสอนความสัมพันธ์

ระหว่างทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการสอนการเรียนการสอน และ
การประยุกต์ใช้การวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ของประเทศต่างๆ ใน
กลุ่มอาเซียน 
 
1027410 

 
ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 

 
3(2-2-5) 

 Theory and Design for Curriculum  
ศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ ปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

ทฤษฎีด้านหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและทฤษฎีทางการศึกษา การศึกษาและ
หลักสูตรของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนทฤษฎี การออกแบบหลักสูตร หลักสูตรประเภทต่างๆ 
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รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่น หลักการน าหลักสูตรไปใช้และกลไกในการประกันคุณภาพ 
 
1027510 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Strategy in Contemporary Instructional Supervision  

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหากระบวนทัศน์ใหม่ทางการนิเทศด้านการเรียนการสอนกลยุทธ์
และกระบวนการนิเทศการทางการเรียนการสอนในสภาพสังคมปัจจุบัน โดยเน้นสังคมของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน และน าผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
1027611 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Seminar on Information Technology  

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านหลักสูตรและการสอนการศึกษาทางไกลการเผยแพร่นวัตกรรมโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบของการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านหลักสูตรและการสอน 
1027911 การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
 Independent Study in Curriculum Instruction  

ศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนที่
นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์และน าเสนอผลงานในที่ประชุม 
1028410 การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร 3(3-0-6) 
 Analysis and Curriculum Evaluation  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการประเมินหลักสูตรการสร้าง
เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินหลักสูตรการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1028601 สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Seminar on Research for Curriculum and Instruction  

ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบของการสัมมนาเกี่ยวกับ
ปัญหาในสภาพการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งของไทย
และประเทศในกลุ่มอาเซียน 
1028912 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 Thesis  

การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่เป็นการค้นหาความรู้ใหม่
หรือเป็นการสร้างสรรค์วิชาชีพสาขาหลักสูตรและการสอนโดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์
ไปใช้แก้ปัญหาซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการสอนและ/หรือการพัฒนาการวิจัยทางด้าน
หลักสูตรและการสอน 
1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

ศึกษาพัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ศึกษา
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วิเคราะห์ ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปรและการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล การออกแบบการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย การแปลความหมายจากผล
การวิเคราะห์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
 
1047404 

 
สถิติทางการศึกษาขั้นสูง 

 
3(3-0-6) 

 Advanced Statistics in Education  
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและเทคนิคทางสถิติสหสัมพันธ์พหุคูณสหสัมพันธ์    

คาโนนิคอลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนกการวิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์พหุระดับ เพ่ือการน าไปใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1047407 

 
เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 

 
3(3-0-6) 

 Educational Scaling Techniques  
ศึกษาหลักการวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรม

ศาสตร์เทคนิคต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูลตลอดจนฝึก
ปฏิบัติการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
1047408 

 
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
3(3-0-6) 

 Innovation for Educational Assessment  
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวัดและการประเมินผลทางการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่และ

นวัตกรรมทางการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการ
พัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ 

 
1047705 วิธีวิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology  

หลักการและแนวคิดของการวิจัยแบบแผนวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมการวิเคราะห์อภิมาณความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย   
การออกแบบงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
 
1048705 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
3(3-0-6) 

 Qualitative Research  
ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพการออกแบบการวิจัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษา
และฝึกทักษะการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและ
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การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลเชิงคุณภาพ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานการวิจัยการผสมผสานวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพกับวิธีการเชิงปริมาณ 
 
1048706 

 
การวิจัยเชิงปริมาณ 

 
3(3-0-6) 

 Quantitative Research  
ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปริมาณระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยการออกแบบการวิจัยการก าหนดขนาด
ตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างศึกษาและฝึกทักษะการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลเชิงปริมาณการใช้สถิติขั้นสูงและ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ 
 
1068606 

 
การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
3(3-0-6) 

 Knowledge Management and Learning Organization  
ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรการเรียนรู้

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้บริหารจัดการความรู้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
 
1557101 

 
ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 

 
3(3-0-6) 

 Professional English for Graduates 1  
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS หรือ 

TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดให้แก่
ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการ
ต่างชาติได ้
 
1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน
โดยเฉพาะการเขียนเพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรี ยน  ให้มีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
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การท าวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 
วิทยานิพนธ์  จ านวน 12 หน่วยกิต 
การสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการจัดสัมมนาการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ผู้เรียน

แต่ละคนสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์น าเสนอความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้อง (Conceptual Paper)         
การวิพากษ์จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิผู้เรียนพัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ในระดับผ่าน 

วิทยานิพนธ์   จ านวน 12 หน่วยกิต 
ผู้เรียนสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบเครื่องมือ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามที่วางแผนไว้ในเค้าโครงการวิจัยโดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์   จ านวน 12 หน่วยกิต 
ผู้เรียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า ยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่าน

การเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไข
เล่มวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะน า ผู้เรียนยื่นเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่ อ
มหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ 

1. การฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความสามารถ และทักษะทางการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและ

การสอน ใช้เวลา 1 สัปดาห์ โดยการให้ผู้เรียนไปศึกษาดูงาน และ/หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเสนอรายงานหรือแผนการจัดการโปรแกรมทางด้านหลักสูตรและการสอน น าแผนงานนั้นไป
ทดลองปฏิบัติในหน่วยงาน 

2. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ผู้เรียนอาจจะไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยก าหนดวัตถุประสงค์และประเด็นของ

การศึกษาให้เชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์  
โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขในการศึกษาหลักสูตรนี้ 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต 

 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 Doctor of Public Administration Program in Public  
                                 Administration 
ชื่อย่อ :    รป.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 :   D.P.A. in Public Administration 
  
1.  หลักสูตร  
  1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
  1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ 2.1 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชา
เสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต  
แต่ละหมวดดังนี้  
      

หมวดวิชา 

แบบ 1  
48 หน่วยกิต 

แบบ 2  
36 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 
(ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท)  

แบบ 2.1 
(ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท)   

1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต) (ไม่นับรวมหน่วยกิต) 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 12 12 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  - 12 
4. วิทยานิพนธ์ 48 36 

รวมหน่วยกิต 60 60 
1) แบบ 1.1  

1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
1.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 12 หน่วยกิต 
1.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน - หน่วยกิต 
1.4) หมวดวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

2) แบบ 2.1 
2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 12 หน่วยกิต 
2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต 
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2.4) หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
         1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  
  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
 รหัส     ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ)
 1557101   ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
       Professional English for Graduates 1 
 1557102   ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
  Professional English for Graduate 2 
 2557401  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 1 3(2-2-5)  
  Advanced Research Methodology 1 
 2557402  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 2 3(2-2-5)  
  Advanced Research Methodology 2 

 2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 
 รหัส      ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 2557307    สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
        Seminar on ICT and Environment Policy Management  
 2557308      สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
        Seminar on Global and Sufficiency Economy Policy Management  
 2557309   สัมมนาภาวะผู้น าโลก 3(3-0-6) 
        Seminar on Global Leadership 
 2557310   สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความม่ันคงของโลก 3(3-0-6) 
        Seminar on Global Peace and Security Strategy 

 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัส     ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)   
 2557304   การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
       Politics and Public Management 
 2557305   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 3(3-0-6) 
       Future Human Resource Management 
 2557306   นโยบายศาสตร์ 3(3-0-6) 
       Policy Science  
 2557311   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 

     Development Strategies in ASEAN Community 
   4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    
    4.1) ปริญญาเอก แบบ 1.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
       4.2) ปริญญาเอก แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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 รหัส    ชื่อวิชา                                                          น(ท-ป-ศ)   
 2558301      วิทยานิพนธ์ 1 72 หน่วยกิต 
     Thesis 1 
 2558302  วิทยานิพนธ์ 2  48 หน่วยกิต 
     Thesis 2   

 2558303  วิทยานิพนธ์ 3  36 หน่วยกิต 
     Thesis 3 
 

หมายเหตุ   ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

ความหมาย ของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
      155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

 255 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

1.4  การจัดแผนการศึกษา 
แบบ 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 2557401 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 1 3(2-2-5) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2557309 สัมมนาภาวะผู้น าโลก 3(3-0-6) 
 2557310

  
สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงของโลก 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 2557402 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 2 3(2-2-5) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2557307     สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและ
นโยบายสิ่งแวดล้อม   

3(3-0-6) 

 2557308
  

สัมมนาการบริหารจัดการนโยบาย
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2557306 นโยบายศาสตร์ ไม่นับหน่วยกิต 
   3(3-0-6) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558302 วิทยานิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558302 วิทยานิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 

 

    ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558302 วิทยานิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 
  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558302 วิทยานิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 
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  แบบ 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 2557401 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 1 3(2-2-5) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2557309 สัมมนาภาวะผู้น าโลก 3(3-0-6) 
 2557310

  
สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงของโลก 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 2557402 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 2 3(2-2-5) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2557307     สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและ
นโยบายสิ่งแวดล้อม   

3(3-0-6) 

 2557308
  

สัมมนาการบริหารจัดการนโยบาย
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2557304 การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 2557305 

  
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต 

3(3-0-6) 

 2557306 นโยบายศาสตร์  3(3-0-6) 
 2557311 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในประชาคม

อาเซียน 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558303 วิทยานิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 
    

 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558303 วิทยานิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558303 วิทยานิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 

 
1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ)
1557101   ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1     3(3-0-6) 
               Professional English for Graduates 1 
               การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL 
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่านการสรุปสาระส าคัญจากการบรรยาย และการเขียนเพ่ือการน าเสนอ
1557102   ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2     3(3-0-6) 
               Professional English for Graduates2 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1  
               ศึกษาต่อเนื่องจาก 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
2557304 การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ      3(3-0-6) 
 Politics and Public Management 

โครงสร้างทางการเมืองของไทย รูปแบบและหน้าที่ขององค์การทางการเมือง        
ประชาสังคม การเปลี่ยนผ่านทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหารภาครัฐจากกระบวนทัศน์เดิมไปสู่     
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ครอบคลุมถึงหลักการพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมจรรญาบรรณวิชาชีพ 
และธรรมาภิบาลทางการจัดการภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง กฎหมายมหาชนกับการ
จัดการภาครัฐ ปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกับการจัดบริการสาธารณะ 
รูปแบบของระบบเครือข่ายองค์กรทางการเมือง กลยุทธ์การจัดการความร่วมมือและการบริหาร
เครือข่ายในการบริหารงานภาครัฐ ปัญหาและแนวทางของการปกครองของไทยในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้
การบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชาในแนวสหวิทยาการการสังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนทัศน์
ใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย และแนวทางท่ีเป็นสากล 
 
2557305 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต      3(3-0-6) 
  Future Human Resource Management 
 หลักการ ทฤษฎี และ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการของ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารคน ทั้งในกลยุทธ์แบบเชิงรุก 
(Proactive) และกลยุทธ์เชิงรับ (Reactive) การวิเคราะห์องค์การเพ่ือการเลือกใช้กลยุทธ์ในการ
บริหารคนที่เหมาะสม การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของภาครัฐและกลยุทธ์ การน าหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การสรร
หาและการพัฒนาศักยภาพของคน การจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทบาทของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างาน (Line Managers) ซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้กลยุทธ์ประสบความ ส าเร็จ 
รวมถึงผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์     
ในอนาคต โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา การอภิปรายและการน าเสนอในรูปของรายงานการศึกษา 
 
2557306  นโยบายศาสตร์       3(3-0-6) 
 Policy Science  
 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย ประเภทของนโยบายสาธารณะ และตัวแบบ
นโยบายสาธารณะ ศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ 
ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลกระทบของ 
นโยบายที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้
กรณีศึกษาของไทยประกอบการอธิบาย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา                                                                  น(ท-ป-ศ) 
2557307 สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Seminar on ICT and Environment Policy Management 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ระบบเครือข่าย กฎหมาย และจริยธรรมส าหรับเทคโนโลยีไอซีที นโยบาย ICT ของไทยและของโลก 
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดดังกล่าว
ต่อนโยบาย ระบบกฎหมาย ระบบการบริหาร สัมมนาหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการองค์การสาธารณะของไทย และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาคม ภูมิภาค และโลก เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจ
ปัญหาอย่างลึกซึ้งเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
 

2557308   สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)     
              Seminar on Global and Sufficiency Economy Policy Management 

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค กรอบแนวคิดและ
หลักการพื้นฐานของนโยบายการเงินการคลัง วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและการค้าเสรี ตลอดจน
ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานความรู้ การค้า
ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ
พอเพียงและกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาค การเงิน 
การคลัง การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจุลภาค การผลิตในระดับครัวเรือน 
ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและอุตสาหกรรม สัมมนาหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคง
ให้กับเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลก เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจปัญหาอย่างลึกซึ้งเพ่ือเขียน
ดุษฎีนิพนธ์ 

 

2557309   สัมมนาภาวะผู้น าโลก                                                                3(3-0-6) 
               Seminar on Global Leadership 
                แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าและจริยธรรมของผู้น าโลกในศตวรรษที่ 21 บทบาท
ของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้น า วิสัยทัศน์ในกระบวนการกรอง 
วิเคราะห์ ประเมินและแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่าง
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นจริง สัมมนาหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับข้อสรุปและแนวทางในการ
พัฒนาจริยธรรมและภาวะผู้น าโดยศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีตัวอย่าง เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจ
ปัญหาอย่างลึกซึ้งเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา                                                                  น(ท-ป-ศ) 
2557310 สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความม่ันคงของโลก      3(3-0-6) 
  Seminar on Global Peace and Security Strategy 

ก าลังอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนทัศน์
เกี่ยวกับสันติภาพโลก สิทธิมนุษยชน ทฤษฎีความขัดแย้ง การวิเคราะห์และการประเมินความขัดแย้ง 
การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย เทคนิคการขจัดความขัดแย้ง ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือขจัด
ปัญหาของโลก การก าหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลกให้สอดคล้องกับบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ เปรียบเทียบนโยบายด้านความมั่นคงของชาติและต่างประเทศ ประเภทของนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการน านโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สัมมนาหัวข้อและ
ประเด็นเกี่ยวกับการสร้างยุทธศาสตร์สันติภาพหรือยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลก เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจปัญหาอย่างลึกซึ้งเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
 

2557311  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในประชาคมอาเซียน      3(3-0-6) 
  Development Strategies in ASEAN Community 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ประเภทและระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความ
มั่นคง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการองค์การ 
ภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน รวมถึงปัญหาความสัมพันธ์
ในอดีต สภาพความสัมพันธ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ปัจจัยภายนอกภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ปัญหาและกลไกในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง กรอบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาคมอาเซียน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา  
การอภิปรายและการน าเสนอในรูปของรายงานการศึกษา 
 

2557401 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 1      3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology 1 
 ศึกษาความหมายและสาระส าคัญและความสัมพันธ์ของศาสตร์ ปรัชญา หลักวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ แนวทาง รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การก าหนด
ประเด็นปัญหาการวิจัย การส ารวจและทบทวนวรรณกรรม การก าหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และพยากรณ์ข้อมูลที่ได้จากกการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ศึกษาความมุ่งหมาย ลักษณะและวิธีการวิจัย     
ที่คล้ายคลึงและ/หรือแตกต่างกันระหว่างการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) และการวิจัย
เชิงประยุกต์ (applied research) ศึกษาลักษณะของการวิจัยทางการบริหารแบบต่างๆ เช่น การวิจัย
นโยบาย การวิจัยสถาบัน หรือการวิจัยประเมินผล ฯลฯ ศึกษาเทคนิค ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร
ดังกล่าว เปรียบเทียบกับการวิจัยทางสังคม ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติขัน้สูง 
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 รหัส ค าอธิบายรายวิชา                                                                  น(ท-ป-ศ) 
2557402 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 2    3 (2-2-5) 
 Advanced Research Methodology 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2557401 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 1  
                ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาความรู้สมัยใหม่ ได้แก่ ปรัชญาความรู้ยุคหลังสมัย
นิยม (Post-Modernism) กับระเบียบวิธีการวิจัยที่สอดคล้องกัน ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการวิจัย
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตามคติปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) กับแนวทางการ วิจัย 
เชิงคุณภาพตามคติของปรัชญาแนวปรากฏการณ์วิทยา ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม การวิเคราะห์เพ่ือหา
ความเชื่อมโยงของพฤติกรรมการบริหาร การวินิจฉัยสั่งการ และการวินิจฉัยเชิงนโยบายกับพ้ืนฐาน
ทางปรัชญา (Philosophical Foundations) ที่ใช้อ้างอิงหรือสนับสนุน ศึกษาความมุ่งหมาย ลักษณะ
และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขั้นสูง ศึกษาลักษณะของปัญหาการวิจัยที่
เหมาะสมจะใช้วิธีการเชิงปริมาณ วิธีการเชิงคุณภาพ หรือวิธีการทั้งสองแบบผสมผสานกัน 
 
2558302  วิทยานิพนธ์ 2                                       48 หน่วยกิต 
  Thesis 2 
  การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูงเพ่ือ
น าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐหรือเอกชนและน ามาใช้เขียนวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาวิชาการ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการที่ปรึกษาคอย
ก ากับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2558303  วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
  Thesis 3 
  การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูงเพ่ือ
น าผลการวิจัยมาใช้เขียนวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้ าทางด้านวิชาการ และให้
อยู่ภายใต้การควบคุมและการแนะน าของคณะกรรมการทีปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

 
 
 

       
 
สาขาวิชา     สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม     :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
                     Doctor of Philosophy  
      (Science Education)                                                    
ชื่อย่อ            :  ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
     Ph.D. (Science Education) 
  

หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
         จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
แต่ละหมวด ดังนี้ 
 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
(หน่วยกิต) (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - 3 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  9 
3.1 วิชาบังคับ - 6 
3.2 วิชาเลือก - 3 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม 48 48 

 
3.1.2.1 แบบ 1.1  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์    - 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    - 
  3.1) วิชาบังคับ     - 
  3.2) วิชาเลือก     - 



 

 

148 

4) วิทยานิพนธ์    48  หน่วยกิต   
3.1.2.2 แบบ 2.1  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   3 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   9 หน่วยกิต  
  3.1) วิชาบังคับ    6 หน่วยกิต 
  3.2) วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์    36  หน่วยกิต   

 หมายเหตุ 
หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชา     

วิทยาศาสตรศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  (แต่ให้ยกเว้นหรือเทียบโอนได้ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เทียบโอนได้จากรายวิชาเหล่านี้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร) 
      รหัส   ชื่อรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 

4005101 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 
Philosophy and Vision of Science 

4005903  การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์         2(1-2-3) 
Science Promotion 

4005904 วิทยาศาสตร์เชิงระบบ           3(2-2-5) 
Systematic Science 

4005905   นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         3(2-2-5) 
Innovation in Science and Technology 

 
 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 

 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          (ไม่นับหน่วยกิต)       
       แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
      รหัส   ชื่อวิชา            น(ท-ป-ศ) 

1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1         3(3-0-6) 
Professional English for Graduates 1 

1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2         3(3-0-6) 
Professional English for Graduates 2 
 

 ส่วนรายวิชาอ่ืนๆ ที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
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       เฉพาะแบบที่ 2.1 ให้เรียนไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
     รหัส   ชื่อวิชา           น(ท-ป-ศ) 
4007101  กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 

Paradigm and Analysis of Science  Philosophy  
 

 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต 
     เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 

  3.1) วิชาบังคับ  จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 

รหัส    ชือ่วิชา         น(ท-ป-ศ)
4007401   ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา        2(1-2-3) 

Advanced Research Methodology in Science Education 
4007602     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม        2(1-2-3) 
   Holistic Science and Technology  
4007901  สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1          1(0-3-2) 

Seminar in Science Education 1 
4007902  สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2          1(0-3-2) 

Seminar in Science Education 2 
 
 

3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
        เป็นวิชาที ่นักศึกษาเลือกเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และช่วยส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายวิชา
ดังนี้        

  แบบ 2.1 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
รหัส    ชือ่วิชา         น(ท-ป-ศ) 

4007601           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        3(2-2-5) 
ทางวิทยาศาสตรศึกษา      
Information Technology and Communication 
in Science Education 

4007603   แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ       3(2-2-5) 
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์    
Concepts of Sufficiency Economy Philosophy  

    for Science Development   
4007604  การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
   Local Wisdom Development in Science 
4007605  การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-2-5) 
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Local Science Research for Science Education  
4) วิทยานิพนธ์ 

          4.1) แบบ 1.1 
รหัส   ชื่อวิชา          น(ท-ป-ศ) 

4007903  วิทยานิพนธ์                          48 หน่วยกิต  
Thesis      

4.2) แบบ 2.1 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ) 

4007904  วิทยานิพนธ์                          36 หน่วยกิต  
Thesis  
     

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที ่6 และ 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดและหมู่วิชาในหลักสูตร 
155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
400 หมู่วิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
1) แบบ 1.1   

 

 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 
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2) แบบ 2.1   

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก 

4007605 
 

การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับ
วิทยาศาสตรศึกษา  

3(2-2-5) 
 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 4007101 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ 
 

4007401 
 

4007602 

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 10 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 4007901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 1(0-3-2) 
วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 7 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 4007902 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 1(0-3-2) 
วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 7 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

  รหัส                    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 

Professional English for Graduates 1 
             3(3-0-6) 

 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการฟังและ  
การพูด ให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับ
นักวิชาการต่างชาติได้ 
 

 
4005101 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

Philosophy and Vision of Science 
            3(2-2-5) 

                  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของ       
ไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียนและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ของความรู้และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์กับความเป็นสากลของวิทยาศาสตร์ ลักษณะและจรรยาบรรณของ
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสังคม การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับปัญหาของท้องถิ่นจากการศึกษา  

1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 
Professional English for Graduates 2 

             3(3-0-6) 

                 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการอ่านและ
การเขียน โดยเฉพาะการเขียนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
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ดูงาน ประยุกต์ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการก าหนดแนวทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น      
 
4005903 การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 

Science Promotion 
2(1             2(1-2-3) 

                  ศึกษาความส าคัญของการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบ  และปัญหาของการ      
ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน สื่อส าคัญส าหรับการส่งเสริมทาง  
วิทยาศาสตร์และคุณลักษณะของนักส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ส่งเสริมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
4005904 วิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

Systematic Science 
2(1             3(2-2-5) 

                  ศึกษามโนทัศน์ของระบบที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาความคิด ความเชื่อ และลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการเรียนรู้และ   
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
ปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
4005905 

 
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Innovation in Science and Technology 

                 
                3(2-2-5) 

                   ศึกษาความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่ส าคัญ เช่น นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์โครงการในพระราชด าริเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น แนวทางการใช้
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของไทยและของประเทศ
ในกลุ ่มอาเซียน เทคนิคการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 
ความรู ้เกี ่ยวกับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการวางแผนทางธุรกิจเกี ่ยวกับ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติการทดลองใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

   
4007101 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

Paradigm and Analysis of Science  Philosophy 
            3(2-2-5) 

                  กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและสากล การวิเคราะห์ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ที่น าไปสู่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์    
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4007401 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา 

Advanced Research Methodology in Science 
Education 

            2(1-2-3) 
 

                  รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น 
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

 
4007601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร

ศึกษา 
Information Technology and Communication 
in Science Education 

            3(2-2-5) 

        สืบค้นและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเผยแพร่งานด้าน     
วิทยาศาสตรศึกษาสู่ท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มประชาคมอาเซียน และสากล  

 
4007602 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 

Holistic Science and Technology  
            2(1-2-3) 
 

                  การก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ ปัจจัย
ในการด ารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต การดูแลสุขภาพกายและ
จิต รูปแบบและกระบวนการน าวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
องค์รวม 

 
4007603 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์ 
Concepts of Sufficiency Economy Philosophy  
for Science Development 

            3(2-2-5) 

                   วิเคราะห์ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาศึกษาวิจัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
4007604 การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ 

Local Wisdom Development In Science 
 3(2-2-5) 

                   การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์        
การอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ 
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์เชิง
เศรษฐกิจ 
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4007605 การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 
Local Science Research for Science Education 

            3(2-2-5) 

                  ปรัชญา ความหมายของวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น บทบาทและการส่งเสริมการวิจัย
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นวัตกรรมอันเกิดจาก
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ สู่การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น     
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 

4007901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1  
Seminar in Science Education 1 

            1(0-3-2) 

        วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาที่น าไปสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึ กษา        
ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาการวิจัย หลักในการเขียนสาระการ
วิจัยและพัฒนาโครงร่างการวิจัยพอสังเขป 

 
4007902 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2    

Seminar in Science Education 2 
            1(0-3-2) 

                  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และการเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการ
ออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และวิเคราะห์ อภิปรายเพ่ือเตรียมเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
4007903 วิทยานิพนธ์    

Thesis 
        48 หน่วยกิต 

        การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
มาใช้ในการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ  

 
4007904 วิทยานิพนธ์    

Thesis 
        36 หน่วยกิต 

        การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ที่สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
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         จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
แต่ละหมวด ดังนี้ 
 
 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
(หน่วยกิต) (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - 3 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  9 
3.1 วิชาบังคับ - 6 
3.2 วิชาเลือก - 3 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม 48 48 

 
3.1.2.1 แบบ 1.1  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์    - 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    - 
  3.1) วิชาบังคับ     - 
  3.2) วิชาเลือก     - 
4) วิทยานิพนธ์    48  หน่วยกิต   

3.1.2.2 แบบ 2.1  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   3 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   9 หน่วยกิต  
  3.1) วิชาบังคับ    6 หน่วยกิต 
  3.2) วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์    36  หน่วยกิต   
 

หมายเหตุ 
หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขา วิชา     

วิทยาศาสตรศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  (แต่ให้ยกเว้นหรือเทียบโอนได้ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เทียบโอนได้จากรายวิชาเหล่านี้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร) 
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รหัส   ชื่อรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
4005101  ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 

Philosophy and Vision of Science 
4005903   การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์         2(1-2-3) 

Science Promotion 
4005904  วิทยาศาสตร์เชิงระบบ           3(2-2-5) 

Systematic Science 
4005905   นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         3(2-2-5) 

Innovation in Science and Technology 
 

 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 
 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          (ไม่นับหน่วยกิต)       

       แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
     รหัส   ชื่อวิชา            น(ท-ป-ศ) 
1557101   ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1         3(3-0-6) 

Professional English for Graduates 1 
1557102   ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2         3(3-0-6) 

Professional English for Graduates 2 
 ส่วนรายวิชาอ่ืนๆ ที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
       เฉพาะแบบที่ 2.1 ให้เรียนไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
     รหัส   ชื่อวิชา           น(ท-ป-ศ) 
4007101  กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 

Paradigm and Analysis of Science  Philosophy  
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 

          เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ  จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ)

4007401   ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา        2(1-2-3) 
Advanced Research Methodology in Science Education 

4007602     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม        2(1-2-3) 
   Holistic Science and Technology  
4007901  สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1          1(0-3-2) 

Seminar in Science Education 1 
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4007902  สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2          1(0-3-2) 
Seminar in Science Education 2 

 
3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 

        เป็นวิชาที ่นักศึกษาเลือกเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และช่วยส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายวิชา
ดังนี้        

  แบบ 2.1 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ) 

4007601           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        3(2-2-5) 
ทางวิทยาศาสตรศึกษา      
Information Technology and Communication 
in Science Education 

4007603   แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ       3(2-2-5) 
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์    
Concepts of Sufficiency Economy Philosophy  

    for Science Development   
4007604  การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
   Local Wisdom Development in Science 
4007605  การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-2-5) 

Local Science Research for Science Education  
4) วิทยานิพนธ์ 

          4.1) แบบ 1.1 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ) 

4007903  วิทยานิพนธ์                          48 หน่วยกิต  
Thesis      
 

4.2) แบบ 2.1 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ) 

4007904  วิทยานิพนธ์                          36 หน่วยกิต  
Thesis  
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หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดและหมู่วิชาในหลักสูตร 
155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
400 หมู่วิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

 
3.1.5 การจัดแผนการศึกษา 

1) แบบ 1.1   

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
2) แบบ 2.1   

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก 

4007605 
 

การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับ
วิทยาศาสตรศึกษา  

3(2-2-5) 
 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 4007101 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ 
 

4007401 
 

4007602 

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 10 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 4007901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 1(0-3-2) 
วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 7 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 4007902 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 1(0-3-2) 
วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 7 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

  รหัส                    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 

Professional English for Graduates 1 
             3(3-0-6) 

 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการฟังและ  
การพูด ให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับ
นักวิชาการต่างชาติได้ 
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  รหัส                    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 

Professional English for Graduates 2 
             3(3-0-6) 

                 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการอ่านและ
การเขียน โดยเฉพาะการเขียนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 

   
4005101 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

Philosophy and Vision of Science 
            3(2-2-5) 

                  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของ       
ไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียนและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ของความรู้และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์กับความเป็นสากลของวิทยาศาสตร์ ลักษณะและจรรยาบรรณของ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับปัญหาของท้องถิ่นจากการศึกษา  
ดูงาน ประยุกต์ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการก าหนดแนวทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น      
 
4005903 การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 

Science Promotion 
2(1             2(1-2-3) 

                  ศึกษาความส าคัญของการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบ  และปัญหาของการ      
ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน สื่อส าคัญส าหรับการส่งเสริมทาง  
วิทยาศาสตร์และคุณลักษณะของนักส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ส่งเสริมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
4005904 วิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

Systematic Science 
2(1             3(2-2-5) 

                  ศึกษามโนทัศน์ของระบบที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาความคิด ความเชื่อ และลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการเรียนรู้และ   
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
ปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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รหัส                    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
4005905 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Innovation in Science and Technology 
                3(2-2-5) 

                   ศึกษาความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่ส าคัญ เช่น นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์โครงการในพระราชด าริเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น แนวทางการใช้
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของไทยและของประเทศ
ในกลุ ่มอาเซียน เทคนิคการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 
ความรู ้เกี ่ยวกับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการวางแผนทางธุรกิจเกี ่ยวกับ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติการทดลองใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

   
4007101 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

Paradigm and Analysis of Science  Philosophy 
            3(2-2-5) 

                  กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและสากล การวิเคราะห์ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ที่น าไปสู่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์    

 
4007401 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา 

Advanced Research Methodology in Science 
Education 

            2(1-2-3) 
 

                  รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น 
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

 
4007601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร

ศึกษา 
Information Technology and Communication 
in Science Education 

            3(2-2-5) 

        สืบค้นและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเผยแพร่งานด้าน     
วิทยาศาสตรศึกษาสู่ท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มประชาคมอาเซียน และสากล  
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รหัส                    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
4007602 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 

Holistic Science and Technology  
            2(1-2-3) 
 

                  การก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ ปัจจัย
ในการด ารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต การดูแลสุขภาพกายและ
จิต รูปแบบและกระบวนการน าวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
องค์รวม 

  
4007603 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์ 
Concepts of Sufficiency Economy Philosophy  
for Science Development 

            3(2-2-5) 

                   วิเคราะห์ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาศึกษาวิจัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
4007604 การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ 

Local Wisdom Development In Science 
 3(2-2-5) 

                   การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์        
การอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ 
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์เชิง
เศรษฐกิจ 

 
4007605 การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 

Local Science Research for Science Education 
            3(2-2-5) 

                  ปรัชญา ความหมายของวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น บทบาทและการส่งเสริมการวิจัย
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นวัตกรรมอันเกิดจาก
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ สู่การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น     
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

   

4007901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1  
Seminar in Science Education 1 

            1(0-3-2) 

        วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาที่น าไปสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา        
ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาการวิจัย หลักในการเขียนสาระการ
วิจัยและพัฒนาโครงร่างการวิจัยพอสังเขป 
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รหัส                    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 

4007902 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2    
Seminar in Science Education 2 

            1(0-3-2) 

                  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และการเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการ
ออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และวิเคราะห์ อภิปรายเพ่ือเตรียมเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
4007903 วิทยานิพนธ์    

Thesis 
        48 หน่วยกิต 

        การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
มาใช้ในการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ  

 
4007904 วิทยานิพนธ์    

Thesis 
        36 หน่วยกิต 

        การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย ค้นหาองค์ความรู้ ใหม่หรือนวัตกรรม ที่สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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                                       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   
ชื่อปริญญา   
ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

   Master of Education (Educational Administration) 
ชื่อย่อ  : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

   M.Ed. (Educational Administration) 
 

 1. หลักสูตร 
 1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้  

   

องค์ประกอบหลักสูตร 
แผน ก 

แผน ข 
(หน่วยกิต) แบบ ก 1 

(หน่วยกิต) 
แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 6 6 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3.1 วิชาบังคับ 
    3.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 

- 
- 
- 

18 
(15) 
(3) 

24 
(15) 
(9) 

4. วิทยานิพนธ์ 36 12 - 
5. ภาคนิพนธ์ - - 6 
รวมหน่วยกิต 36 36 36 

  

 หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นของอาจารย์         
ที่ปรึกษา หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  1) แผน ก แบบ ก 1 
   1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                    ไม่นับหน่วยกิต 
     1.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 
     1.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน - หน่วยกิต 
                            1.3.1)  วิชาบังคับ - หน่วยกิต 
                            1.3.2)  วิชาเลือก - หน่วยกิต 
                      1.4)  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

หลักสูตรปริญญาโท 
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  2) แผน ก แบบ ก 2 
   2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                    ไม่นับหน่วยกิต 
     2.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
     2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต 
                            2.3.1)  วิชาบังคับ (15) หน่วยกิต 
                            2.3.2)  วิชาเลือก (3) หน่วยกิต 
                      2.4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  3) แผน ข 
       3.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    3.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
    3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 
                            3.3.1) วิชาบังคับ (15) หน่วยกิต 
                            3.3.2) วิชาเลือก (9) หน่วยกิต 
                3.4) ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 
   1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
      นักศึกษาแผน ก ทั้ง แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยก่าหนด กรณีความรู้ความสามารถต่่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด จะต้องเรียน
รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต      
รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1555101  ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
     English for Graduate Students 
4125101  คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
     Computer for Graduate Students 

  2) หมวดวิชาสัมพันธ์   
   2.1) แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

     2.2) แผน ก แบบ ก 1  ไม่นับหน่วยกิต 
 รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1045042  สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
     Statistics and Research 
1065105  บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 

     Contexts and Trends in Education 
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 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
       3.1) วิชาบังคับ จ่านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
        ให้แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข เรียนจ่านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต    
ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัส     ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
1065103   นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา    3(2-2-5) 
      Educational Development Policy and Planning 
1065113   หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
      Principles, Theories, and Practices of Educational Administration 
1065114   นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 

      Professional Principalship 
1065212   ผู้น่าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
       Instructional Leadership and Curriculum Development 
1065213   การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
      Administration of Educational Resources 
       3.2) วิชาเลือก จ่านวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
      3.2.1) แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจ่านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
      3.2.2) แผน ข เลือกเรียนจ่านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัส    ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1036703  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

     Innovation and Information Management 
1046401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

     Research for Educational Administration Development 
1046405  การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
     Qualitative Research 
1065102  คุณธรรมและจริยธรรมส่าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
     Ethics for Administrators 
1065104  ภาวะผู้น่าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

     Leadership in Educational Administration 
1065107  การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 

     Systems Analysis and Organizational Development 
1065109  การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
     Educational Quality Assurance 
1065201  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

     Human Resource Management 
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รหัส    ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065205  การบริหารการเงิน และพัสดุ 3(3-0-6) 

     Administration of School Finance and Materials 
1065206  การบริหารการศึกษาตามระบบการศึกษาไทย 3(3-0-6) 

  Basic Education Administration 
1065210  การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 

     Local Education Management 
1065211  หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 

     Principles of Management in Business Education 
1065401  การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 

     Educational Supervision 
1065501  การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 

     School Administration for Excellence 
1065502  สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
     School and Community 
1066101  การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
     Project Evaluation 
1066201  กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 

     Educational Law 
1066301  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 

     Economics of Education 
1066701  การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
     Conflict Management 
1066703  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 

     Risk and Change Management in Education 
1066704  การจัดการความรู้ทางการศึกษา 3(3-0-6) 

     Knowledge Management in Education 
1066801  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 

     Practicum in Educational Administration 
1066901  สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

     Seminar in Educational Administration 
1066902  การศึกษาเอกเทศ 3(150) 

     Independent Study 
2535301  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 3(3-0-6) 
     National Development Theories According  
     to His Majesty’s Initiatives 
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  4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
           4.1) แผน ก แบบ ก 1 จ่านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1066905  วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
     Thesis  
      4.2) แผน ก แบบ ก 2 จ่านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1066904  วิทยานิพนธ์                                                   12 หน่วยกิต 
     Thesis 
     กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก ทั้งแบบ ก 1 และ ก 2 (ท่าวิทยานิพนธ์) ก่าหนดให้ไม่ต้อง   สอบ
ประมวลความรู้ แต่ให้มีการน่าเสนอวิทยานิพนธ์แบบเข้มข้น เปิดเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบและ
การอนุมัติให้ผ่านของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด่าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
     5) หมวดภาคนิพนธ์ 
                    5.1) แผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัส     ชื่อวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1066903   ภาคนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

       Term Papers 
 กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข (ท่าภาคนิพนธ์) ก่าหนดให้สอบประมวลความรู้             

และด่าเนินการสอบได้เม่ือศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 
ข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 
   นักศึกษาแผน ก ทั้งแบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษา มาก่อน 
จะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก่าหนด กรณี
สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส     ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1014101  หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
     Principles of Education and learning 
1035101  นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Innovation and Evaluation 
 

หมายเหตุ : ความหมายของเลขรหัสรายวิชา    รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 

     ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
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      101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
      103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
      104 หมู่วิชาการวัดและการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
      106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
      155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
      412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

 
 1.4 การจัดแผนการศึกษา  

   1) แผน ก แบบ ก 1  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย ไม่นับหน่วยกิต 
 1065105 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ ไม่นับหน่วยกิต 
 1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066905 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066905 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066905 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

2) แผน ก แบบ ก 2   
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 1065105 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ ไม่นับหน่วยกิต 
 1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065114 นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 1065212 ผู้น่าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (เลือก) 1066902 การศึกษาเอกเทศ 3 (150) 
วิทยานิพนธ์ 1066904 วิทยานิพนธ์ 3  
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066904 วิทยานิพนธ์ 9  
รวมหน่วยกิต 9 

     

 

                   3) แผน ข   
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 1065101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน(บังคับ) 1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ ไม่นับหน่วยกิต 
 1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน(บังคับ) 1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065114 นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 1065212 ผู้น่าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (เลือก) 1066901 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1066902 การศึกษาเอกเทศ 3(150) 
 2535301 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ภาคนิพนธ์ 1066903 ภาคนิพนธ์ 6  
รวมหน่วยกิต 6 

 
 
 
 

 1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
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1014101  หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
     Principles of Education and Learning 

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา 
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติ 
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบ
ประกอบวิชาชีพ  หลักสูตรและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้ม
การจัดและบริหารการศึกษาของไทย 
1035101  นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
     Educational Innovation and Evaluation 
     ความหมาย ขอบข่ายและความส่าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล    
การเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและ         
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการ
วัดผลประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 
1036703  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
     Innovation and Information Management 

 ศึกษาถึงรากฐานขององค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความส่าคัญและบทบาทของ
ระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการ
สร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การน่านวัตกรรมมาใช้ใน
การบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ
สารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึง
ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน 
1045042  สถิติและการวิจัย      3(2-2-5) 
     Statistics and Research 
     ศึกษาพัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา
วิเคราะห์ความหมาย  ประเภท  และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปรและการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเก็บข้อมูล 
การแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์  การเขียนโครงร่างการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา (ท-ป-ศ) 
1046401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

     Research for Educational Administration Development 
 ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์

และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือน่าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบค้น
เทคนิควิจัยใหม่ๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิ งอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะน่าไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง  และศึกษา
วิธีการวิจัย การใช้สถิติชั้นสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 
1046405  การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
     Qualitative Research 

 แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้ 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
กรอบความคิดพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การก่าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย   
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล ข้อจ่ากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพปฏิบัติการ การวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การสนทนากลุ่ม การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและ
วางแผน การวิจัยเชิง คุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนามตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ 
1065102  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
     Ethics for Administrators 

     ศึกษาและวิเคราะห์ระบบคุณธรรม และจริยธรรมของสังคม การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพส่าหรับผู้บริหาร  การน่าแนวคิดหลักการและวิธีการทางปรัชญา
และศาสนามาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  การพัฒนาตนของ
ผู้บริหารด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน  
1065103  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 

     Educational Development Policy and Planning 
     ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการก่าหนดนโยบาย การน่านโยบาย  

สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการก่าหนดนโยบายการศึกษา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับชาติและสถานศึกษา วิเคราะห์การน่าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษา  
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและแนวคิดใหม่
ในการจัดการศึกษาปัจจุบันและอนาคตได้ 

 
 

รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065104  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
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     Leadership in Educational Administration 
      ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น่า คุณลักษณะและประเภทของผู้น่าทาง      
การบริหารศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้น่า ธรรมมาภิบาลของผู้น่า
ทางการศึกษา การเสริมสร้างและการพัฒนาภาวะผู้น่าทางการบริหารการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่าง
ความส่าเร็จของการใช้ภาวะผู้น่าในการบริหาร 
1065105  บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
     Contexts and Trends in Education 

     ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาพ้ืนฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา 
สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษา
การศึกษาในสภาพการณ์ต่างๆ 
1065107  การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
     Systems Analysis and Organizational Development 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การบริหารงาน     
เชิงระบบ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน การพัฒนาการในการจัดองค์การ
และการจัดองค์การสมัยใหม่    แนวคิดในการวิเคราะห์องค์การ เทคนิคและกระบวนการใน 
การพัฒนาองค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  แนวโน้มและปัญหาการปฏิบัติการพัฒนาองค์การในประเทศ
ไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1065109  การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
     Educational Quality Assurance 
     ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านวิชาการ หลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ปฏิบัติการวิเคราะห์
ปัจจัย ตัวชี้วัด และระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality 
Management TQM) การวิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทางธุรกิจมา 
พัฒนาองค์การทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย ศึกษาแนวคิด
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา 
 
1065113   หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

    Principles, Theories, and Practices of Educational  
              Administration 

 ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวัฒนาการเชิงกระบวน
ทัศน์ ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทย
ทั้งระบบ โดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจาย
อ่านาจการบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองค์การรูปแบบ
ต่างๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น่า คุณธรรม จริยธรรม
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ของผู้น่า วัฒนธรรมองค์การและพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการ
พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 
1065114  นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
     Professional Principal ship 

 ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่คุรุสภา
ก่าหนด พัฒนาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น่าวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และการจัดการความเครียดของผู้บริหาร มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการ
ท่างานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อผลงาน การมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ  การพัฒนาสมรรถภาพ
และบุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม่ ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ใน
ท้องถิ่น 
 
1065201  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
     Human Resource Management 

 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์น่า
หลักจิตวิทยาการบริหารและแนวคิด ทฤษฎี หลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคล   
การพัฒนาทีมงาน นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์  ปัญหาและแนวโน้ม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา 
 
1065205  การบริหารการเงินและพัสดุ 3(3-0-6) 
     Administration of School Finance and Materials 

     ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ระบบกระบวนการงบประมาณ การเงินและพัสดุแนวคิด
เกี่ยวกับการงทุนทางการศึกษา กฎ ระเบียบ มติ ครม. และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณการเงิน
และพัสดุ  แนวปฏิบัติในการจัดท่าจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และบริหารงบประมาณ
การเงินและพัสดุ  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณการเงิน
และพัสดุและกรณีศึกษา โดยเน้นการบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
1065206   การบริหารการศึกษาตามระบบการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
     Basic Education Administration 

     ศึกษาและวิเคราะห์ ปรัชญา นโยบาย จุดมุ่งหมาย และกระบวนการในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาและต่่ากว่าปริญญา การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย   บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่างๆ เน้นหลักการ
บริหารและการนิเทศงาน การบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในท้องถิ่น  
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การบริหารการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การบริหารการศึกษานอกระบบของท้องถิ่น   รวมถึง
ปัญหาและแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษา 
 
1065210  การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
     Local Education Management 

 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการทางการศึกษาไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน       
การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยกับต่างประเทศ  การกระจายอ่านาจการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของชุมชน  รูปแบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
 
1065211  หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
     Principles of Management in Business Education 
     ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างการบริหาร
การศึกษาและการบริหารธุรกิจ   วิวัฒนาการบริหารธุรกิจ หน้าที่ของผู้จัดการการวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดงานบุคคล การควบคุมการตัดสินใจ การประชาสัมพันธ์ ปัญหาในการ
บริหารธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ รวมทั้งเทคนิควิธีการในการบริหาร
องค์การธุรกิจทางการศึกษาและวิเคราะห์ผลการตอบแทนทางการศึกษา 

 
1065212  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
     Instructional Leadership and Curriculum Development 
     ศึกษาวิ เ คราะห์หลั กการ  ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและ 
การบริหารงานวิชาการการบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ     
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเน้น  
การจัดการเรียนการสอนโดยยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา 
การประเมิน การสอน การประกันคุณภาพ การศึกษาศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น่าทางวิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตรเน้นการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065213  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
     Administration of Educational Resources 

     ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิดแนวปฏิบัติและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการกับงานสนับสนุน เช่น การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ การ
บริหารงานบุคคลการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษาเน้นการบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาและประยุกต์ใช้ 
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
โดยเฉพาะการระดมและบริหารทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา 
 
1065401  การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
     Educational Supervision 

     ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี รูปแบบเทคนิคและกิจกรรมการนิเทศการศึกษาการ
วางโครงการและการประเมินโครงการ นิเทศการศึกษา การศึกษาปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
นิเทศภายในสถานศึกษาบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นิเทศการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
แนวทาง แก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือและทักษะการนิเทศการศึกษา การประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยและการใช้การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
1065501  การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
     School Administration for Excellence 

     ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่างๆ โครงสร้างและ
การจัดองค์การในการบริหารการศึกษาของไทยในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาการ
จัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภทระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาการจัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภท
ระดับและขนาดของสถาบันการศึกษา งานและการจัดระบบงานในการบริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาและการรับรองวิทยฐานะและการประกันคุณภาพการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ใน
การบริหารเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 
1065502  สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
     School and Community 

     ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการและกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชน เทคนิควิธีการน่าศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา วิเคราะห์บทบาทของสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 
ศึกษากรณีตัวอย่างความส่าเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1066101  การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
     Project Evaluation 

     ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการเทคนิค
วิธีการจัดท่าการวิเคราะห์การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการการรายงานผลการ
ประเมินและการใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
1066201  กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
     Educational Law 

     ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี ตัวอย่าง
การใช้กฎหมายทางการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
 
1066301  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
     Economics of Education 

 ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศหลักการจัดสรรทรัพยากรการวางแผนก่าลังคนกับการลงทุนด้านการศึกษา   
เปรียบเทียบการลงทุนด้านการศึกษาวิเคราะห์การลงทุนกับผลตอบแทนทางการศึกษาและ การพัฒนา
ประเทศแหล่งที่มาของการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น การจัดการศึกษากับการมีงานท่า 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 
1066701  การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
     Conflict Management 

     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการบริหาร
ความขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเก่ียวกับความขัดแย้งในองค์การการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและ
การเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
 
1066703  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
     Risk and Change Management in Education 

     ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลง  สาเหตุและองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยงทาง
การศึกษา  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการศึกษา แนวคิดใหม่ๆ ที่ผู้บริหารการศึกษา
จะน่ามาประยุกต์ใช้ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
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1066704  การจัดการความรู้ทางการศึกษา 3(3-0-6) 
     Knowledge Management in Education 
     ศึกษาบทบาทการศึกษาในการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการ
ความรู้  เพ่ือเรียนรู้วิธีเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ให้เน้นกระบวนการจัดการความรู้และตัว
แบบการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
ประยุกต์การจัดการความรู้ที่สามารถใช้ในการศึกษาและชุมชน  
 

1066801  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา3(150) 
     Practicum in Educational Administration 

     สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศการสอนรวมทั้ง
ปัญหาขององค์การ  การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอ่ืนๆ ตามที่
อาจารย์ผู้สอนก่าหนดและมีการศึกษานอกสถานที่ 
 
1066901  สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
     Seminar in Educational Administration 

     หลักและกระบวนการสัมมนาเพ่ือการเรียนรู้และการแก้ปัญหาเลือกหัวข้อหรือปัญหา
ทางการบริหารการศึกษาในการสัมมนาการ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการท่างานเป็น
กลุ่มในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
 
1066902  การศึกษาเอกเทศ  3(150) 
     Independent Study 

     ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 
1066903  ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
     Term Papers 

     โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
ภายใต้การก่ากับดูแลของอาจารย์ 
 
1066904  วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
     Thesis 

 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม      
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน่าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิค 
วิธีวิจัย และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
 
 
1066905  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต   
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     Thesis  
     ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา และ/

หรือแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การก่าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย น่าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
จัดท่าโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
          น่าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ได้น่าเสนอในวิทยานิพนธ์ 1  
ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี  เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมุติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  แผนการด่าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ใน
การด่าเนินการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลภายใต้ค่าแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
ระยะเวลาด่าเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง 

           วิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน สอบวิทยานิพนธ์ และน่าเสนอบทความการวิจัยเพ่ือการ
เผยแพร่ 
 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
     English for Graduate Students 

     ฝึกทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

2535301  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
     National Development Theories According to  
                 His Majesty’s Initiatives 
     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด่าริในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเพ่ือน่าทฤษฎี
หรือแนวคิด  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 
 
4125101  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
     Computing for Graduate Students 

     ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน  
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        หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม         :    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

            Master of Education (Curriculum and Instruction) 
ชื่อย่อ           :     ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

1.หลักสูตร 
1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน ไม่นับหน่วยกิต  ไม่นับหน่วยกิต 

2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 27 

   3.1 วิชาบังคับ (6) (6) 

   3.2 วิชาเลือก (15) (21) 

4. วิทยานิพนธ์ 12 - 

5. ภาคนิพนธ์ - 6 

รวมหน่วยกิต 39 39 

           1) แผน ก แบบ ก 2 
  1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                    ไม่นับหน่วยกิต 
     1.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
     1.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 
                            1.3.1)  วิชาบังคับ (6) หน่วยกิต 
                            1.3.2)  วิชาเลือก (15) หน่วยกิต 
                      1.4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 2) แผน ข 
       2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
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    2.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
   2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต 
                            2.3.1) วิชาบังคับ (6) หน่วยกิต 
                            2.3.2) วิชาเลือก (21) หน่วยกิต 
               2.4) ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต                   2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  

 2) หมวดวิชาสัมพันธ์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกติ 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1025011 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy for Local Development  
1025042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

 

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
แผน ก แบบ ก 2 จ่านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
แผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development  
1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ส่าหรับท้องถิ่น 
3(1-4-4) 

 Seminar in Research for Local Curriculum and 
Instructional Development 
 

 

 

3.2) วิชาเลือก   
แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 

  รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
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1025112 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
 Ethics and Morals Development  
1025114 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 Promotion in Teacher Competencies  
1025121 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 The Innovation of Curriculum and Instructional 

Management 
 

1025122  การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Training Techniques  
1025123  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

Instruction for Thinking Process Development 
3(2-2-5) 

1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based Curriculum  
 Development  
1026124 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  

Development of Learning Societies 
3(3-0-6) 

 
1026125  การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียน       

การสอน 
3(1-4-4) 

 Independent Study in Curriculum and Instruction  
1026126  การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(150) 
 Practicum in Curriculum and Instructional 

Development 
 

1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน    3(2-2-5) 
 

1026142  การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Evaluation  
1026143  การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  
1026162  การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Supervision  

4) วิทยานิพนธ์   จ่านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1026991 วิทยานิพนธ์                                           12               หน่วยกิต 
 Thesis  

 

5) ภาคนิพนธ์    จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1026992 ภาคนิพนธ์                                             6 หน่วยกิต 
 Term Paper  

 

ข้อก าหนดเฉพาะหลักสูตร 
1. ผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ 

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตราก่าหนด กรณีสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดย
ไม่นับหน่วยกิต  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and learning  
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

 
2. นักศึกษาที่ ไม่เคยผ่านการฝึกวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องผ่าน การ           

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
  102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
  103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  104 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
  155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
  412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 2 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
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หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025011 
ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

1025021 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

1025121 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชา 

เสริมพ้ืนฐาน 
1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเลือก) 
1025123 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 

1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนส่าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

(วิชาเลือก) 1026125 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

3(1-4-4) 
  

สอบประมวลความรู้ 
วิทยานิพนธ์ 1026991 วิทยานิพนธ์  3 

รวมหน่วยกิต 12 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1026991 วิทยานิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
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หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025011 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

1025121 นวัตกรรมการการจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วย
กิต 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วย
กิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเลือก) 
1025123 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 

1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ภาคนิพนธ์ 1026992 ภาคนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 12 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนส่าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร             
ในสถานศึกษา 

3(2-2-5) 

(วิชาเลือก) 1026125 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 

3(1-4-4) 
 
 1026142 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

1025122 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 

สอบประมวลความรู้ 
ภาคนิพนธ์ 1026992 ภาคนิพนธ์ (แผน ข) 3 

รวมหน่วยกติ 6 
  
   การศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 (ท่าวิทยานิพนธ์)  และแผน  ข (ท่าภาคนิพนธ์) 
ก่าหนดให้สอบประมวลความรู้ และด่าเนินการสอบได้เมื่อสอบผ่านการประเมินผลการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ ตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส   ค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ปศ) 
 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

Principles of Education and Learning 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา การศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบ
วิชาชีพ หลักสูตรและพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการจัดและการ
บริหารการศึกษาไทย 
 
1025011 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

Educational Philosophy for Local Development 
ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยปัจจุบัน รวมทั้งปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา นโยบาย และแนวโน้มการจัดการศึกษาทั้งของ
ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ศึกษาแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความ
งอกงามตลอดชีวิตและความเป็นไทยที่สมบูรณ์ การน่ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและสภาพท้องถิ่น 
 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

Curriculum and Instructional Development 
ศึกษา วิเคราะห์ปรัชญาและนโยบายการศึกษาไทยตลอดจนประเทศต่างๆ ในกลุ่ม

อาเซียน ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในระดับต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยเน้นประเทศในกลุ่ม
อาเซียน กลยุทธ์ ในการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น การจัดเตรียมเอกสารและวัสดุหลักสูตร กระบวนการน่าหลักสูตรไปใช้ และการประเมิน
หลักสูตร ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี การสอน รูปแบบการสอนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญมีทักษะในการแสวงหาความรู้และจัดการความรู้ตลอดจนสร้างองค์ความรู้
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ใหม่ ใช้กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
อาเซียน 

 
   
1025042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 

Statistics and Research 
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

ความหมาย ประเภทและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย การออกแบบและการใช้สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสมส่าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้
โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียนรายงานจาก 
ผลการวิเคราะห์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
 
1025112 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  3(3-0-6) 

Ethics and Morals Development 
ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในสังคมและในท้องถิ่น อภิปราย

กระบวนการสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ แนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา และในท้องถิ่น การวิเคราะห์ระบบ และออกแบบกิจกรรม เพ่ือสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การสร้างแบบประเมินระดับคุณธรรมและจริยธรรม 
 
1025114 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 

Promotion in Teacher Competencies 
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการศึกษาชาติของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

มาตรฐานวิชาชีพครูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากลุ่มวิชาชีพครู องค์ประกอบความเป็นครู ทักษะ
และเจตคติของครู ความรู้ ความสามารถ สมรรถภาพของครู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู แนวคิด กระบวนการและขั้นตอน ในการพัฒนาวิชาชีพครู และการเป็นครูมืออาชีพ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของครูมืออาชีพ 
 
1025121 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

The Innovation of Curriculum and Instructional Management 
ศึกษา วิเคราะห์หลักการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยเน้นการบริหารงานด้าน

หลักสูตรและการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนิเทศการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครุสภา อภิปรายปัญหาและแนวโน้มในการบริหารงาน ด้านหลักสูตรและ การเรียนการ
สอน กระบวนการประยุกต์ระบบนิเทศการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และสภาวะการจัด
การศึกษา 
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1025122 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 

Curriculum Development and Training Techniques 
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและเทคนิคของการฝึกอบรม

สังเคราะห์รูปแบบ และเทคนิคการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและใช้หลักสูตรฝึกอบรม ประเมินผล
และรายงานการฝึกอบรม 
 
1025123 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 

Instruction for Thinking Process Development 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับสมองและทฤษฎีการคิด

แบบต่างๆ การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในระดับสูง การประเมินและการควบคุมกระบวนการคิด 
ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายกระบวนการคิด การพัฒนารูปแบบการวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศ      
ที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 

 
1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

Action Research for School Based Curriculum Development 
ศึกษา ส่ารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายหลักการ กระบวนการ 

พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน การด่าเนินการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา 
 
1026124 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

Development of Learning Societies 
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับสภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ผลกระทบที่มีต่อครอบครัวและชุมชนทั้งของไทยและอาเซียน ระบบการเรียนรู้ใน
สังคมยุคใหม่ ลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ชุมชนและของอาเซียน และการรวมพลังเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือศึกษาและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ รวมทั้ง
บทบาทของโรงเรียนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

1026125 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4-4) 
Independent Study in Curriculum and Instruction 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปัญหาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านหลักสูตรและการ

เรียนการสอนและน่ามาจัดท่าโครงการพิเศษหรือรายงาน ภายใต้ค่าปรึกษาแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

1026126 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(150) 
Practicum in Curriculum and Instructional Development 
ศึกษา วิเคราะห์บริบททางการศึกษาตลอดจนหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน่าไปสู่การฝึก

ปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
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1026135 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
Information Technology for Instruction 
ศึกษา วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการสร้างและการน่าเสนอข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล การใช้คอมพิวเตอร์ระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการน่าข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยประยุกต์ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 
 

1026142 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
Curriculum and Instructional Evaluation 
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนทัศน์ การประเมิน ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

รูปแบบการประเมิน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ โดยการฝึกปฏิบัติการประเมินในสถานศึกษา 
 
1026143 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 

Classroom Action Research 
ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความส่าคัญและ

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพ่ือก่าหนดปัญหาวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัย ด่าเนินการ
ทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น่าเสนอและประเมิน
ผลการวิจัย 
 
1026162 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

Instructional Supervision 
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ

กระบวนการนิเทศทางด้านการเรียนการสอน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงกับการนิเทศ พัฒนา
รูปแบบการนิเทศทางด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูปทางการศึกษาและ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป น่าเสนอรูปแบบการนิเทศและโครงการนิเทศ เพ่ือปฏิรูปการพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น3(1-4-4) 

Seminar in Research for Local Curriculum and Instructional 
Development 
สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส่าหรับท้องถิ่น 

วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน ในบริบทของสังคมไทยและประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของท้องถิ่นและประเทศ ส่าหรับการศึกษาทุกระบบ   
ทั้งการศึกษานอกระบบ ในระบบ และตามอัธยาศัย ระดมพลังสมองเพ่ือแก้ปัญหา และน่าเสนอแนวทาง
หรือรูปแบบการพัฒนางานวิจัย ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพ่ือส่งเสริม ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 
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1026991 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

Thesis 
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาหลักสูตรและการสอน โดยประยุกต์ทฤษฎีและหลักการส่าคัญของศาสตร์ในสาขาเพ่ือก่าหนด
เป็นประเด็นวิจัยที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านหลักสูตร
และการสอนแล้วน่าเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมและให้ค่าปรึกษาโดยคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
1026992 ภาคนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 

Term Paper 
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่างๆ ที่สนใจ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือก่าหนดเป็นหัวข้อภาคนิพนธ์และด่าเนินการท่า
ภาคนิพนธ์ ภายใต้การให้ค่าปรึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
 
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 

Educational Innovation and Evaluation 
ความหมาย ขอบข่ายและความส่าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการ

เรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการ วัดผล
ประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

English for Graduate Students 
ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการ

อ่านและสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

Computer for Graduate Students 
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   การใช้คอมพิวเตอร์  เน้นทักษะเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
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            หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  :     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

Master of Business Administration (Business  Administration) 
ชื่อย่อ   :     บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

M.B.A. (Business Administration) 
 

1.  หลักสตูร 
1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
 จ่าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/   
ภาคนิพนธ์ โดยมีจ่านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
หน่วยกิต 

แผน ข 
หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 9 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 24 
    3.1 วชิาบังคับ 15 15 
    3.2 วชิาเลือก 3 9 
4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. ภาคนิพนธ์ - 6 

รวมหน่วยกิต 39 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 
          1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกติ 
          2) หมวดวิชาสัมพันธ์   9 หน่วยกิต 
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          3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   18 หน่วยกิต 
        3.1) วิชาบังคับ    15 หน่วยกิต 
              3.2) วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 
           4) วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

1.2.2  แผน ข 
          1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
          2) หมวดวิชาสัมพันธ์   9 หน่วยกิต 
          3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   24 หน่วยกิต 
              3.1) วิชาบังคับ    15 หน่วยกิต 
             3.2) วิชาเลือก    9 หน่วยกิต 
          4) ภาคนิพนธ์    6 หน่วยกิต 

1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ โดยมีจ่านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้  

 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                             (ไม่นับหน่วยกิต) 
    1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน   
รหัส ชือ่วิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  

 1.2) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน  
                  รายวิชาปรับพื้นฐาน (Foundation Course) เป็นวิชาที่จัดไว้ส่าหรับนักศึกษา

ที่พ้ืนฐานความรู้ทางบริหารธุรกิจไม่เพียงพอ หรือไม่ได้จบการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาต้อง
เข้ารับทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่าหนด กรณีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental in Business Administration  
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       2) หมวดวิชาสัมพันธ์ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ่านวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต 
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565149 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 Business Research 1  
3565150 การวิจัยทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Business Research 2  
3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Seminar in Strategic Management  

       3) หมวดวิชาเฉพาะ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ่านวน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต 
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

    3.1) กลุ่มวิชาบังคับ  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565102 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting  
3565103 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Economics   
3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Finance  
3565148 การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 Human Capital Management for Competition  
3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Managerial Marketing  

 3.2) กลุ่มวิชาเลือก ส่าหรับแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต แผน 
ข เลือกเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้   

           3.2.1) กลุ่มวิชาการเงิน  
3565111 การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการลงทุน 3(3-0-6) 
 Portfolio Management and Investment  
3565112 การวิเคราะห์การเงินพหุชาติ 3(3-0-6) 
 Multinational Financial Analysis  
3565113 การควบคุมและการวางแผนก่าไร 3(3-0-6) 
 
 
3565114 

Profit Controlling and Planning 
 
ตลาดตราสารอนุพันธ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 
 

3(3-0-6) 
 Money and Capital Markets  
           3.2.2) กลุ่มวิชาบัญชี  
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3565117 ทฤษฎีการบัญชีและการก่าหนดนโยบาย 3(3-0-6) 
 Accounting Theory and Policy Formulation  
3565118 ทฤษฎีการตรวจสอบ 3(3-0-6) 
 Auditing Theory  
3565119 สัมมนาระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(2-2-5) 
 Seminar in Accounting Information Systems  
3565120 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 Financial Accounting Theory and Practices  
3565121 ภาษีเงินได้และการตัดสินใจของผู้บริหาร 3(3-0-6) 
  Income Tax and Executive Decisions 
           3.2.3) กลุ่มวิชาการจัดการ  
3565125 บรรษัทภิบาลและภาวะผู้น่า 3(3-0-6) 
 Corporate Governance and Leadership  
3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Communication and Organizational Behavior Theories 
3565128 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการกิจการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Venture Management  
3565129 สัมมนาการจัดการโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
 Seminar in Supply Chain Management  
3565130 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management   
3565131 การบริหารโครงการและการท่างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 Project Management and Teamwork  
3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Management  
3565153 การจัดการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
3565154 การจัดการจริยธรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Business Ethics Management  
3565156 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Properties Management 

 
 

            3.2.4) กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
3565132 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Strategic Management  
 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
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3565133 
 Seminar in International Business  
3565134 ประเด็นปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Finance Issues  
3565135 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์การ 3(3-0-6) 
 Cross-cultural Management and Corporate Image  
3565136 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Marketing Management  
3565157 วัฒนธรรมองค์การในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
 Organizational Culture in ASEAN  
           3.2.5) กลุม่วิชาการตลาด  
3565137 การตลาดอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Internet Marketing and Electronic Commerce  
3565138 การจัดการการตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 Service Marketing Management  
3565139 การวิเคราะห์พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Analysis of Consumer Behavior and Psychology  
3565140 การจัดการตราผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Brand Management  
3565141 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจต่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business-to-Business Marketing Strategy  
           3.2.6) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ  
3565143 การสร้างคลังข้อมูลและการท่าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Warehousing and Data Mining  
3565144 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6) 
 Enterprise Resource Planning Systems  
3565145 การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Information System Management for Decision Making 
3565146 ระบบสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer-based Information Systems  
3565147 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information System 
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4) ภาคนิพนธ์ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3506902 ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 Term Paper  

 กรณีเลือกศึกษาแผน ข ภาคนิพนธ์ ก่าหนดให้สอบประมวลความรู้และ
ด่าเนินการสอบได้เมื่อศึกษาหมวดวิชาสัมพันธ์ จ่านวน 3 รายวิชา และรายวิชาบังคับครบตาม
หลักสูตร จ่านวน 5 รายวิชา 

5) วิทยานิพนธ์  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3506903 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

กรณีเลือกศึกษาแผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ ก่าหนดให้ไม่ต้องสอบ
ประมวลความรู้ และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งให้ได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 

      ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
      155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
      350 หมู่วิชาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ 
      356 หมู่วิชาสาขาบริหารธุรกิจ 
      412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
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1.4 การจัดแผนการศึกษา 
1) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน 3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคบั) 

3565102 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

 3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 6 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 3565148 การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 3565103 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 3565149 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ์ 3565150 การวิจัยทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
วิทยานพินธ ์ 3506903 วิทยานพินธ ์ 6 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

วิทยานพินธ ์ 3506903 วิทยานพินธ ์ 6 
รวมหน่วยกิต 9 
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2) แผนการศึกษา แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน 3565101 ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

3565102 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

 3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 6 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 3565148 การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 3565104 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 3565149 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 3565150 การวิจัยทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

    
ภาคนิพนธ์ 3506902 ภาคนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 3565128 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการกิจการ 3(3-0-6) 
ภาคนิพนธ์ 3506902 ภาคนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 9 
 
 
 
1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะพ้ืนฐานการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  
3506902 ภาคนิพนธ ์                                                                    6 หน่วยกิต 
 Term Paper  
                    ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดท่าออกมาในรูปของการวิเคราะห์และ
การศึกษาการด่าเนินงานขององค์การ โดยเนื้อหาประกอบเป็นเอกสารทางวิชาการมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่ากับดูแล ทั้งนี้ ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่ม โดยกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
   
3506903 วิทยานิพนธ์                                                                12 หน่วยกิต 
 Thesis  
                     ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดท่าออกมาในลักษณะเอกสารทาง
วิชาการระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษาก่ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่มวิทยานิพนธ์ 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   
3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental in Business Administration  

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ การบัญชี การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการน่าทฤษฎีการบริหารมาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับสูง 
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3565102 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting  

การบัญชีภายในองค์กรเพ่ือสร้างข้อมูลส่าหรับการควบคุมและการวางแผนทาง
บริหาร ปัญหาและกรณีศึกษาในการทบทวนการบัญชี การเงินพ้ืนฐาน ระบบต้นทุน แนวคิดเรื่อง
งบประมาณการด่าเนินงานและเงินทุน การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ิม การก่าหนดราคาโอน การประเมิน
ประสิทธิภาพ และวิธีเชิงปริมาณอ่ืน ๆ 
   
3565103 การเงินเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Finance  

ทฤษฎีทางการเงินและงานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้ทฤษฎีการเงินแก้ปัญหาของ
ธุรกิจ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนโครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน การวิเคราะห์
รายจ่ายฝ่าย ทุน งบลงทุน ตลาด การประเมินค่าต้นทุนของเงินทุน เงินปันผลทางเลือกนโยบายและ
การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การตัดสินใจทางการเงินในระดับจุลภาค 
   
3565104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Economics   
                    การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาของผู้บริหารในภาครัฐและเอกชน การใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และผลการวิเคราะห์ทางสถิติของผู้บริหารมาช่วยตัดสินใจ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนว่ามีผลต่อการด่าเนินธุรกิจอย่างไร ในด้านการแข่งขัน ข้อจ่ากัดด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ วัฒนธรรม และสังคม การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนของผู้ประกอบการ 
   
3565111 การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการลงทุน 3(3-0-6) 
 Portfolio Management and Investment  

แนวคิดสภาพแวดล้อมการลงทุนส่าหรับผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทฤษฎีและเทคนิคการ
เลือกและจัดการหลักทรัพย์ กลไกตลาด ดุลยภาพของตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับ
ผลตอบแทนการประเมินเครื่องมือการลงทุนแบบต่าง ๆ 
   
3565112 การวิเคราะห์การเงินพหุชาติ 3(3-0-6) 
 Multinational Financial Analysis  

แนวคิดการตัดสินใจในบริบทระดับโลก ระบบการเงิน ตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดุลการช่าระเงิน การวัดความเสี่ยง การเทรด (Trade) และความเสี่ยง (Hedging) 
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3565113 การควบคุมและการวางแผนก าไร 3(3-0-6) 
 Profit Controlling and Planning  
 

แนวคิดและเทคนิคในการวางแผนทางการเงินของบริษัท การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือ
ท่านายรูปแบบในอนาคต การท่านายยอดขาย ต้นทุนการผลิต เงินสด และองค์ประกอบอ่ืน การ
วิเคราะห์ผลก่าไร และการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ 
 
3565114 

 
ตลาดตราสารอนุพันธ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 
3(3-0-6) 

 Derivatives and Futures Markets  
                    แนวคิดการวิเคราะห์ลักษณะของหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์ ทฤษฎีการ
ประเมินราคาตราสารอนุพันธ์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไกการซื้อ และขายออปชั่น การตั้ง
ราคา การท่าธุรกรรมเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) กฎหมายก่ากับอัตราดอกเบี้ยและสวอป (Swaps) 
   
3565115 ตลาดเงินและตลาดทุน 3(3-0-6) 
 Money and Capital Markets  
                    แนวคิดสถาบันการเงินและเครื่องมือทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของระบบของ
ตลาดเงินและตลาดทุน อัตราดอกเบี้ยและมูลค่าของความมั่นคง แนวโน้มโลกาภิวัตน์ ของตลาด
การเงิน การสร้างความเข้มแข็งในภาคการเงิน การรักษาความลับผู้บริโภคแวดวงการเงิน 
   
3565117 ทฤษฎีการบัญชีและการก าหนดนโยบาย 3(3-0-6) 
 Accounting Theory and Policy Formulation  

แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการของการบัญชี สถาบันที่ก่าหนดมาตรฐานการบัญชี
ของประเทศไทย และต่างประเทศ แนวความคิดในการจัดมูลค่าขององค์ประกอบทางการเงิน เพ่ือ
วัดผลการด่าเนินงานและฐานะทางการเงิน ตลอดจนการเลือกนโยบายทางการบัญชีให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจ 
   
3565118 ทฤษฎีการตรวจสอบ             3(3-0-6) 
 Auditing Theory  

การตรวจสอบที่รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้ทั่วไปการ
ตรวจสอบระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้วิธีทางสถิติในการตรวจสอบแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินการควบคุมภายในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติทดสอบ การควบคุมและดุล
บัญชี 
   
3565119 สัมมนาระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(2-2-5) 
 Seminar in Accounting Information Systems  

ระบบสารสนเทศ การบัญชี บทบาทคอมพิวเตอร์ทางบัญชี และการตัดสินใจทาง
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การเงินการออกแบบระบบบัญชี การตรวจสอบ ลักษณะและการไหลเวียนของข้อมูลทางบัญชีใน
องค์การ ความปลอดภัย การควบคุมภายใน การใช้เทคโนโลยีข้อมูลในระบบสารสนเทศ และการ
ตัดสินใจทางบัญชี 
 
3565120 

 
ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการบัญชีการเงิน 

 
3(2-2-5) 

 Financial Accounting Theory and Practices  
                    แนวคิดทฤษฎีการเตรียมรายงานการเงิน ทบทวนแนวคิดการบัญชีและการพัฒนา
รูปแบบการบัญชี วิธีและปัญหาในการประเมินมูลค่าและการรายงานสินทรัพย์และหนี้สินปัจจุบัน 
โรงงานและเครื่องจักร และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ทบทวนเอกสารส่าคัญที่เก่ียวข้องกับการบัญชีการเงิน 
   
3565121 ภาษีเงินได้และการตัดสินใจของผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 Income Tax and Executive Decisions  

หลักการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล และกฎหมายที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารในองค์การ โดยเน้นที่มุมมองของการมองเห็นปัญหามากกว่าการมุ่งก่าหนด
วิธีแก้ไข 
   
3565125 บรรษัทภิบาลและภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Corporate Governance and Leadership  
                      ความหมายและองค์ประกอบของบรรษัทภิบาล หลักการ กลไกและการควบคุม
บทบาทของผู้ท่าบัญชี หลักกฎเกณฑ์ และหลักการ รูปแบบบรรษัทภิบาลในบางประเทศ แบบจ่าลอง
ภาวะผู้น่าและจิตวิทยาผู้น่า 
   
3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Communication and Organizational Behavior Theories  
                    แนวคิดสร้างทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสารตลอดจนการเจรจา
ทางธุรกิจที่ส่าคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ กรอบแนวคิดที่อธิบายปัญหาของการ
สื่อสารระหว่างบุคคล อ่านาจและอิทธิพลการจัดการความขัดแย้ง และการรับรู้ 
   
3565128 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการกิจการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Venture Management  

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบของความส่าเร็จด้วยการสร้างและ
จัดการธุรกิจใหม่ ลักษณะของผู้ประกอบการ การชี้ให้เห็นและประเมินโอกาส การใช้ทรัพยากร    การ
สร้าง วางแผน และน่ากลยุทธ์ธุรกิจใหม่ไปปฏิบัติ 
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3565129 สัมมนาการจัดการโซ่อุปทาน                                         3(2-2-5) 
 Seminar in Supply Chain Management  

บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโซ่อุปทาน แรงขับการจัดการโซ่อุปทาน และประสิทธิภาพ
ของโซ่อุปทานข้อบังคับวิธีในการวิเคราะห์โซ่อุปทาน กิจกรรมโซ่อุปทาน ที่เปลี่ยนวัตถุดิบและชิ้นส่วน
เป็นผลิตภัณฑ์ส่าเร็จ โซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและการบูรณาการกับการด่าเนินงาน 
 
3565130 

 
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง   

 
3(3-0-6) 

 Innovation and Change Management  
แรงผลักดันการเปลี่ยนแปลง ประเภท แบบจ่าลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงทฤษฎี

และหลักการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและองค์กร สมรรถนะการเปลี่ยนแปลง 
   
3565131 การบริหารโครงการและการท างานเป็นทีม                                   3(3-0-6) 
 Project Management and Teamwork  

แนวคิด และกระบวนการบริหารโครงการตามกลยุทธ์ของธุรกิจ การก่าหนด
แผนงาน กิจกรรมในโครงการ การตั้งงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลโครงการโดยค่านึงถึง
ความเสี่ยง การสร้างทีมงาน และเพ่ิมทักษะการท่างานร่วมกัน การบริหารความขัดแย้ง เพ่ือขจัด
อุปสรรคต่อความส่าเร็จของโครงการ 
   
3565132 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Strategic Management  

แนวคิด และประเด็นยุทธศาสตร์การด่าเนินกิจการในระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบ
ของวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ ปัญหาการจัดการในประเทศ
ต่างๆ 
   
3565133 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Seminar in International Business  
                    การวิเคราะห์ทางด้านการค้า ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ แนวคิดการตลาด การ
จัดการ การบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ และการเงินในสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศและระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ความเข้าใจกับระบบวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการด่าเนินการของ
บริษัทธุรกิจ 
   
3565134 ประเด็นปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Finance Issues  
                    แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยน การช่าระเงินระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ ภาวะ
ว่างงาน รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงิน และตลาดทุน  
การปรับตัวให้เข้ากับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศอ่ืน 
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3565135 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์การ 3(3-0-6) 
 Cross-cultural Management and Corporate Image  
                    แนวคิดการจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศหรือองค์การ การอภิปราย
และศึกษาจากแบบอย่างที่ดีในองค์กรข้ามชาติ ความหลากหลาย ด้านชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ 
   
3565136 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Marketing Management  

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระดับโลก อภิปรายการเข้าสู่และการพัฒนาตลาด
ต่างประเทศ ส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก ศึกษาถึงตลาดที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม 
   
3565137 การตลาดอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Internet Marketing and Electronic Commerce  

แนวคิดบทบาทของการตลาดทางอินเตอร์เน็ต สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
กลุ่มเป้าหมายของกลยุทธ์ทางการตลาด การด่าเนินธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างผลก่าไรจาก
เว็บไซต์ 
   
3565138 การจัดการการตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 Service Marketing Management  
                    แนวคิดความแตกต่างระหว่างสินค้ากับบริการ ตลาดบริการ กระบวนการวางแผน
การตลาดบริการ ความสัมพันธ์  กับลูกค้าความพึงพอใจและคุณภาพการบริการ  การสร้าง
ประสบการณ์บริการในฐานะท่ีเป็นกระบวนการแบบ Real-time 
 
3565139 การวิเคราะห์พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Analysis of Consumer Behavior and Psychology  
                    แนวคิด และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจบริโภคในบริบทของสังคมไทยลักษณะทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภค เช่น 
การรับรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
   
3565140 การจัดการตราผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 Strategic Brand Management  

การสร้างตราผลิตภัณฑ์ การวางต่าแหน่ง การวัด การจัดการและรักษาคุณค่าของ
ตราผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจากตลาดและธุรกิจ 
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3565141 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจต่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business-to-Business Marketing Strategy  

กลยุทธ์ส่าหรับผลิตภัณฑ์และบริการส่าหรับตลาดพาณิชย์ ตลาดสถาบันและรัฐบาล
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ 
   
3565143 การสร้างคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Warehousing and Data Mining  
                    การสกัด ท่าความสะอาดและจัดข้อบังคับข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกรรม การค้นหา
รูปแบบและความสัมพันธ์ที่ปรากฏ การตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของรูปแบบที่ได้จากกระบวนการ การท่า
เหมืองข้อมูล 
   
3565144 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ 3(3-0-6) 
 Enterprise Resource Planning Systems  

ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรขององค์กร โครงสร้างและความแตกต่างของซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์กับหน้าที่ด้านอ่ืนของธุรกิจ ประเด็นของการน่าระบบไปใช้ ความปลอดภัย และ
การรักษาความลับ 
   
3565145 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Information System Management for Decision Making  
                    การบริหารและการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณาการระบบ
สารสนเทศ กลยุทธ์การน่าระบบสารสนเทศ มาใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  
   
3565146 ระบบสารสนเทศบนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer-based Information Systems  
                    บทบาทและลักษณะของระบบสารสนเทศที่อาศัยคอมพิวเตอร์ในองค์การและผลของ
ระบบที่มีต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนจัดข้อบังคับ 
ควบคุมระบบ ออกแบบโดยใช้ภาษารุ่นที่สี่ 
   
3565147 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 Management Information System  
                    การจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ
วัตถุประสงค์โครงสร้างของการจัดองค์การ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ ปัญญาประดิษฐ์ การจั ดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ของระบบสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินผลกระทบ 
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3565148 การจัดการทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 Human Capital Management for Competition  

ศึกษาแนวคิด การบริหารทุนมนุษย์ แนวคิดว่าด้วยการแข่งขันการวิเคราะห์ข้อ
ได้เปรียบ เสียเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขันในบริบท
ของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 
3565149 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 Business Research 1  

การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีทางการบริหารทางธุรกิจ การน่าหลักวิทยาศาสตร์มา
วิเคราะห์ความหมาย ประเภทและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางธุรกิจ 
   
3565150 การวิจัยทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Business Research 2  

การน่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบตัวแปร 
การเก็บข้อมูล การออกแบบโดยใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส่าหรับการวิจัย การแปลความหมาย
จากผลการวิเคราะห์ทั้งการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   
3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Seminar in Strategic Management  

ประเด็นปัญหาทางการจัดการในองค์กร การสร้างกระบวนการทัศนการจัดการ 
ตลอดจนกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท ด้วยเครื่องมือด้านการจัดการ การจัดการความรู้ การจัดการ
ด้านการผลิต และการบูรณาการเครื่องมือทางบริหารต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศได ้โดยมองถึงศักยภาพของการแข่งขันในเศรษฐกิจอาเซียน และระดับโลก 
   
3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Management  
                    การน่าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ไขปัญหาโดย
ประยุกต์ใช้วิธี เทคนิคการพยากรณ์ การสร้างตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบ
การขนส่ง การวิเคราะห์ถึงต้นทุน และการหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
   
3565153 การจัดการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
                    แนวคิดและทฤษฎีของโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนต่อการบริหารองค์การ เช่น การ
จัดหาและการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่งและการจัดการวัสดุ คลังสินค้าและ
การกระจายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นระบบการขนส่งใน
อาเซียน 
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3565154 การจัดการจริยธรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Business Ethics Management  
                     แนวคิด และเหตุผลของธุรกิจที่ต้องมีจริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์การ โดย
เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร ที่มีต่อผู้บริโภคด้วยการผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบ
ต่อพนักงานขององค์การ 
   
3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Managerial Marketing  
                    การสร้างทักษะการตัดสินใจในการวิเคราะห์ ตลอดจนใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การ
สร้างตราสินค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ การสร้างทีมการตลาด 
โดยเน้นการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ่าหน่าย การส่งเสริมการขาย รวมถึงการสร้าง
แผนการตลาดแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยน่าเอาข้อมูลจากประเด็นทางการตลาด และกรณีศึกษา
ที่มีผลกระทบต่อจริยธรรม สังคม และโลก ตลอดจนการรวมตัวเป็นตลาดหนึ่งเดียวของอาเซียนมา
ประยุกต์ใช้ 
   
3565156 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Properties Management  
                    หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา            
ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจ แนวทางการประเมินและการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์           
การเสริมสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ หลักจริยธรรมของการคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา 
   
3565157 วัฒนธรรมองค์การในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
 Organizational Culture in ASEAN  
                    แนวคิด เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน วัฒนธรรม
ประกอบด้วยวิถีการด่าเนินชีวิต กระสวนแห่งพฤติกรรม ตลอดจนความคิด ความเชื่อ และความรู้ของ
ประเทศอาเซียน ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการธุรกิจ 
   
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  
                    ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
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                   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม           :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
      Master of Public Administration Program in Public Administration 
ชื่อย่อ           :   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

   M.P.A. (Public Administration) 
 
1. หลักสูตร 
  1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
  1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
    จ่าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์ โดยมีจ่านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดดังนี้ 
 

องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

แผน ข 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                         ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 3 3 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   3.1 วิชาบังคับ 
   3.2 วิชาเลือก 

24 
18 
6 

30 
18 
12 

4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. ภาคนิพนธ์ - 6 
รวม 39 39 

     
1) แผน ก 2 

1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
1.2) หมวดวิชาสัมพันธ์  3 หน่วยกิต 
1.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 

1.3.1) วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
1.3.2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

     1.4) วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
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    2) แผน ข 
2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
2.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 
2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกติ 

2.3.1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
2.3.2) วิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

     2.4) ภาคนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียนไมน่ับหน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้              
  รหัส    ชื่อวิชา             น(ท-ป-ศ) 
  1555101  ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต                     2(1-2-3) 
      English for Grandest Students  
  4125101  คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต                     2(1-2-3) 
     Computer for Grandest Students 
 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต  
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน  3  หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้               
  รหัส    ชื่อวิชา                                                  น(ท-ป-ศ) 
  2555302  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                 3(2-2-5)  
     Research Methodology in Public Administration 
    3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
     3.1) วิชาบังคับ ทั้งแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ให้เรียน 18    หน่วยกิต 
ดังรายวิชาดังนี้ 
รหัส    ชื่อวิชา                                                      น(ท-ป-ศ) 
2555301  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหม่    3(3-0-6) 
   Theory of Public Administration and New Public Management  
2555304  องค์การและการจัดการสมัยใหม่        (3-0-6) 
   Organization and Modern Management  
2555305  นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์                    3(3-0-6) 
   Public Policy and Strategic Planning  
2555306   การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ                    3(3-0-6) 
   Public Finance and Budgeting Management  
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รหัส   ชื่อวิชา            น(ท-ป-ศ) 
2555307   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                3(3-0-6) 
   Public Human Resource Management  
2555346  สภาพแวดล้อมของรัฐประศาสนศาสตร์                           3(3-0-6) 
   The Environment of Public Administration 
     3.2) วิชาเลือก ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอก
หนึ่งเท่านั้น โดยแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือก 6 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก 12 หน่วยกิต ดังรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

  3.2.1) วิชาเอกการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Administrative Organization Management) 
รหัส   ชื่อวิชา                               น(ท-ป-ศ) 
2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการภาครัฐ   

Information and Communication Technology System for 
Public Management                  3(3-0-6) 

2555315  กฎหมายมหาชนส่าหรับการจัดการภาครัฐ  3(3-0-6) 
   Public Law for Public Management 
2555316  สัมมนาปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย  3(3-0-6)  
                     Seminar on  Thai Local Administrative Problems  
2555347  การจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่           3(3-0-6) 
   Modern Local Administrative Organization Management  
2555348  การจัดการโครงการ  3(3-0-6) 
   Project Management 
2555349  การจัดการเครือข่ายและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม             3(3-0-6) 
   Network Management and Participatory  
   Public Administration 
2555350  จริยธรรมและภาวะผู้น่าทางการจัดการ            3(3-0-6) 
        Ethics and Leadership in Management 
2555351  ขบวนการทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย           3(3-0-6) 
   Social  Movement  and  Thai  Local  Wisdom 
2555352  การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
   Knowledge  Management  for   
   Community  Development 
2555353  การจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ            3(3-0-6) 

Conflict and Crisis Management  
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รหัส   ชื่อวิชา            น(ท-ป-ศ) 
2555354  การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด่าริ      3(3-0-6) 
   The Concepts of the Royal Initiative for Sustainable  
   Local Development 
2555355  การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ     3(3-0-6) 
   Efficiency Development in Public Service 
2555356  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     3(3-0-6) 
   Strategies for Local Administrative Organization 
   Development 
2555357  การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 

Environmental and Natural Resource Management 
2555358  การสื่อสารสาธารณะเพ่ือสังคม            3(3-0-6) 

Public Communication for Society  
2555359  การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ  3(3-0-6) 

Strategic Planning for Integrated Local Area Development 
2555360  สัมมนาการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ        3(3-0-6) 
   Seminar on the Comparative Study of  
   Local Administrative Organization Management 
        3.2.2) วิชาเอก การจัดการนโยบายและโครงการสาธารณะ 
(Public Policy and Project Management) 
 
2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6)   

Information and Communication Technology System for 
   Public Management  
2555315  กฎหมายมหาชนส่าหรับการจัดการภาครัฐ            3(3-0-6) 
   Public Law for Public Management 
2555348  การจัดการโครงการ  3(3-0-6) 
   Project Management 
2555350  จริยธรรมและภาวะผู้น่าทางการจัดการ 3(3-0-6) 
   Ethics and Leadership in Management 
2555353  การจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ 3(3-0-6) 
   Conflict and Crisis Management  
2555354  การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด่าริ 3(3-0-6) 
   The Concepts of the Royal Initiative for  
   Sustainable Local Development 
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  รหัส   ชื่อวิชา      น(ท-ป-ศ) 
  2555359  การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น     3(3-0-6) 
      เชิงบูรณาการ   

  Strategic Planning for Integrated Local Area  
  Development 

  2555361  หลักเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนานโยบาย      3(3-0-6) 
      Economics for Policy Development 
  2555362  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 

  Quantitative Analysis for Management 
  2555363  การก่าหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ              3(3-0-6) 
      Public Policy Formulation and Policy Analysis 
  2555364  การน่านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย        3(3-0-6) 
      Policy Implementation and Policy Evaluation 
  2555365  การประเมินสภาวะแวดล้อมและปัจจัยน่าเข้าโครงการ      3(3-0-6) 

  Evaluation of Project Context and Project Input 
 2555366     การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ      3(3-0-6) 

  Feasibility Study and Project Appraisal 
  2555367  การประเมินผลกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบ 3(3-0-6) 
      จากโครงการ  

  Evaluation of Project Process, Output and Impact 
  2555368  สัมมนานโยบายสาธารณะและการจัดการสาธารณะ      3(3-0-6) 
      ในประเทศไทย            
      Seminar on Public Policy and Public Management  
      in Thailand 
  2555369  สัมมนาการก่าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในกลุ่ม  3(3-0-6) 
   ประชาคมอาเซียน              
    Seminar on Policy Formulation for ASEAN  
    Community Development  
       3.2.3) วิชาเอก การจัดการองค์การสมัยใหม่และการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์(Modern Organization Management and Human Resource Management) 
  รหัส   ชื่อวิชา               น(ท-ป-ศ) 
  2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ              3(3-0-6) 
      การจัดการภาครัฐ   

  Information and Communication Technology  
      System for Public Management 
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รหัส   ชื่อวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555315  กฎหมายมหาชนส่าหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
   Public Law for Public Management 
2555348  การจัดการโครงการ           3(3-0-6) 
   Project Management 
2555349  การจัดการเครือข่ายและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  3(3-0-6) 
   Network Management and Participatory  
   Public Administration 
2555350  จริยธรรมและภาวะผู้น่าทางการจัดการ 3(3-0-6) 
   Ethics and Leadership in Management 
2555353  การจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ 3(3-0-6) 
   Conflict and Crisis Management  
2555354  การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด่าริ (3-0-6) 
   The Concepts of the Royal Initiative for  
   Sustainable Local Development  
2555355  การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 3(3-0-6) 
   Efficiency Development in Public Service 
2555370  นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

Innovation and Change Management 
2555371  ระบบคุณภาพ การจัดการความรู้             
  และองค์การแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
   Quality System, Knowledge Management and  
   Learning Organization 
2555372  การตลาดภาครัฐ              3(3-0-6) 
   Public Sector Marketing 
2555373  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การสมัยใหม่      3(3-0-6) 
   Organizational Behavior and Modern 
   Organization Development 
2555374  การก่าหนดนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
   Policy Formulation and Human Resource Planning 
2555375  การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และพัฒนา 3(3-0-6) 
   Recruitment, Selection Placement and Development  
2555376  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์          3(3-0-6) 
   Human Resource Management System Development 
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  รหัส       ชื่อวิชา                                                       น(ท-ป-ศ) 
  2555377  การประเมินผลการปฏิบัติงาน            3(3-0-6) 
      Performance Assessment  
  2555378  สัมมนาการจัดการองค์การภาครัฐในประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 
      Seminar on Public Sector Management for ASEAN  
     Community 
       3.2.4) วิชาเอก การจัดการการคลังและงบประมาณ (Fiscal and 
Budgeting Management) 
  2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ            3(3-0-6) 
                                 การจัดการภาครัฐ  

  Information and Communication Technology  
      System for Public Management 
  2555315  กฎหมายมหาชนส่าหรับการจัดการภาครัฐ                 3(3-0-6) 
      Public Law for Public Management  
  2555348  การจัดการโครงการ       3(3-0-6) 
      Project Management 
  2555350  จริยธรรมและภาวะผู้น่าทางการจัดการ                3(3-0-6) 
      Ethics and Leadership in Management 
  2555354  การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด่าร ิ           3(3-0-6) 
      The Concepts of the Royal Initiative for  
      Sustainable Local Development  
  2555372  การตลาดภาครัฐ                  3(3-0-6) 
      Public Sector Marketing 
  2555379  เศรษฐศาสตร์ส่าหรับรัฐประศาสนศาสตร์       3(3-0-6) 
      Economics for Public Administration 
  2555380  การจัดการพัสดุและส่านักงาน       3(3-0-6) 

  Supplies and Office Management 
  2555381  การบัญชีส่าหรับการจัดการภาครัฐ       3(3-0-6) 
      Managerial Accounting for Public Sector Management 
  2555382  การภาษีอากรเพ่ือการพัฒนา       3(3-0-6) 
      Taxation for Development 
  2555383  การคลังสาธารณะ       3(3-0-6) 

  Public Finance 
  2555384  การจัดการการเงินองค์การภาครัฐ                  3(3-0-6) 
      Financial Public Sector Management 
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รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
2555385  การงบประมาณ  3(3-0-6) 

Budgeting 
2555386  การจัดการการลงทุนสาธารณะ 3(3-0-6) 

Public Investment Management 
2555387  การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 

Management and Control of Financial Risk 
2555388  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 

Internal Control and Audit 
    4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
     4.1) แผน ก แบบ ก 2 
รหัส   ชื่อวิชา            น(ท-ป-ศ) 
2556301  วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
      Thesis 
     4.2) แผน ข 
รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
2556302  ภาคนิพนธ์   6   หน่วยกิต 
      Term Paper 
  3.1.4) การจัดแผนการศึกษา  
    1) แผน ก แบบ ก 2 
  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พื้นฐาน 

1555101 
4125101 

ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2555301 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่   

3(3-0-6) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2555304 
2555305 
2555306   3 (3-0-6) 
2555307 

องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์  
การจัดการการคลังสาธารณะและ
งบประมาณ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  

3(3-0-6)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2555346  
 

สภาพแวดล้อมของรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 1) 3(3-0-6) 

เลือก ******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 2) 3(3-0-6) 
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์ 

2556301 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2556301 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 9 
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   2) แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พื้นฐาน 

2555344 
2555345 

ภาษาอังกฤษส่าหรับผู้บริหาร 
สถิติและโปรแกรมส่าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ 

ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2555301 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่   

3(3-0-6) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 6 

 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2555304 
2555305 
 
2555306   3 (3-0-6) 
 
2555307 

องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์  
การจัดการการคลังสาธารณะและ
งบประมาณ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  

3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2555346  
 

สภาพแวดล้อมของรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 1) 3(3-0-6) 

เลือก ******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 2) 3(3-0-6) 
 ******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 3) 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
เลือก 

******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 4) 3(3-0-6) 

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์ 

2556302 ภาคนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 
  
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 2555301 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6)  
 Theory of Public Administration and  
 New Public Management 
 ความเป็นมาของแนวคิดทางสาธารณประโยชน์ สาธารณกิจ (Public Affairs) 
และภาครัฐ (Public Sector) พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย 
ตั้งแต่ยุคคลาสสิค ยุคคลาสสิคใหม่ ยุคสมัยใหม่ จนถึงยุคหลังสมัยใหม่ และข้อดีข้อเสียของแนวคิด 
ทฤษฎีในแต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการจัดการภาครัฐ แนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินและตามความ
ต้องการของประชาชน การพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการขององค์การภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างกิจกรรมภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน แนวทางการสร้างจริยธรรม 
คุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ รวมทั้งแนวโน้มของรูปแบบและ
การจัดการภาครัฐในอนาคต 
 
2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5)  
 Research Methodology in Public Administration 
 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การ
ก่าหนดหัวข้อการวิจัย การทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การอภิปรายผลการวิจัยและการให้ข้อเสนอแนะ การเขียนเค้าโครงและบทความผลการวิจัย การ
ประเมินงานวิจัย การน่าผลการวิจัยไปใช้ เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปรัชญาทางด้านสังคมศาสตร์ในการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมทั้ง
ให้ผู้เรียนท่าการศึกษาค้นคว้างานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนโครงงานวิจัยทางสังคมศาสตร์  
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รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555304 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
 Organization and Modern Management 
 แนวคิด ทฤษฎีขององค์การ รวมถึงองค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งความรู้ 
องค์การเสมือนจริง องค์การสมรรถนะสูง เป็นต้น โครงสร้างและรูปแบบต่างๆ ขององค์การภาครัฐ 
เช่น องค์การภาครัฐทั่วไป รัฐวิสาหกิจ องค์การภาครัฐรูปแบบใหม่ พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ สภาพแวดล้อมองค์การ การสื่อสารในองค์การ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
การเมืองในองค์การ ความขัดแย้งในองค์การ การเรียนรู้ขององค์การ แรงจูงใจ ภาวะผู้น่า พฤติกรรม
กลุ่ม รวมถึงพัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีด้านการจัดการจากแบบดั้งเดิมจนถึงการจัดการสมัยใหม่ 
วิสัยทัศน์ การวางแผน การตัดสินใจ การก่าหนดกลยุทธ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
จัดการความหลากหลาย การจูงใจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 
การพัฒนาองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฎี
องค์การถึงความเหมาะสมระหว่างระบบการจัดการกับลักษณะงานขององค์การเหล่านั้น 
 
2555305 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)  
 Public Policy and Strategic Planning 
 ความหมาย ประเภท กระบวนการของนโยบายสาธารณะ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบของนโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อการ
ก่าหนดนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายทั้งในเชิงปทัสถานและเชิงประจักษ์ ตัวแบบการ
ออกแบบนโยบาย เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบของทางเลือกต่างๆ การก่าหนดวิธี
วัดความส่าเร็จของนโยบาย ปัจจัยที่มีผลต่อความส่าเร็จหรือความล้มเหลวของการน่านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งความหมาย หลักการ และกระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การก่าหนดนโยบายกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร  โดยเน้นวิธีการ
ด่าเนินงานขององค์การประเภทต่างๆ  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางในการด่าเนินกล
ยุทธ์เป็นส่าคัญ 
 
2555306 การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6)  
 Public Finance and Budgeting Management 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับที่มาของรายได้ นโยบาย แผน และระเบียบ
ปฏิบัติ ว่าด้วยการคลังสาธารณะและการงบประมาณ การใช้มาตรการทางการคลัง อันได้แก่ ภาษี
อากร รายจ่ายภาครัฐ และการก่อหนี้สาธารณะ การวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย และการก่อหนี้ของ
รัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ ระบบการจัดท่างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เทคนิค
การวิ เคราะห์ งบประมาณ การจัดท่าและประเมินก ระบวนการงบประมาณ การควบคุม
งบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการคลังและงบประมาณ 
บทบาทของภาครัฐในการใช้นโยบายการเงินและการคลังเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  3(3-0-6)  
 Public Human Resource Management 
 แนวคิด ทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ เน้นการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดตะวันออกและแนวคิดทางตะวันตกเข้าด้วยกัน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
เชิงกลยุทธ์  การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ของบุคคลเข้าด้วยกัน  
โดยผ่านทางภารกิจหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การจัดการความปลอดภัยในองค์การ 
จริยธรรม คุณธรรมของปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐต่อการ
ด่าเนินงานขององค์การ 
 
1555101   ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต  2(1-2-3) 
  English for Graduate Students 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่นับหน่วยกิต 
 ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป
ใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ จากการฝึกการเขียนบทคัดย่อโดยสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์   
 
4125101   คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต  2(1-2-3)  
  Statistics and Software programs for Social Science Research 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่นับหน่วยกิต 
  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน
การบริหารงาน  
 
 2555346 สภาพแวดล้อมของรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6)  
 The Environment of Public Administration 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ระบบโลกาภิวัตน์ บริบททาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน  
สหภาพยุโรป องค์การการค้าโลก สหประชาชาติ เป็นต้น วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกขององค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นทั้งในยุคปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนองค์การและการจัดการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555347     การจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่  3(3-0-6)  
     Modern Local Administrative Organization Management 
     แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ่านาจ ประเภท 
โครงสร้าง อ่านาจหน้าที่ การจัดการ และการก่ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย บทบาท
ทางด้านการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองท้องถิ่น เทคนิคทางการจัดการองค์การปกครอง
ท้องถิ่นสมัยใหม่ ทั้งในด้านการก่าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารภาครัฐที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินและความต้องการของประชาชน การ
พัฒนาระบบมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ การจัดการคลังและงบประมาณท้องถิ่น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการความขัดแย้ง จริยธรรมทางการ
จัดการ การจัดการเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอ่ืนๆ การจัดการท้องถิ่นที่
ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นส่าคัญแล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดการ 
 
2555348 การจัดการโครงการ  3(3-0-6)  
  Project Management 
 แนวคิด ลักษณะ และกระบวนการจัดการโครงการสาธารณะ ตั้งแต่ การวางแผน
และวิเคราะห์โครงการ เน้นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ การด่าเนินและบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการโครงการ การจัดการความเสี่ยง การบริหารเวลา การจัดสรรและจัดการทรัพยากร การควบคุม
และการประเมินผลโครงการ เทคนิคการประเมินผลโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่าเร็จหรือความ
ล้มเหลวในการจัดการโครงการ โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่เป็นโครงการ
สาธารณะเป็นส่าคัญ 
 
2555349 การจัดการเครือข่ายและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  3(3-0-6) 
 Network Management and  
 Participatory Public Administration 
 ความหมาย ความเป็นมา หลักการส่าคัญ ของกระบวนการประชาสังคม การ
จัดการเครือข่าย และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม บทบาทของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างองค์การ
ภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระบวนการ ความส่าคัญ และกลไกการสร้าง
เครือข่ายสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การจัดการความสัมพันธ์ เทคนิคใน
การสร้างเครือข่ายพันธมิตร การเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน ให้ผู้ เรียนศึกษา
ประเด็นส่าคัญแล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555303 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Information and Communication Technology System  
 for Public Management 

  แนวคิด ความหมาย บทบาทและความส่าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประโยชน์และการน่ามาใช้ในการจัดการองค์การภาครัฐ ความรู้ พ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ กระบวนการสื่อสารและสื่อต่างๆ ระบบเครือข่ายและการใช้ประโยชน์ รูปแบบของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการองค์การภาครัฐ รวมถึงผลดีและผลเสีย
ของการน่าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นส่าคัญแล้วมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการจัดการองค์การภาครัฐ 
 2555315 กฎหมายมหาชนส าหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Law for Public Management 
 หลักกฎหมาย ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท วิวัฒนาการ และกระบวนการ
ของกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายอ่ืน การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่างๆ ของรัฐ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐใน
รัฐธรรมนูญ          ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์การภาครัฐ ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของ
กฎหมายมหาชน สถาบันทางกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของ
กฎหมายมหาชน หลักการและบทบัญญัติทางกฎหมายมหาชนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยเน้นที่หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง ค่าสั่งทางปกครอง นิติวิธีทางการปกครอง 
นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมการใช้อ่านาจทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รวมทั้งศึกษาคดีและค่าพิพากษาตัวอย่างที่น่าสนใจ โดยเน้น
ให้ผู้เรียนศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายขององค์การภาครัฐ และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหานั้น 
2555316 สัมมนาปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
  Seminar on Thai Local Administrative Problems 

 สภาพทั่วไปของเมืองและชนบท ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงาน การ
เปลี่ยนแปลงการผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ การไหลเวียนทางวัฒนธรรมและ
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทและเมือง  
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555350 จริยธรรมและภาวะผู้น าทางการจัดการ 3(3-0-6) 
 Ethics and Leadership in Management 
 แนวคิดและหลักพ้ืนฐานเรื่องผู้น่า ทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผู้น่าในการ
เปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผู้น่าในกระบวนการบริหารจัดการ คุณสมบัติที่จ่าเป็นของผู้น่ายุค
ใหม่ เช่น ทักษะการเป็นผู้น่าในยุคโลกาภิวัตน์ ความเข้าใจบทบาทของผู้น่ากับแนวคิดประชาธิปไตย 
การสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ในองค์การ การเป็นผู้น่าที่สร้างแรงบันดาลใจ การเป็นผู้น่าที่มี
จริยธรรมและการบริหารผู้ตามอย่างมีคุณธรรม รวมทั้งหลักจริยธรรมทางการจัดการองค์การภาครัฐ 
ทั้งในบริบทของโลกตะวันตกและตะวันออก หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักถึงผลกระทบต่อสาธารณะ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 
ปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณะ และการสร้างจริยธรรมทางการจัดการแก่
บุคลากรในองค์การ โดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการจัดการส่าหรับ
การพัฒนาภาวะผู้น่าองค์การภาครัฐในปัจจุบัน 
2555351 ขบวนการทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  3(3-0-6) 
 Social  Movement  and  Thai  Local  Wisdom 
 นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมา และแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ความส่าคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดช่วงชั้นทางสังคม  
กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  ประชาสังคม (Civil Society) กับเครือข่ายการพัฒนา โดยเน้นถึงการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวในการท่าความเข้าใจถึงก่าเนิด พัฒนาการ และการสร้าง
เครือข่าย  ตลอดจนผลกระทบของกระแสความคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะที่หลากหลายใน
สังคมไทย 
2555352 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
  Knowledge Management for Community Development 
  ความส่าคัญและความจ่าเป็น การจัดการความรู้ แนวคิดการจัดการความรู้ การ
จัดการความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ และการถอดบทเรียน การสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยเน้น
กรณีศึกษาองค์ความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นส่าคัญแล้ว
มาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
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2555353  การจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ 3(3-0-6) 

 Conflict and Crisis Management  
 ความหมาย ประเภท รูปแบบ และสาเหตุของความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ 

บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภัยพิบัติ 
และพฤติกรรมที่ท่าให้เกิดความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ กระบวนการและวิธีการในการแก้ปัญหา
จัดการความขัดแย้งทั้งระดับโครงสร้าง ระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน การควบคุมความขัดแย้ง การ
ท่าประชาพิจารณ์ การไกล่เกลี่ย การสื่อสารในความขัดแย้ง เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรองใน
สถานการณ์เฉพาะและในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง เทคนิคการจัดการการแก้ไขเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งในขณะเกิดภาวะวิกฤติและหลังเกิดภาวะวิกฤติ โดยจะมีการใช้กรณีศึกษาของการจัดการ
ความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นตัวอย่างจริงประกอบการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้อภิปรายและวิพากษ์แสดงความคิดเห็นในการน่าไปปฏิบัติ 
 
2555354 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนตามแนวพระราชด าริ  3(3-0-6) 
  The Concepts of the Royal Initiative for  
  Sustainable Local Development 
  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน แนวคิดในการจัดการภูมิสังคม ทฤษฎีการบริหารจัดการที่ดินและน้่าเพ่ือการเกษตร 
แนวคิดการพัฒนาเพ่ือพ่ึงตนเอง ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้ง
ในระดับมหภาค การเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ และในระดับจุลภาค การผลิตในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บทบาทของผู้น่าในการด่าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น แนวทางบูรณาการการพัฒนา
ชุมชนเกษตรอย่างพอเพียง โดยเน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 
 
2555355 การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 3(3-0-6) 
  Efficiency Development in Public Service 
  โครงสร้าง อ่านาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์การภาครัฐในระดับต่างๆ 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ การอ่านวยการบริการสาธารณะโดยมุ่งเน้นประโยชน์
สาธารณะ เทคนิคสมัยใหม่ในการจัดการสาธารณะต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ชุมชนแออัด สวัสดิการ
สังคม ฯลฯ การควบคุมตรวจสอบการบริหารงานองค์การภาครัฐโดยองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นส่าคัญแล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
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2555356 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

Strategies for Local Administrative Organization Development 
  ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการการบริหาร
นโยบาย แผน การคลัง และการบริหารที่เน้นผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ โดยมุ่ง
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการจัดการองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 
2555357 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 

 Environmental and Natural Resource Management 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ               
ระบบนิเวศวิทยา การวิเคราะห์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธ์และ
เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน กระบวนการและการประเมินผล
กระทบของการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก กลไกในการป้องกัน การควบคุมและการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น นโยบาย  กฎหมาย มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางการเมืองและสังคม โดยศึกษา
เปรียบเทียบปัญหาและมาตรการแก้ไขปัญหาทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ
ไทยและต่างประเทศ  
 
2555358 การสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม  3(3-0-6) 

 Public Communication for Society  
 ความหมายของสื่อสาธารณะ ประเภท และศักยภาพของสื่อสาธารณะที่มีผลต่อ

การรับรู้ของคนในสังคม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่อความส่าเร็จใน
การใช้สื่อสาธารณะเพ่ืองานทางการเมืองและการจัดการภาครัฐ  เน้นการศึกษาตัวอย่างความส่าเร็จ
ของการใช้สื่อสาธารณะในการน่าและเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
เปลี่ยนแปลงทศันคติทางการเมือง สังคม คุณธรรม และจริยธรรม  
 
2555359 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

 Strategic Planning for Integrated Local Area Development 
 ความส่าคัญ แนวคิด ทฤษฎีของการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นทั้งในเมืองและชนบท 
บทบาทของเมืองและชนบทในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นโยบายและแผนการพัฒนา
พ้ืนที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ กลยุทธ์ กระบวนการ เทคนิคการวางแผน แนวทาง และทักษะการจัดการ
พ้ืนที่ในด้านต่างๆ เช่น การวางผังเมืองและท้องถิ่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการบริการ
สาธารณะทางสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองภาคประชาชน ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น เทคนิคภูมิ
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สนเทศเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การก่าหนดเขตการจัดการ การจัดการชุมชนน่าอยู่ การจัดการภูมิ
ทัศน์และพ้ืนที่สาธารณะ  
 
2555360 สัมมนาการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

Seminar on the Comparative Study of Local Administrative  
Organization Management  

 การสัมมนาเปรียบเทียบประเด็นความเหมือน ความแตกต่าง และการจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านของวิวัฒนาการ รูปแบบ โครงสร้าง 
อ่านาจหน้าที่ การบริหารจัดการ คลังและงบประมาณ กลไกการตรวจสอบการท่างาน นวัตกรรม
ทางการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาทางการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน และ
ทิศทางของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต โดยการน่าแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ
วิเคราะห์ระบบการจัดการในเชิงเปรียบเทียบที่ได้ศึกษามาในหลักสูตรมาท่าการวิเคราะห์ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข หรือพัฒนาการจัดการ 
 
2555361 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนานโยบาย 3(3-0-6) 
 Economics for Policy Development 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและ
ก่าหนดนโยบาย การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่าย/ผลตอบแทนของ
นโยบายโครงสร้างและข้อจ่ากัดระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการก่าหนดและการด่าเนินนโยบายสาธารณะ
ของประเทศ รวมถึงแนวทางการก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 
2555362 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

 Quantitative Analysis for Management 
 ศึกษาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบ สมการเส้นตรง วิธีแก้ปัญหาของสมการ

เส้นตรง ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจและการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง การบริหารและการควบคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการจัดล่าดับงาน เทคนิคการจัดล่าดับงานแบบ 
PERT การพยากรณ ์
 
2555363 การก าหนดและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
 Public Policy Formulation and Policy Analysis 

 ลักษณะและสาระส่าคัญของนโยบายสาธารณะ กระบวนการก่าหนดนโยบายการ
ก่าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด่าเนินนโยบาย ปัจจัยและอิทธิพลของสถาบันการเมืองและ
ระบบราชการที่มีผลต่อการก่าหนดนโยบายสาธารณะ หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ผลลัพธ์
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และผลกระทบในการด่าเนินนโยบาย รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการก่าหนดและวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะของไทยและต่างประเทศ 

 
2555364 การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย 3(3-0-6) 
 Policy Implementation and Policy Evaluation 
 ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ กลยุทธ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส่าเร็จ            
ของการน่านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ       
การก่าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินผล เทคนิคในการ
ประเมินผล การตีความและวิเคราะห์ผลการด่าเนินนโยบายสาธารณะ โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์
กรณีตัวอย่างของการน่านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายสาธารณะของไทยที่ส่าคัญ  
 
2555365 การประเมินสภาวะแวดล้อมและปัจจัยน าเข้าโครงการ 3(3-0-6) 

 Evaluation of Project Context and Project Input 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการประเมิน ความเที่ยงตรง และความคลาดเคลื่อนใน

การประเมิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมิน ความส่าคัญของการประเมินสภาวะแวดล้อมและปัจจัย
น่าเข้าโครงการ วิเคราะห์วัตถุประสงค์และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมโครงการและปัจจัย
น่าเข้าโครงการ การวางแผนประเมินสภาวะแวดล้อมและปัจจัยน่าเข้าโครงการ เครื่องมือและวิธีการ
รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินสภาวะแวดล้อมและปัจจัยน่าเข้าโครงการ การประเมินความ
ต้องการ  การประเมินความพร้อมของโครงการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมและ
ปัจจัยน่าเข้าโครงการ 
 
2555366 การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ 3(3-0-6) 

 Feasibility Study and Project Appraisal 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของโครงการและการประเมินโครงการ           
วิธีการศึกษาโครงการ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาความเป็นไปได้         
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการจัดการ การก่าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการ
ประเมิน การเตรียมรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ เทคนิคการประเมิน การติดตามและการ
ประเมินผลโครงการ ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินโครงการ จริยธรรมของนัก
ประเมินโครงการ  
 
2555367 การประเมินผลกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบจากโครงการ 3(3-0-6) 

 Evaluation of Project Process, Output and Impact 
 ศึกษาความส่าคัญของการประเมินการด่าเนินงาน ผลผลิตและผลกระทบจาก

โครงการ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ วิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการ
ด่าเนินงานและผลผลิตโครงการ การวางแผนและด่าเนินงานตามแผนประเมินการด่าเนินงานและ
ผลผลิตโครงการ การประเมินผลกระทบจากโครงการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้าน
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สิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านนิเวศน์ องค์การและผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารโครงการ 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการด่าเนินงาน ผลผลิตและผลผกระทบจากโครงการ เครื่องมือที่ใช้ใน
การควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์การประเมินผลส่าเร็จของ
โครงการ 
 
2555368 สัมมนานโยบายสาธารณะและการจัดการสาธารณะในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 Seminar on Public Policy and Public Management in  
    Thailand 
 สัมมนาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะร่วมสมัย การก่าหนดและการน่านโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติในสาขาต่างๆ ของไทย เช่น นโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การจัดการสาธารณะขององค์การภาครัฐไทย การวางแผนก่าลังคน  การ
จัดการด้านการเงิน การคลัง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมถึง
ผลกระทบของนโยบายและการจัดการสาธารณะของไทย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยก่าหนดให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับปัญหานโยบายสาธารณะหรือ
การจัดการสาธารณะขององค์การภาครัฐไทย แล้วน่ามาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและเสนอแนะ 
 
2555369 สัมมนาการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 ในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  Seminar on Policy Formulation for ASEAN 
  Community Development  

 สัมมนาประเด็นกระบวนการการก่าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศต่างๆ ใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการก่าหนดนโยบาย และการด่าเนินนโยบายของ
ประเทศต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายทั้งต่อประเทศที่ก่าหนดนโยบายและต่อประเทศ
ไทย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยก่าหนดให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์
เปรียบเทียบนโยบายเพื่อการพัฒนาของไทยกับของประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน แล้วน่ามา
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและเสนอแนะ 
 
2555370 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)  

 Innovation and Change Management 
 ความหมาย ความหลากหลาย ประเภท และคุณค่าของนวัตกรรม ในฐานะที่เป็น
ปัจจัยที่ส่าคัญที่ก่อให้เกิดการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับการ
จัดการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ กระบวนการและปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ 
รวมทั้งการน่านวัตกรรมมาใช้ในองค์การ แนวคิด สาเหตุ กระบวนการ และกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง
องค์การ การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ทักษะในการวินิจฉัยองค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์การ บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการจัดการนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทักษะที่จ่าเป็นที่จะต้องใช้ในการ
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เปลี่ยนแปลงองค์การ เช่น การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนให้องค์การมีความยืดหยุ่นและปรับตนเอง
ได้ โดยเน้นศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเป็นส่าคัญ  
 
2555371 ระบบคุณภาพ การจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
 Quality System, Knowledge Management and  
 Learning Organization 

 ความเป็นมา แนวคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการต่างๆ ในการควบคุม
คุณภาพ  การสร้างการรักษา และการก่าหนดมาตรการทางระบบคุณภาพ การจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (Total Quality Management) ตลอดจนแนวโน้ม ความส่าคัญและการน่าการจัดการ
คุณภาพมาใช้กับองค์การภาครัฐในอนาคต รวมทั้ง ความหมาย ความส่าคัญของการเรียนรู้ที่มีต่อ
องค์การ หลักการ องค์ประกอบ และกระบวนการของการจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาองค์การแห่ง
การเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศภายในองค์การเพ่ือเอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น การบริหารจัดการเชิงระบบ
เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการแสวงหาและใฝ่เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างและพัฒนาผู้สืบทอด
ต่าแหน่งส่าคัญในองค์การ การก่าหนดเส้นทางการพัฒนาตนเองและบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โดยเน้นศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาองค์การภาครัฐเป็นส่าคัญ 
 
2555372 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Sector Marketing 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การ
วางแผน และการวิจัยทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์กรภาครัฐ การประยุกต์ใช้การตลาดภาครัฐและการสื่อสารทาง
การตลาดเชิงบูรณาการกับการจัดการองค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเน้นให้
ผู้เรียนศึกษาประเด็นส่าคัญแล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
2555373 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การสมัยใหม่  3(3-0-6) 

Organizational Behavior and Modern Organization Development 
 วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ อาทิ วัฒนธรรมองค์การ

ภาวะผู้น่า และศึกษาความหมาย ความส่าคัญ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการในการพัฒนาองค์การ ทั้งในด้าน
โครงสร้างและเทคนิคการบริหาร โดยเน้นให้ผู้เรียนการศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมองค์การภาครัฐที่
ตนเองสนใจ  แล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการพัฒนาองค์การ 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555374 การก าหนดนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Policy Formulation and Human Resource Planning 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ บทบาทของการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner) ผลกระทบของปัจจัย
แวดล้อมภายในและภายนอกต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การแปลงกลยุทธ์ขององค์การมาสู่กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์งานและก่าหนดตัวแบบ
ความสามารถเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  การออกแบบค่าตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และการบริหารแรงงาน
สัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์งาน  การประเมิน
ค่างาน และเทคนิคการพยากรณ์หาความต้องการก่าลังคน เป็นต้น  รวมทั้ งยังศึกษาถึงการวางแผน
อาชีพ (Career Planning) การจัดท่าเส้นทางอาชีพ (Career Path) และการจัดท่าแผนสืบทอด
ต่าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือสามารถทดแทนก่าลังคนในองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 
2555375 การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และพัฒนา  3(3-0-6) 
 Recruitment, Selection and Placement and Development 
 การก่าหนดกลยุทธ์และนโยบายการสรรหาและการคัด เลือกบุคคลใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ ความส่าคัญของการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงานและ
องค์การ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการสรรหาคัดเลือก เครื่องมือในการคัดเลือกบุคคล  
กระแสใหม่ในการสรรหาคัดเลือกทั้งในองค์การภาครัฐ ตลอดจนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เหมาะสมกับต่าแหน่งงานและความรู้ความสามารถ และพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพรวมถึงคงอยู่
กับองค์กร   
 
2555376 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management System Development 
 หลักการ แนวคิด ความส่าคัญของการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภาครัฐเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางการบริหาร นิเวศวิทยาทางการจัดการ
องค์การภาครัฐ  และสอดรับกับนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ศึกษา
เชิงบูรณาการจากแนวคิดทฤษฎีองค์การ  จิตวิทยาองค์การ  ตลอดจนกระบวนทัศน์ทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นส่าคัญแล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555377 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)  

 Performance Assessment 
 ความหมาย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ความส่าคัญในการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะของการประเมินการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล กระบวนการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติงานที่มีความแม่นตรงและเชื่อถือได้ 
ปัญหาในการประเมินการปฏิบัติงานพร้อมทั้งการแก้ไข ตลอดจนการใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
ประยุกต์ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินการปฏิบัติงานโดยอิงกับความสามารถ 
(Competence-Based Assessment Techniques) เทคนิคการก่าหนดตัวชี้วัดหลักของการประเมิน
การปฏิบัติงาน (Performance Appraisal KPIs) การจัดท่าการประเมินโดยอิงกับหลักการบริหาร
แบบดุลยภาพระดับบุคคล (HR-Scorecard) เป็นต้น 
 
2555378 สัมมนาการจัดการองค์การภาครัฐในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Seminar on Public Sector Management for ASEAN 
 Community  
 สัมมนาประเด็นการจัดการขององค์การภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในประชาคม
อาเซียน ที่วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแนวโน้มสภาวะการแข่งขัน การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ และสภาพแวดล้อมองค์การทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ที่
ส่งผลกระทบต่อจัดการขององค์การภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในประชาคมอาเซียน วิเคราะห์
โครงสร้าง รูปแบบ กระบวนการจัดและการบริหารองค์การ การควบคุม และความรับผิดชอบตาม
ประเด็นในทฤษฎีองค์การ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของระบบการจัดการ
องค์การภาครัฐในแต่ละประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
องค์การภาครัฐของไทย 
 
2555379 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
   Economics for Public Administration 
 หลักการส่าคัญทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดสรร
ทรัพยากร บทบาทของรัฐบาลในการก่าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์ ปัญหาทางเศรษฐกิจและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555380 การจัดการพัสดุและส านักงาน 3(3-0-6) 

 Supplies and Office Management 
 ขอบเขตเนื้อหาสาระ หลักเกณฑ์ของกิจกรรมในการบริหารงานพัสดุ เริ่มตั้งแต่    

การวางแผน   การส่ารวจก่าหนดความจ่าเป็นและความต้องการทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง วัสดุ 
ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน การจัดหาพัสดุวิธีต่างๆ การตีราคา การแจกจ่ายพัสดุ การด่าเนินการด้านพัสดุ
คงคลัง ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ การซ่อมแซม การบ่ารุงรักษา การจ่าหน่าย การจัดรูป
หน่วยงานพัสดุ  การจัดการและการติดตามประเมินงาน เช่น การจัดสถานที่และมาตรฐาน การใช้เนื้อ
ที่ การวางแผน การจัดส่านักงานและการปรับปรุงงานในส่านักงาน ซึ่งได้แก่ การจัดการเอกสาร การ
ควบคุมประสิทธิภาพ  การบริหารงานในส่านักงานและระบบเครื่องมือเครื่องใช้ส่านักงาน 
 
2555381 การบัญชีส าหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting for Public Sector Management 
 หลักการบัญชีและกระบวนการบันทึกบัญชี บทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการ
ในองค์การภาครัฐ การจัดท่างบการเงิน การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนตาม
กิจกรรม การปรับปรุงรายการบัญชี การงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณและก่าไร การบัญชี
ตามความรับผิดชอบ การรายงานผลการปฏิบัติการ เทคนิคการก่าหนดราคา การน่าข้อมูลทางการ
บัญชีไปใช้ในการจัดการองค์การภาครัฐ และโปรแกรมส่าเร็จรูปทางบัญชี 
 
2555382 การภาษีอากรเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Taxation for Development 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร เช่น ฐานภาษี วัตถุประสงค์และโครงสร้างทาง
ภาษีความส่าคัญของภาษีอากรต่อการพัฒนาประเทศ การก่าหนดนโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน
ภาษี        ทั้งภาษีทางตรงและทางอ้อม หลักการปฏิบัติและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี การจัดท่า
แผนที่ภาษี การภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอ่ืนที่จัดเก็บ
โดยองค์การภาครัฐ โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาองค์การภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมา
ศึกษาแล้วท่าการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษ ี
 
2555383 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Finance 
 ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อระบบการเงินและการคลังของไทย การด่าเนินนโยบาย
การเงินและการคลังเพ่ือการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ 
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การจัดการการคลังสาธารณะและการจัดท่างบประมาณสมัยใหม่ โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาที่เป็นส่าคัญ 
 
2555384 การจัดการการเงินองค์การภาครัฐ  3(3-0-6) 
  Financial Public Sector Management 
 การจัดการเงินพ้ืนฐาน โดยเน้นที่ความต้องการขององค์การภาครัฐ การเงินส่วน
รัฐบาลและการงบประมาณ การบริหารงบลงทุนทั่วไป และงบลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน งบการเงินและ
การวิเคราะห์มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และการรายงานทางการเงิน การจัดการต้นทุนและ
การควบคุมต้นทุน ความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงานโดยเน้นที่การรายงานตามแบบของ
รัฐบาล 
 
2555385 การงบประมาณ  3(3-0-6) 

 Budgeting 
 ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการงบประมาณ ทิศทางและโครงสร้าง

ของงบประมาณ กระบวนการจัดท่างบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
ศึกษาเปรียบเทียบระบบงบประมาณของประเทศก่าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดท่างบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
 
2555386 การจัดการการลงทุนสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Investment Management 
 การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ  นโยบายและ

รูปแบบของการลงทุนสาธารณะ การระดมเงินทุนเพ่ือการลงทุนในโครงการสาธารณะ การวิเคราะห์
ผลกระทบจากการลงทุนสาธารณะ 
 
2555387 การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 

 Management and Control of Financial Risk 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่างๆ 

ของธุรกิจประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ที่ถือครอง ความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญาความเสี่ยงของการปฏิบัติการ
ทางการเงินและความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 
2555388 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 

 Internal Control and Audit 
 วัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวคิดการควบคุมและการตรวจสอบภายใน หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ระบบ
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สารสนเทศและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การติดตามและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 
 
2556301 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 ท่าวิทยานิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างลุ่มลึก และถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย โดยให้อยู่ในขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่ง
ครอบคลุมในภารกิจภาครัฐในทุกเรื่อง หรือขอบข่ายที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือให้ผลการศึกษาสามารถน่ามาเป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายในการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ อาจเลือกระเบียบวิธีการวิจัยประเภทใด
ประเภทหนึ่งได้ เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรืออ่ืนๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก่ากับดูแล 
ทั้งนี้ ต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบและ
อนุมัติให้ผ่านการสอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
2556302 ภาคนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต
 Term Paper 
 ให้เลือกศึกษาปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสน
ศาสตร์ แล้วใช้กรอบทฤษฎีที่ศึกษาในหลักสูตรและอาศัยระเบียบวิธีวิจัย  ในการศึกษาปรากฏการณ์
หรือตอบค่าถามการวิจัยอย่างเป็นระบบ แล้วเขียนรายงานโดยใช้รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย
ทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก่ากับดูแล ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ รวมทั้ง
ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ผ่านการสอบของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 

 
 

 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม       : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
  Master of  Science Program in Agricultural Management  

Technology 
ชื่อย่อ       : วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 

M.Sc. (Agricultural Management Technology) 
 

1. หลักสูตร 
 1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      38     หน่วยกิต 
 1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 

จ่าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และ วิทยานิพนธ์/    
ภาคนิพนธ์ โดยมีจ่านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดดังนี้ 

 
องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 20 26 

3.1 วิชาบังคับ 5 5 
3.2 วิชาเลือก 15 21 

4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. ภาคนิพนธ์ - 6 

รวมหน่วยกติ 38 38 

 
1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับ หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   20 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ    5 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก    15 หน่วยกิต 
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4) วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
1.2.2 แผน ข 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับ หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   26 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ    5 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก    21 หน่วยกิต 

4) ภาคนิพนธ์    6 หน่วยกิต 
 

 1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 
1) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ่านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3566210    การเป็นผู้ประกอบการและบริหารโครงการ 

   Entrepreneurship and Project Management 
3(3-0-6) 

3566211    การจัดการธุรกิจเกษตร 
   Agribusiness Management 

3(3-0-6) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก 2 จ่านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
                               แผน ข              จ่านวนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 5หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
5007905 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 

Seminar in Agricultural Management Technology 1 
1(1-0-2) 

5007906 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 
Seminar in Agricultural Management Technology 2 

1(1-0-2) 

5007907 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 
Research Methods in Agriculture 
 

3(3-0-6) 

2.2) วิชาเลือก เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดย 
                    แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

                        แผน ข              เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
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2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
5007102   การจัดการขยายพันธุ์พืช 

  Plant Propagation Management 
3(3-0-6) 

5007105 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
Post-harvest Management 

3(3-0-6) 

5007107 การจัดการเกษตรอินทรีย์ 
Organic Agricultural Management 

3(3-0-6) 

5007108 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 
Selected Topics in Plant Production Management 

3(3-0-6) 

5007201 การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
Utilization of Plant Genetic Resources 

3(3-0-6) 

5007203 เทคโนโลยีการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
Increasing Productivity Management Technology 

3(3-0-6) 

5007301 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพื่อการเพ่ิมผลผลิตพืช 
Local Wisdom and Development for Increasing Plant 
Production 

3(3-0-6) 

5017301 การจัดการน้่า ดิน และพืช 
Water, Soil and Plant Management 

3(3-0-6) 

5027301 การจัดการพืชพลังงาน 
Energy Crops Management 

3(3-0-6) 

5037301 การจัดการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
Orchid Culture Management 
 

3(3-0-6) 

                       2.2.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว์ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
5047102 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม 

Industrial Poultry Farm Management 
3(3-0-6) 

5047201 การจัดการฟาร์มสุกรในอุตสาหกรรม 
Industrial Swine Farm Management 

3(3-0-6) 

5047301 การพัฒนาการผลิตโคเนื้อโคนมในเขตร้อน 
Development of Beef and Dairy Production in Tropical 
Climates 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
5047402 การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 

Feed Processing Management 
3(3-0-6) 

5047501 เทคโนโลยีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการผลิตปศุสัตว์ 
Management Technology of Local Wisdom in Livestock 
Production 

3(3-0-6) 

5047502 การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 
Pollution and Environmental Control in Livestock Farm 

3(3-0-6) 

5047901 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 
Selected Topics in Animal Production Management 

3(3-0-6) 

5057301 
 
5057401 

มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารจากสัตว์ 
Foods of Animal Origin Safety and Standards 
การจัดการสุขภาพสัตว์ 
Animal Health Management 
 

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 

2.2.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
5077101 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 

Advanced Food Packaging Technology 
3(3-0-6) 

5077301 กฎหมายอาหารและการค้าอาหารระหว่างประเทศ 
Food Law and the International Food Trade 

3(3-0-6) 

5077302 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวางตลาด 
Research and Product Development for a Market Launch 

3(3-0-6) 

5077303 การจัดการด้านการผลิตและการด่าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 
Production and Operation Management in Food Industry 

3(3-0-6) 

5077304 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
Food Quality and Safety Management 

3(3-0-6) 

5077305 การจัดการโซ่อุปทานอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ 
Food Supply Chain Management and Traceability 

3(3-0-6) 

5077402 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Processing Technology 

3(3-0-6) 

5077403 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
Innovations in Food Processing 

3(3-0-6) 

5077901 เรื่องเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
Selected Topics in Food Industry Management 

3(3-0-6) 
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     3) วิทยานิพนธ์ 
      ก่าหนดให้นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 เรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
5007903 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
 

12 หน่วยกิต 

     4) ภาคนิพนธ ์
      ก่าหนดให้นักศึกษาที่เรียน แผน ข เรียนวิชาภาคนิพนธ์ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
5007904 ภาคนิพนธ์ 

Term Papers 
6 หน่วยกิต 

 

     5) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

      5.1) วิชาเสริมพื้นฐานทั่วไป 
นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้

คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด กรณีความรู้ความสามารถต่่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก่าหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Students 
 2(1-2-3) 

4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
Computers for Graduate Students 
 

 2(1-2-3) 

       5.2) วิชาเสริมพื้นฐานเฉพาะ 
 นักศึกษาทุกกลุ่มวิชาต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานเฉพาะดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
5007101 พ้ืนฐานการผลิตพืช 

Plant Production Basics 
3(3-0-6) 

5047101 พ้ืนฐานการผลิตสัตว์ 
Animal Production Basics 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 
5077401 

ชือ่วิชา 
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
Basic of Food Science and Technology 

น(ท-ป-ศ) 
3(3-0-6) 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 
  

         3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
1) แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 3566210 การเป็นผูป้ระกอบการและบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 4125101 คอมพิวเตอรส์่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 5007101 พื้นฐานการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 5047101 พื้นฐานการผลิตสัตว ์ 3(3-0-6) 
 5077401 พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 3 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 3566211 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 5007907 ระเบียบวิธีวิจยัทางการเกษตร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)    
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 5007104 

5007105 
การจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว ์ 5047404 
5047501 

การเพิ่มมลูค่าผลผลติจากสัตว ์
เทคโนโลยีการจดัการภูมิปญัญาทอ้งถิ่นทางการ
ผลิตสัตว ์

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

5077302 
5077303 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
วางตลาด 
การจัดการด้านการผลิตและการดา่เนินงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 5007905 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

 
5007107 
5007103 

 

 
การจัดการเกษตรอินทรีย ์
การจัดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว ์
 

5057301 
 

5047402 
 

มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารจากสัตว ์
การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์             

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

5077304 
 

5077301 

การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
กฎหมายอาหารและการค้าอาหารระหว่าง
ประเทศ 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ ์ 5007903 วิทยานิพนธ ์ 4 

รวมหน่วยกิต 11 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 5007906 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 
5007108 

 
เรื่องเฉพาะทางการจดัการผลติพืช 

 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว ์ 5047901 เรื่องเฉพาะทางการจดัการผลติสตัว์ 3(3-0-6) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

5077901 เรื่องเฉพาะทางการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

วิทยานิพนธ ์ 5007903 วิทยานิพนธ ์ 8 
รวมหน่วยกิต 12 

 
2) แผน ข 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 3566210 การเป็นผูป้ระกอบการและบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 4125101 คอมพิวเตอรส์่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 5007101 พื้นฐานการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 5047101 พื้นฐานการผลิตสัตว ์ 3(3-0-6) 
 5077401 พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 3 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 3566211 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 5007907 ระเบียบวิธีวิจยัทางการเกษตร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)    
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 5007104 

5007105 
การจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว ์ 5047201 
5047501 

การจัดการฟาร์มสุกรในระดับอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีการจดัการภูมิปญัญาทอ้งถิ่นทางการผลิตสัตว ์
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

5077302 
5077303 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวางตลาด 
การจัดการการผลติและการดา่เนนิงานในอุตสาหกรรม
อาหาร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 5007905 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)    

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 5007107 
5007301 

 
5007103 

 

การจัดการเกษตรอินทรีย ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลติพืช 
การจัดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว ์ 5057301 
5047301 
5047402 

 

มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารสตัว ์
การจัดการผลิตโคเนื้อโคนมในเขตร้อน 
การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

5077304 
5077101 
5077301 

การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์อาหารขั้นสงู 
กฎหมายอาหารและการค้าอาหารระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

ภาคนิพนธ์ 5007904 ภาคนิพนธ ์ 2 
รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 5007906 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

 
5007203 
5007108 

 
เทคโนโลยีการจดัการเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
เรื่องเฉพาะทางการจดัการผลติพืช 
 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว ์
 

5047404 
5047901 

การเพิ่มมลูค่าผลผลติจากสัตว ์
เรื่องเฉพาะทางการจดัการผลติสตัว ์
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

5077403 
5077901 

นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
เรื่องเฉพาะทางการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

ภาคนิพนธ์ 5007904 ภาคนิพนธ ์ 4 
รวมหน่วยกิต 11 

 

1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป
ใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารในทางวิชาการ โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
3566210 

 
การเป็นผู้ประกอบการและบริหารโครงการ 

 
3(3-0-6) 

 Entrepreneurship and Project Management  
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ หลักทฤษฏีและปฏิบัติของการจัดการ

ธุรกิจของตนเอง รวมถึงลักษณะของธุรกิจโดยมีการสอดแทรกจริยธรรมจรรยาบรรณของนักธุรกิจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารจัดการโครงการ การเงิน การบัญชี 
กฎหมายด้านภาษี  การจัดรูปแบบองค์การ การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดท่าโครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและ
การเลือกใช้ การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน และการประเมินโครงการ 
 
3566211  

 
การจัดการธุรกิจเกษตร 

 
3(3-0-6) 

 Agribusiness Management  
แนวคิดการจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์การจัดการ การ

จัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกษตร การตลาด การเงิน การผลิต การจัดจ่าหน่าย การส่งออก สินค้า
เกษตร ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ระบบการขนส่ง (logistics) โดยค่านึงถึงการบูรณาการ
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ทางธุรกิจ คุณธรรม จริยธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Computers for Graduate Students   

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
 
5007101 

 
พื้นฐานการผลิตพืช 

 
3(3-0-6) 

 Plant Production Basics  
ประโยชน์และความส่าคัญของพืช กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช หลักการผลิตพืช 

การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
 
5007102 

 
การจัดการขยายพันธุ์พืช 

 
3(3-0-6) 

 Plant Propagation Management  
ศึกษาหลักการ วิธีการ และจัดการเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชไร่ พืชสวน และ

สมุนไพรในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นถึงเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อจ่าหน่ายภายในประเทศ และส่งออก 
 
5007103 

 
การจัดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
3(3-0-6) 

 Soilless Culture Management  
ศึกษาหลักการ วิธีการ และจัดการเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินระบบต่างๆ เพ่ือ

จ่าหน่ายภายในประเทศและส่งออก 
 
5007104 

 
การจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 
3(3-0-6) 

 Plant Tissue Culture Management  
ศึกษาหลักการ วิธีการและจัดการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไร่ พืชสวน และ

สมุนไพรในระดับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กถึงห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือ
จ่าหน่ายภายในประเทศและส่งออก 
 
5007105 

 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 
3(3-0-6) 

 Post-harvest Management  
ศึกษาหลักการ วิธีการ และการจัดการ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมไปจนถึงการ

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพ มาตรฐานพืชต่างๆ การท่าความสะอาด คัดขนาด บรรจุภัณฑ์และ
เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อผลผลิตทางการเกษตร การขนส่ง การตลาด ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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5007107 การจัดการเกษตรอินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Organic Agricultural Management   

วิธีการ ปัจจัย และขั้นตอนการผลิต การตลาด การรับรองและการตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน และการส่งออกต่างประเทศ 

 
5007108 

 
เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 

 
3(3-0-6) 

 Selected Topics in Plant Production Management  
หัวข้อที่น่าสนใจ หรือ ก่าลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการทางด้านการผลิตพืช โดย

หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา ตามสภาพความเหมาะสมทันสถานการณ์ 
 
5007201 

 
การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

 
3(3-0-6) 

 Utilization of Plant Genetic Resources  
หลักการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การส่ารวจรวบรวม การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช 

การใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรม การพัฒนาพันธุกรรมพืชเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ การพาณิชย์ และ
การอนุรักษ์ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรม
พืชในระดับประเทศ และสากล 
 
5007203 

 
เทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 
3(3-0-6) 

 Increasing Productivity Management Technology  
ศึกษาหลักการใช้และบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืช 

ได้แก่ การบริหารจัดการดิน น้่า ปุ๋ย การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ฮอร์โมน สารเร่ง และยับยั้งการ
เจริญเติบโตของพืช หลักการควบคุมป้องกันก่าจัดโรค แมลง วัชพืช และศัตรูพืชอ่ืนๆ ทั้ งโดยการใช้
สารเคมี สารชีวภาพ การควบคุมแบบผสมผสาน (IPM) และการใช้วิธีทางชีวินทรีย์ (Biocontrol) เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
 
5007301 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืช 

      
3(3-0-6) 

 Local Wisdom and Development for Increasing Plant Production 
การส่ารวจ การรวบรวม การวิเคราะห์ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

ประยุกต์โดยการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการด้านพืช หลักการฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการจัดการเพ่ือการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ และ
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น กฎหมาย กฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

254 

5007903 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร เน้นความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน่าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัย
เทคนิควิธีวิจัยที่เป็นระบบ และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเกษตร 
5007904 ภาคนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 
 Term Papers  

โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร หรือศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

 
5007905 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Agricultural Management Technology 1  

การศึกษาค้นคว้าหัวข้อเรื่องทางด้านการเกษตร และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นแบบ
บูรณาการ การน่าเสนอ และอภิปรายต่อที่ประชุม 
  
5007906 

 
สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 

 
1(1-0-2) 

 Seminar in Agricultural Management Technology 2  
การศึกษาค้นคว้าหัวข้อเรื่องทางด้านการจัดการธุรกิจเกษตร และเรียบเรียงข้อมูล

อย่างเป็นแบบบูรณาการ การน่าเสนอ และอภิปรายต่อที่ประชุม 
 
5007907 

 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 

 
3(3-0-6) 

 Research Methods in Agriculture  
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ การเขียนโครงงานวิจัย การน่าเสนองานวิจัย และ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูปในการวิจัยทางการเกษตร 
 
5017301 

 
การจัดการน้ า ดิน และพืช 

 
3(3-0-6) 

 Water, Soil and Plant Management  
องค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติของดิน ความส่าคัญของน้่าต่อโครงสร้างดิน 

ความส่าคัญของน้่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืช ความส่าคัญของดินต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของดินที่ เหมาะสมกับการผลิตพืชในเชิงธุรกิจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้่า พืช และการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
5027301 

 
การจัดการพืชพลังงาน 

 
3(3-0-6) 

 Energy Crops Management  
ชนิดของพืชพลังงาน ระบบการปลูกและการจัดการ การใช้ประโยชน์พืชพลังงาน
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ในระดับชุมชน และระดับอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารและสิ่งแวดล้อม 
 
5037301 

 
การจัดการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 

 
3(3-0-6) 

 Orchid Culture Management  
หลักการจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หลักการจัดการโรงเรือน

เพาะเลี้ยง การจัดการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุ์ และการจัดการกล้วยไม้
ในเชิงธุรกิจ 
 
5047101 

 
พื้นฐานการผลิตสัตว์ 

 
3(3-0-6) 

 Animal Production Basics  
ประโยชน์และความส่าคัญของการเลี้ยงสัตว์  พันธุ์และลักษณะประจ่าพันธุ์  การ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์  อาหารและการให้อาหารสัตว์ กายวิภาค
และสรีรวิทยาของสัตว์ การจัดการฟาร์ม โรคสัตว์และการสุขาภิบาล ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์การตลาด 

 
5047102 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Poultry Farm Management  

การวางแผนโครงการจัดตั้งฟาร์มสัตว์ปีก การจัดการด้านพันธุ์ อาหาร การเงิน 
แรงงานและการจัดระเบียบการปฏิบัติงานในฟาร์ม การวางแผนการผลิตและการตลาดในระดับ
อุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม  
 
5047201 

 
การจัดการฟาร์มสุกรในอุตสาหกรรม 

 
3(3-0-6) 

 Industrial Swine Farm Management  
การวางแผนโครงการจัดตั้งฟาร์มสุกร การจัดการด้านพันธุ์ อาหาร การเงิน 

แรงงานและการจัดระเบียบการปฏิบัติงานในฟาร์ม การวางแผนการผลิตและการตลาดในระดับ
อุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม 
 
5047301 

 
การพัฒนาการผลิตโคเนื้อโคนมในเขตร้อน 

 
3(3-0-6) 

 Development of Beef and Dairy Production in Tropical Climates 
การพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในด้านสายพันธุ์  โรงเรือน อาหาร การ

ป้องกันและรักษาโรค เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเนื้อและน้่านมทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการศึกษา
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเขตร้อนที่กระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต 
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5047401 

 
การจัดการพืชอาหารสัตว์ 

 
3(3-0-6) 

 Forage Crop Management  
เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความ

ต้องการใช้ประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การจัดระบบการผลิต วิธีการ
จัดการ และการใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอส่าหรับเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปีและ
เทคโนโลยีการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
 
5047402 

 
การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 

 
3(3-0-6) 

 Feed Processing Management  
การจัดการด้านการตรวจรับวัตถุดิบ การผสมอาหาร  การอัดเม็ด การตรวจ

คุณภาพอาหารสัตว์ การบรรจุและการเก็บรักษา โรงงานอาหารสัตว์ ระบบ GMP และ HACCP ใน
การผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ 
 
5047403 

 
โภชนศาสตร์สัตว์ข้ันสูง 

 
3(3-0-6) 

 Advanced Animal Nutrition  
การประยุกต์ใช้และการปรับปรุงวัตถุดิบเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ปีก สุกร โคเนื้อและ

โคนม แผนการให้อาหารสัตว์เพ่ือความเหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์ในการให้ผลผลิต การ
เจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ 

 
 
5047404 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากสัตว์ 3(3-0-6) 
 Value Addition in Animal Products  

ความต้องการผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในอนาคต และผลกระทบของ
พฤติกรรมการบริโภคต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ หลักในการเพ่ิมมูลค่าของเนื้อ นม และไข่ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีเพ่ิมมูลค่าในผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

 
5047501 เทคโนโลยีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการผลิตปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 Management Technology of Local Wisdom in Livestock 

Production 
ความส่าคัญของปศุสัตว์ต่อชุมชน พันธุ์ปศุสัตว์พ้ืนเมือง ระบบและเทคนิคการเลี้ยง 

การดูแลรักษาป้องกันโรค การซื้อขายปศุสัตว์โดยภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละภูมิภาค การผสมผสาน
องค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการผลิตปศุสัตว์พ้ืนบ้านกับเทคโนโลยี และการจัดตั้งกลุ่มด้าน    
ปศุสัตว์ภายในชุมชนต่างๆ 
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5047502 การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 Pollution and Environmental Control in Livestock 

Farm 
 

หลักการจัดการของเสียในฟาร์มและการป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิด
จากการผลิตสัตว์ การตรวจวัดและมาตรฐานค่ามลภาวะในฟาร์มปศุสัตว์ การวัดค่าการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปศุสัตว์ การเก็บและรวบรวมของเสีย การบ่าบัด และการน่าของเสีย
จากสัตว์ไปใช้ประโยชน์ 

 
5047901 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Animal Production Management  

หัวข้อที่น่าสนใจ หรือ ก่าลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการทางด้านการผลิตสัตว์ โดย
หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 

 
5057301 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารจากสัตว์ 3(3-0-6) 
 Foods of Animal Origin Safety and Standards  

มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารจากสัตว์ให้ปลอดภัยต่อ
สุขภาพผู้บริโภค การควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารพิษ และสารตกค้างต่างๆ 
ระบบการประกันคุณภาพ และการเก็บรักษาอาหารจากสัตว์ 

 
5057401 การจัดการสุขภาพสัตว์    3(3-0-6) 
 Animal Health Management  

หลักการสุขาภิบาล แผนการสุขาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดติดต่อและโรคพยาธิ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การตรวจและการรักษาสุขภาพสัตว์ 
การให้ยาสัตว์เพ่ือการป้องกันและรักษาโรค 

 
 
5057401 การจัดการสุขภาพสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Health Management  

หลักการสุขาภิบาล แผนการสุขาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดติดต่อและโรคพยาธิ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การตรวจและการรักษาสุขภาพสัตว์ 
การให้ยาสัตว์เพ่ือการป้องกันและรักษาโรค 
5077101 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Food Packaging Technology  

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุภัณฑ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
การวิเคราะห์และทดสอบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปร การบรรจุแบบปลอดเชื้อ 
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บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้กับไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมการค่านวณอายุการเก็บ
รักษา กฎหมาย มาตรฐาน และข้อก่าหนด ทีเ่กี่ยวข้อง 

 
5077301 กฎหมายอาหารและการค้าอาหารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Food Law and the International Food Trade   

บูรณาการกฏหมาย พระราชบัญญัติ ข้อก่าหนดและกฏเกณฑ์ขององค์กรภายใน
และภายนอกประเทศที่เกี่ยวกับอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร กฏหมายว่าด้วย
โรงงาน กฏหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อนต่อความมั่นคงทางอาหาร 

 
5077302 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวางตลาด 3(3-0-6) 
 Research and Product Development for a Market Launch 

การวิจัยผู้บริโภคและตลาด เพ่ือน่าข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การทดสอบ
ผู้บริโภคและการทดสอบตลาด การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเสริมจุดด้อยสร้างจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
5077303 การจัดการด้านการผลิตและการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management in Food Industry 

ศึกษาการด่าเนินงานในองค์กรที่ท่าการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของสินค้า 
การเลือกท่าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนก่าลังการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต 
การจัดหน่วยงานผลิต การวิเคราะห์ระบบงานผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง 

 
5077304 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร   3(3-0-6) 
 Food Quality and Safety Management  

เทคนิคต่างๆในการควบคุมคุณภาพอาหาร รวมทั้งการใช้หลักสถิติในการควบคุม
คุณภาพอาหาร อันตรายในอาหาร และการควบคุมเพ่ือการประกันคุณภาพอาหาร ระบบประกัน
คุณภาพอาหารเพ่ือการผลิตอาหารที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ก่าหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของอาหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะท่าให้อาหาร
ไม่ปลอดภัย 

 

 
5077305 การจัดการโซ่อุปทานอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ 3(3-0-6) 
 Food Supply Chain Management and Traceability  

ระบบห่วงโซ่ของการจัดหาอาหารแต่ละประเภท การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม และการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือสอบหาปัญหา และการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
การจัดหาอาหารที่มีท้ังคุณภาพและความปลอดภัย 
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5077401 พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3(3-0-6) 
 Basic of Food Science and Technology  

องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของอาหารประเภทต่าง  ๆ ชนิดของ
จุลินทรีย์ในอาหารประเภทนั้นๆ การเสื่อมคุณภาพ หลักการถนอมอาหารและเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร 

 
5077402 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Food Processing Technology  

การใช้เทคโนโลยีต่างๆด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้แก่ การท่าแห้ง การ
ใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ การใช้เมมเบรน และการใช้เฮอร์เดิล
เทคโนโลยีช่วยในการผลิตอาหาร 

 
5077403 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 3(3-0-6) 
 Innovations in Food Processing  

หลักการใช้กระบวนการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน การใช้ความดันสูง การฉาย
รังสี การใช้คลื่นไมโครเวฟ การใช้รังสีอุลตราไวโอเลต การน่าไปใช้ประโยชน์ของกระบวนการแปร
รูปวิธีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม           : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 Master of Science (Science Education) 
ชื่อย่อ           : วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 M.Sc. (Science Education) 
 
1. หลักสูตร 
        1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
        1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
       จัดท่าเป็นแผน ก แบบ ก 2 โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาสัมพันธ์  หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ โดยมีจ่านวนหน่วยกิ
ตแต่ละหมวด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก2  (หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 7 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

3.1 วิชาบังคับ 
3.2 วิชาเลือก 

23 
8 
15 

4. วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 42 

  
       1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 
       1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1555101  ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      2(1-2-3)  
   English for Graduate Students 
4125101  คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา     2(1-2-3) 
   Computers for  Graduate Students   
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      2) หมวดวิชาสัมพันธ์  บังคับเรียน               7  หน่วยกิต  
รหัส            ชื่อรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4005101  ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์         3(2-2-5) 
                                Philosophy and Vision of Science  
4005401  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 
                                Research Methodology in Science Education 
4006901  การสัมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา             2(1-2-3) 
                              Seminar in Science Education 
 3) หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า          23 หน่วยกิต 
     3.1) วิชาบังคับ บังคับเรียน              8   หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4005903  การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์   2(1-2-3) 
                              Science Promotion 
4005904  วิทยาศาสตร์เชิงระบบ    3(2-2-5) 

Systematic  Science 
4005905  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             3(2-2-5) 
   Innovation in Science and Technology 
 3.2) วิชาเลือก แผน  ก แบบ ก 2  เลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังต่อไปนี้ 

                3.2.1) กลุ่มวิชาเคมี  จ่านวนไม่น้อยกว่า      15  หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4025203  สารประกอบโคออร์ดิเนชัน   3(2-2-5) 
   Coordination Compounds 
4025301  เคมีอินทรีย์ขั้นสูง     3(2-2-5) 
   Advanced Organic Chemistry 
4025603  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง    3(2-2-5) 
   Advanced Analytical Chemistry 
4026301  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์   3(2-2-5) 
   Applied Natural Product Chemistry 
4026302 เทคนิคการสกัดและแยกสารจาก   1(0-3-2) 
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      
 Extraction and Separation Techniques  
 from Natural Products 
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            รหัส ชื่อรายวิชา                       น(ท-ป-ศ) 
 4026303 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิค     3(2-2-5) 

 สเปกโทรสโกปีข้ันสูง 
 Advanced Organic Analysis by Spectroscopy 

4026501 ชีวเคมีขั้นสูง      3(2-2-5) 
   Advanced  Biochemistry 

4026701 เคมีสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม    3(2-2-5) 
Chemical Pollutants in the Environment 

4026702 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้่า   3(2-2-5) 
Water Science and Technology 

4026703         ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี   3(3-0-6)       
Chemical Laboratory Safety 

                    ข้อก าหนดเฉพาะกลุ่ม ส่าหรับผู้ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัส  ชื่อรายวิชา                       น(ท-ป-ศ) 
4021103 เคมีอินทรีย์       3(2-2-5) 

Organic Chemistry  
4021105 เคมี 1                 3(3-0-6) 

   Chemistry I 
4022616 เคมีวิเคราะห์      3(3-0-6) 

   Analytical Chemistry 
 

          2.2) กลุ่มวิชาชีววิทยา จ่านวนไม่น้อยกว่า          15  หน่วยกิต 
          รหัส  ชือ่รายวิชา                       น(ท-ป-ศ) 

4026501 
 

ชีวเคมีขั้นสูง 
Advanced Analytical Chemistry 

3(2-2-5) 
 

4035104 
 

ชีววิทยาของสัตว์ในท้องถิ่น 
Local Animal Biology 

3(2-2-5) 
 

4036201 
 

ชีววิทยาของพืชในท้องถิ่น 
Local Plant Biology 

3(2-2-5) 
 

4036202 
 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ 
Economical Plant Tissue Cultures 

3(2-2-5) 
 

4036401 
 

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
Molecular Genetics 

3(2-2-5) 
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รหัส 
4036601 
 

ชื่อรายวิชา 
จุลชีววิทยาประยุกต์        
Applied  Microbiology 

น(ท-ป-ศ) 
3(2-2-5) 
 

4036602 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย 
Biodiversity in the Thai Life Style 
 

3(2-2-5) 
 

4036603 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

3(2-2-5) 
 

4036701 
 

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
Environmental Biology 

3(2-2-5) 
 

4036901 
 

การศึกษาประเด็นที่น่าสนใจทางชีววิทยา 
Selected Topics in Biology 

3(2-2-5) 
 

            ข้อก าหนดเฉพาะกลุ่ม ส่าหรับผู้ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
          รหัส   ชื่อรายวิชา                     น(ท-ป-ศ) 

4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology 

3(2-2-5) 

4033101 นิเวศวิทยา 
Ecology 

3(2-2-5) 

4033201 ชีววิทยาของเซลล์         
Cell Biology                               

3(2-2-5) 

 
2.3) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จ่านวนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

          รหัส   ชื่อรายวิชา                       น(ท-ป-ศ) 
4015302 กลศาสตร์แผนเดิม 

Classical Mechanics 
3(3-0-6) 

4015303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Theory 

3(3-0-6) 

4016304 อุณหพลศาสตร์เชิงสมดุล 
Equilibrium Thermodynamics 

3(3-0-6) 

4016305 คลื่นและทัศนศาสตร์ขั้นสูง 
Advanced Waves and Optics 

3(2-2-5) 

4016401 กลศาสตร์ควอนตัมอสัมพัทธ์ 
Nonrelativistic Quantum Mechanics 

3(3-0-6) 

4016404 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง 
Advanced Nuclear Physics 

3(3-0-6) 
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รหัส 
4016405 

ชื่อรายวิชา 
กลศาสตร์เชิงสถิติ 
Statistical Mechanics 

น(ท-ป-ศ) 
3(3-0-6) 

4016502 คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 
Advanced Electronics and Computing 

3(2-2-5) 

4016503 ฟิสิกส์พลังงานขั้นสูง 
Advanced Energy Physics 

3(2-2-5) 

4016505 สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 
Physical Environmental Science 

3(2-2-5) 

4056506 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
Earth Science 

3(3-0-6) 

4016507 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 
Atmospheric Science 

3(3-0-6) 

4095402 
 
4095600 

ตรรกศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
Logic and Scientific Methods 
ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์ส่าหรับฟิสิกส์ 
Mathematical Methods for Physics 

3(2-2-5) 
 
3(3-0-6) 

 
                                 ข้อก าหนดเฉพาะกลุ่ม ส่าหรับผู้ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชา
ดังต่อไปนี้ในระดับปริญญาตรี ให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
            รหัส   ชื่อรายวิชา                       น(ท-ป-ศ) 

4012302 ฟิสิกส์ของคลื่น  
Physics of  Waves                                                

3(3-0-6) 
 

4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่         
Modern  Physics                          

3(3-0-6) 
 

4013301   กลศาสตร์      
Mechanics                                                      

3(3-0-6) 
 

4013302        แม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetism 

3(3-0-6) 
 

 

2.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ่านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
           รหัส   ชื่อรายวิชา                       น(ท-ป-ศ) 
           4006002 เทคโนโลยีสารสนเทศส่าหรับ             3(2-2-5) 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
Information Technology for Science Instruction  



 

 

266 

รหัส                         ชื่อรายวิชา                                               น(ท-ป-ศ) 
4006201  สุคนธบ่าบัดประยุกต์      3(2-2-5)     
   Applied  Aromatherapy 
4006202  เครื่องส่าอางประยุกต์                                  3(2-2-5) 
   Applied Cosmetics 
4006203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ    3(2-2-5) 

การแปรรูปอาหาร 
Science and Technology for Food Processing 

4006204  การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร                3(2-2-5)        
           Analysis and Quality Control of  Food 
4006205  อาหารเสริมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ              3(2-2-5) 
   Food  Herbs Supplement for Health 
4006206  การพัฒนาอาหารเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
   Food Development for Health 
4006207  สมุนไพรประยุกต์ด้านสุขภาพ     3(2-2-5) 
   Applied Herbs for Health 
4006208  วิทยาศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 
             Nanotechnology  Science    
4006209  เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ่าวัน     3(3-0-6) 
   Biotechnology in Daily Life           
4006502  วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการผ่อนคลาย    3(2-2-5) 
  กล้ามเนื้อ 

Science of Muscle Relaxation 
4006503  การวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร     3(2-2-5)    
       Analysis of Food Additives 
4006701  วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
   Science for Life Quality Developnent 
4066601  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
   Environmental  Science 
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 4) วิทยานิพนธ์  ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
รหัส                         ชื่อรายวิชา                                                  น(ท-ป-ศ) 
4006903  วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
   Thesis 
 
             1.4 การจัดแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 
 

4005101 
4005401 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเคมี 
 
- กลุ่มวิชาชีววิทยา 

 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 
-     กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 

 
4025203 
4025301 
4035104 
4036201 
4066601 
4006207 
4016305 
4016404 

 
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
ชีววิทยาของสัตว์ในท้องถิ่น 
ชีววิทยาของพืชในท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สมุนไพรประยุกต์ด้านสุขภาพ 
คลื่นและทัศนศาสตร์ขั้นสูง 
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 11 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) 4005904 

4005905 
วิทยาศาสตร์เชิงระบบ 
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

3(2-2-5)  
3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเคมี 

 
- กลุม่วิชาชีววิทยา 

 
-     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 
-     กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 

 
4025603 
4026301 
4036401 
4036601 
4006202 
4006205 
4016503 
4056506 

 
เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ประยุกต์ 
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
จุลชีววิทยาประยุกต์ 
เครื่องส่าอางประยุกต์ 
อาหารเสริมสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ 
ฟิสิกส์พลังงานขั้นสูง 
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
(วิชาบังคับ) 

4005903 การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)  

หมวดวิชาสัมพันธ์ 4006901 การสัมนาทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 

2(1-2-3) 

วิทยานิพนธ์ 4006903 วิทยานิพนธ์ 6 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเคมี 

 
-  กลุ่มวิชาชีววิทยา 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 
-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 

 
4026701 

 
4036701 
4006502 

 
4016507 

 
เคมีสารมลพิษในสภาวะ
แวดล้อม 
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 

 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 13 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4006903 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
 

1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

 รหัส                    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

English for Graduate Students 
2(1-2-3) 

       ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ จากการฝึกการเขียนบทคัดย่อโดย
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 

 
4005101 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  

Philosophy and Vision of Science 
3(2-2-5) 

                          ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์  วิวัฒนาการของ
ความคิดทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของไทยและของประเทศในกลุ ่มอาเซียนและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ความสัมพันธ์ของความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์กับความเป็นสากลของวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะและจรรยาบรรณของวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสังคม การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด่าเนินชีวิต ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวกับปัญหาของท้องถิ่นจากการศึกษาดูงาน ประยุกต์ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการก่าหนดแนวทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    
   
4005401 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

Research Methodology in Science Education 
2(1-2-3) 

       ศึกษาเกี่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาทั้งทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเลือกและการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสม ศึกษา
วิธีการเสนอผลการวิจัย การน่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการและ เชิงพาณิชย์  และฝึก
ปฏิบัติเขียนเค้าโครงร่างการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา 

 
4005903 การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 

Science Promotion 
2(1  2(1-2-3) 

                        ศึกษาความส่าคัญของการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบ  และปัญหาของ
การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน สื่อส่าคัญส่าหรับการ ส่งเสริม
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ทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะของนักส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ส่งเสริมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
4005904  วิทย วิทยาศาสตร์เชิงระบบ                                                3(2-2-5) 

Sy   Systematic Science                                                
    ศึกษามโนทัศน์ของระบบที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาความคิด  ความเชื่อ  และลักษณะของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการ
เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  
ปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
4005905 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Innovation in Science and Technology 
           3(2-2-5) 

  ศึกษาความส่าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่ส่าคัญ เช่น นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์โครงการใน
พระราชด่าริเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
แนวทางการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของ
ไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียน เทคนิคการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพความรู ้เกี ่ยวกับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติการทดลองใช้
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

 
4006002 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตร์ 
Information  Technology for Science  Instruction 

     3(2-2-5) 

  ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ สร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน และสภาพท้องถิ่น รวมทั้งการ
น่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
4006201 สุคนธบ าบัดประยุกต์                                                         

Applied  Aromatherapy 
     3(2-2-5) 

  ศึกษาความหมาย ประวัติและพัฒนาการของสุคนธบ่าบัด  ความส่าคัญและ
ประโยชน์ของสุคนธบ่าบัดกับสุขภาพ สารให้ความหอมจากธรรมชาติ  ฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
หอม  การน่าสุคนธบ่าบัดไปประยุกต์ใช้กับสุขภาพในชีวิตประจ่าวันและเชิงพาณิชย์  ปฏิบัติการ
สกัดสารหอมจากพืชและท่าผลิตภัณฑ์สารหอมไปใช้กับส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ใบหน้า 
ร่างกาย   

 



 

 

271 

4006202 เครื่องส าอางประยุกต์ 
Applied Cosmetics  

     3(2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ กระบวนการผลิตและประโยชน์ของ
เครื่องส่าอาง เครื่องส่าอางที่ใช้ในชีวิตประจ่าวันที่ส่าคัญ เช่น แชมพู สบู่ ยาสีฟันโลชั่น แป้ง 
น้่าหอม การควบคุมคุณภาพเครื่องส่าอางการเสริมคุณภาพเครื่องส่าอางด้วยสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ปฏิบัติการวิเคราะห์สารส่าคัญในเครื่องส่าอาง  

 

4006203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร                     
Science and Technology for Food Processing 

           3(2-2-5) 

  การน่าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูป
อาหาร  หลักและวิธีการแปรรูปอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหารด้านต่างๆ การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร รวมทั้งการน่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 

 

4006204 การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร                       
Analysis and Quality Control of  Food 

       3(2-2-5) 

  สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ กระบวนการผลิตอาหารที่มีประโยน์ต่อ
สุขภาพ  การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐาน  ปฏิบัติการวิเคราะห์
สารอาหารและสารอ่ืนๆ ในอาหาร   

 

4006205 อาหารเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
Food  Herbs Supplement for Health 

      3(2-2-5) 

ความหมาย ประเภท กระบวนการผลิต องค์ประกอบและประโยชน์ของอาหาร
เสริมสมุนไพร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพร ปฏิบัติการวิเคราะห์สารส่าคัญ
ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพร  

 
4006206 การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ                                               

Food Development for Health 
      3(2-2-5) 

  องค์ประกอบของอาหารและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  การส่งเสริม
สุขภาพและการบ่าบัดด้วยอาหาร  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ 

 
4006207 สมุนไพรประยุกต์ด้านสุขภาพ 

Applied Herbs for Health 
      3(2-2-5) 

  ศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรที่น่ามาใช้บ่าบัดและรักษาโรค
ต่างๆ ฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรที่ได้จากการศึกษาวิจัย ศึกษาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรที่น่ามาประยุกต์ในด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ในการบ่าบัด ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพ ปฏิบัติการสกัดสารที่ให้กลิ่นหอมจากพืช  สปา และปฏิบัติการการนวดด้วยน้่ามันเพ่ือ
สุขภาพ เป็นต้น   
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 4006208 วิทยาศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี  
Nanotechnology  Science   

3(3-0-6) 

  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ เช่น วัสดุนาโน นาโน
อิเล็กทรอนิคส์ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ศึกษาสมบัติต่างๆของวัสดุในระดับนาโนเมตร วิธี
สร้างผลิตภัณฑ์ระดับนาโน การน่านาโนเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

 
4006209 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน                                         

Biotechnology in Daily Life                                                                   
    3(3-0-6) 

                       ประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ 
การผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม
อาหาร และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
4006502 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

Science of Muscle Relaxation 
    3(2-2-5) 

     ศึกษากายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เช่น ระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิตและต่อมน้่าเหลือง ความรู้เกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทย  การนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ปฎิบัติการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 
4006503 การวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร                                         

Analysis of Food Additives 
    3(2-2-5) 

     ชนิดของวัตถุเจือปนในอาหาร การใช้วัตถุเจือปนในอาหารให้ปลอดภัย 
อันตรายของวัตถุเจือปนในอาหารต่อสุขภาพ ปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร 

   
4006701 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Science  for Quality for Life Development 
     3(3-0-6) 

    ประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีความส่าคัญต่อ
ชีวิตประจ่าวันมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ให้ด่ารงอยู่อย่างเป็นสุข และมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม 

 
4006901 การสัมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา  

Seminar in Science Education  
     2(1-2-3) 

  ศึกษางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา อภิปราย  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ปัญหาทางด้าน
วิทยาศาสตรศึกษาในด้านต่างๆรวมทั้งศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นของไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียน แล้วน่าผลการค้นคว้าและความรู้มาอภิปราย
อย่างมีเหตุผล ฝึกปฎิบัติการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ฝึกการเขียน
รายงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
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4066601 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental  Science 

        3(2-2-5) 

  หลักการและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มิติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การบูรณาการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 

4006903 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

       
  12  หน่วยกิต 

    ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เน้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ โดยน่าหลักการทฤษฎีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
วิจัยค้นหาองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทย เพ่ือสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สามารถน่าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนพัฒนา
งานทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา  
 
4012302         ฟิสิกส์ของคลื่น         

Physics of  Waves 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011306 ฟิสิกส์ 2 
หรือ 4011308 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทย์ 2 

       3(3-0-6) 
 

                       กฏเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับชนิดและเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่
เป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าช สมการคลื่นและผลเฉลี่ยของสมการพลังงาน และโมเมนตัมของ
คลื่นการรวมตัวกันฃองคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น 
โพราไรซ์ของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ประโยชน์และการประยุกต์คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
 
4012401      ฟิสิกส์แผนใหม่  

Modern  Physics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011306 ฟิสิกส์ 2 
หรือ 4011308 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทย์ 2 

       3(3-0-6) 

                       ทฤษฏีสัมพันธภาพภาคพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุด่า คุณสมบัติคู่ของคลื่นและ
อนุภาคหลักความไม่แน่นอนของไอเซนเบิร์ก ทฤษฏีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอ็กซ์ 
เลเซอร์กลศาสตร์  ควอนตัมเบื้องต้น  อะตอมและโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม  
กัมมันตภาพรังสีและอนุภาคมูลฐาน 
 
4013301 กลศาสตร์          

Mechanics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011305 ฟิสิกส์ 1 
หรือ 4011307 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทย์ 1 

       3(3-0-6)                                                                                                                                                                                                       
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    การเคลื่อนที่แบบฮามอนิกส์  แรงศูนย์กลาง พลวัตรของระบบอนุภาคแรง
ดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง  กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง พลวัตรของ
ไจโรสโคปและกลศาสตร์แบบลากรองจ์ 

 
4013302            แม่เหล็กไฟฟ้า    

Electromagnetism 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011306 ฟิสิกส์ 2 
หรือ 4011308 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทย์ 2 

             3(3-0-6)                                                    
 

          พ้ืนฐานอันตรกิริยาไฟฟ้าและพ้ืนฐานอันตรกิริยาแม่เหล็กสนามไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าในตัวน่าและไดอิเล็กตริกสนามแม่เหล็กกฎของบิโอซาวาตท์ กฏของแอมแปร์สนามไฟฟ้าที่แปร
ค่าตามเวลากฎของฟาราเดย์ และกฎของเลนซ์สมบัติทางแม่เหล็กของสสารไฟฟ้ากระแสสลับวงจรซึ่ง 
กอประด้วย RL และ C สมการของแม็กซ์เวลล์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
4015302 กลศาสตร์แผนเดิม 

Classical Mechanics  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4013301 กลศาสตร์ 

      3(3-0-6) 

    ศึกษากลศาสตร์แผนเดิมตามแนวคิดของนิวตัน ลากรองจ์ แฮมิลตัน เกี่ยวกับ
พลศาสตร์ของอนุภาคเดี่ยว ระบบอนุภาคและวัตถุแกร็ง การแกว่งกวัดและทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
4015303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electromagnetic Theory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า 

     3(3-0-6) 

    ศึกษาสนามไฟฟ้าสถิต ปัญหาค่าขอบเขตและการแก้ปัญหาขั้วหลายขั้ว ไดอิ
เล็กทริกแม่เหล็กสถิต สนามกึ่งสถิต สมการแมกซเวลล์ คลื่นระนาบ คลื่นน่า ระบบแผ่รังสี การ
กระเจิงและการเลี้ยวเบน การแผ่รังสีจากประจุเคลื่อนที่ 

 
4016304 อุณหพลศาสตร์เชิงสมดุล 

Equilibrium Thermodynamics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011305 ฟิสิกส์ 1 หรือ 
4011307 ฟิสิกส์ส าหรับครูวิทย์ 1 

      3(3-0-6) 

    ศึกษาพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร์ กฏของอุณหพลศาสตร์เชิงกล การเปลี่ยนเฟส 
อุณหพลศาสตร์ของสมดุลเฟส สมบัติอุณหพลศาสตร์ 
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4016305 คลื่นและทัศนศาสตร์ขั้นสูง 
Advanced Waves and Optics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4012302 ฟิสิกส์ของคลื่น 

     3(2-2-5) 
 

    ศึกษาคลื่นและคุณสมบัติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง พ้ืนฐาน
สเปกตรัม เชิงแสงการใช้ทฤษฎีฟูเรียร์ในการแทรกสอด สเปกโทรสโกปี และการใช้งานทฤษฎีการ
กระเจิงของเรย์ลี ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับคลื่นและทัศนศาสตร์ขั้นสูง 
 

 
4016401 กลศาสตร์ควอนตัมอสัมพัทธ์ 

Nonrelativistic Quantum Mechanics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4015302 กลศาสตร์แผนเดมิ 

   3(3-0-6) 

  ศึกษาทฤษฎีรูปนัยของกลศาสตร์ควอนตัม สมการชเรอดิงเจอร์ การใช้
สมการชเรอดิงเจอร์อธิบายระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามวิถี ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน อนุกรมเหมือน 
ทฤษฎีการกระเจิงโฟตอน 

 
4016404 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง  

Advanced Nuclear Physics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4013403 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 

    3(3-0-6) 

  ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นของโครงสร้างนิวเคลียร์และระบบของนิวเคลียร์ การ
สลายตัวของนิวเคลียส แรงนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ของนิวตริน 

 
4016405 กลศาสตร์เชิงสถิติ 

Statistical Mechanics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4015302 กลศาสตร์แผนเดิม 

  3(3-0-6) 

  ศึกษาทบทวนกฏของอุณหพลศาสตร์ ปัญหาของทฤษฎีพลศาสตร์ กลศาสตร์
เชิงสถิติแผนเดิม แคโนนิคอลอองซอม กลศาสตร์เชิงสถิติควอนตัม ฟังก์ชั้นแบ่งกั้น วิธีประมาณ
การ ระบบเฟร์มิ ระบบโบส แบบจ่าลองไอซิง ทฤษฎีออนซาเกอร์ 

 
4016502 คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 

Advanced Electronics and Computing  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4013501 อิเล็กทรอนิกส์ 1  

   3(2-2-5) 

  ศึกษาอนาลอกอิเล็กทรอนิก ดิจิตอลอิเล็กทรอนิก โดยมีการทดลองและ
ออกแบบสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เพ่ือใช้ประกอบในงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ฟิสิกส์ 
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 
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4016503 ฟิสิกส์พลังงานขั้นสูง 

Advanced Energy Physics 
    3(2-2-5) 

  ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานและการน่าพลังงานมา
ใช้ประโยชน์ โดยศึกษาจากสถานีที่มีการติดตั้งระบบจริงหรือศึกษาจากระบบที่ติดตั้งขึ้นเพ่ือการ
ทดลองหรือสาธิต มีทฤษฎีและปฏิบัติ ปฏิบัติการศึกษาระบบพลังงานแล้วเขียนรายงาน
วิเคราะห์หลักการส่งถ่ายพลังงาน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานที่ผลิตได้ประสิทธิภาพของระบบ 
ข้อดีหรือข้อเสียและเรื่องอ่ืนๆ ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับฟิสิกส์พลังงานขั้นสูง 

 
4016505 สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 

Physical Environmental Science 
     3(2-2-5) 

  ศึกษาแนวคิดทางสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ข้อจ่ากัดของสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในการพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติ
การศึกษาโครงการพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติการ
วิเคราะห์และน่าเสนอเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

 
4016506 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 

Earth Science 
    3(3-0-6) 

  ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับประวัติศาสตร์การเกิดโลก ดิน หิน แร่ บรรยากาศ
กระแสน้่า ลม ความชื้นที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

 
4016507 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 

Atmospheric Science 
    3(3-0-6) 

  ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพบรรยากาศที่มีผลต่อท้องถิ่น วิธีการ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

 
4095600 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 

Mathematical Methods for Physics 
   3(3-0-6) 

  ศึกษาการวิเคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์ พีชคณิตเชิงเส้น สมการอนุพันธ์
พิเศษ การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อนและทฤษฎีกลุ่ม (เน้นกลุ่มต่อเนื่อง) 

 
4021103 เคมีอินทรีย์   

Organic Chemistry  
         3(2-2-5) 

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชั่นของคาร์บอน  พันธะใน
สารประกอบอินทรีย์  การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์  สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของ
ปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์  การเตรียมปฎิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบ  อะโรเมติก 
และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ เช่น แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์   คีโตน 
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กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ อะมีน การเกิดพอลิเมอร์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
อินทรีย์เคม ี

 
4021105 เคมี 1 

Chemistry I 
         3(3-0-6) 

  มวลสารสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติต่างๆ 
ของแก๊ส ของเหลวและของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์อุณหพลศาสตร์ 

 
4022616 เคมีวิเคราะห์                          

Analytical Chemistry  
            3(3-0-6) 

 การสุ่มตัวอย่าง  การค่านาณปริมาณสารสัมพันธ์  สมดุลเคมี  ทฤษฎีการแตก
ตัวเป็นไอออน  การแยกสลายด้วยน้่า  การวิเคราะห์กึ่งจุลภาค คุณภาพวิเคราะห์ของไอออนอนิ
นทรีย์  และหลักการทดสอบโดยเปลวไฟ  การไทเทรตแบบต่างๆทั้งกรด -เบส  ตกตะกอน  
เชิงซ้อน  หรือรีดอกซ์  หลักการตกตะกอน  ค่าคงท่ีของสมดุลแบบต่างๆ 

 
4025203 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  

Coordination Compounds 
.3............23(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4022201  เคมีอนินทรีย์ 1  
  ศึกษาโครงสร้าง ทฤษฎีการเกิดพันธะ ปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสาร

เชิงซ้อนและเคมีของสารออร์กาโนเมทัลลิกและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิกิริยา 
กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนและสารออร์กาโนเมทัลลิก 

 

4025301 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 
Advanced Organic Chemistry 

       3(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4022309 เคมีอินทรีย์ 1  
  ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆของ

สารอินทรีย์การสังเคราะห์สารอินทรีย์และเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเคมีอินทรีย์ขั้นสู ง ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ ของสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 

 

4025603 เคมีวิเคราะห์ข้ันสูง  
Advanced Analytical Chemistry 

        3(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022616 เคมีวิเคราะห์   
  การวิเคราะห์โดยวิธีแยกและการสกัดด้วยตัวท่าละลาย โครมาโทกราฟีแบบต่างๆ 

การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์สารต่างๆ ที่ใช้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง
กับเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 
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4026301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์  

Applied Natural Product Chemistry 
        3(2-2-5) 

  ศึกษาแหล่งก่าเนิด กระบวนการชีวสังเคราะห์  วิธีการสกัดและการแยก
องค์ประกอบทางเคมีในพืช เช่น แอลคาลอยด์ สเตอรอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน น้่ามันหอม
ระเหย  เป็นต้น และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่น่าสนใจที่มีในท้องถิ่น 
การน่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปประยุกต์ทางด้านสุขภาพ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปฏิบัติการ
ที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์ 

 
4026302 เทคนิคการสกัดและแยกสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

Extraction and Separation Techniques from 
Natural Products 

        1(0-3-2)  
 

  ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการสกัดและแยกองค์ประกอบทางเคมีจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ เช่น แอลคาลอยด์ สเตอรอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน น้่ามันหอมระเหย โดยใช้เทคนิค
ทางเคมี เช่น โครมาโทกราฟีแบบเยื่อบาง แบบคอลัมน์ แบบก๊าซและแบบของเหลวสมรรถนะสูง 
เป็นต้น 

 
4026303 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีขั้นสูง 

Advanced Organic Analysis by Spectroscopy 
     3(2-2-5) 

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีของเสปกโทรสโกปี การหาโครงสร้างของสารอินทรีย์
โดยวิธีสเปกโทรสโกปี ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วย
เทคนิคสเปกโทรสโกปีข้ันสูง 

 
4026501 ชีวเคมีขั้นสูง 

Advanced  Biochemistry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022506 ชีวเคมี 

       3(2-2-5) 

ศึกษาการควบคุมเมเทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท  ลิพิด  โปรตีน  กรด
นิวคลีอิก  วิตามินเกลือแร่ ความผิดปกติที่เกิดจากเมเทบอลิซึม ชีวเคมีของมะเร็ง ชีวเคมีของ
ระบบภูมิคุ้มกัน ความก้าวหน้าทางชีวเคมี ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับชีวเคมีขั้นสูง 

 
4026701 เคมีสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม 

Chemical Pollutants in the Environment 
       3(2-2-5) 

  ศึกษาสารเคมีที่น่ามาใช้ในชีวิตประจ่าวันและผลกระทบตลอดจนกลไกการเกิด 
ปฏิกิริยาของสารเคมีและสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม พร้อมทั้งสาเหตุและวิธีการป้องกัน แก้ไข 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ปฏิบัติการเก็บข้อมูลในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
สารเคมีและสารมลพิษที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ปฏิบัติการวิเคราะห์และน่าเสนอ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสาร
มลพิษในสภาวะแวดล้อม 
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4026702 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ า 
Water Science and Technology 

       3(2-2-5) 

  ศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพและเคมีของน้่า ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การจัดการและก่าจัดน้่าเสีย การควบคุมป้องกันไม่ให้น้่าเสีย การบริหารจัดการน้่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์เกี่ยวกับน้่า 

 
4026703 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี                                      

Chemical Laboratory Safety 
       3(3-0-6) 

  การจ่าแนกประเภทสารเคมีอันตรายและการควบคุมป้องกัน การจัดการของ
เสียทางเคมี  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  การป้องกันอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการและ
หลักความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

 
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน           

Fundamental Biology 
       3(2-2-5) 

  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต การจ่าแนกสิ่งมีชีวิต ก่าเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตและ
สภาพแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับชีวเคมีพ้ืนฐาน 

 
4033101 นิเวศวิทยา    

Ecology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4031102  ชีววิทยา 2  หรือ 
4031107  ชีววิทยาพ้ืนฐาน  หรือ 4031108  ชีววิทยา
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

   3(2-2-5) 
        

                    ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจ่ากัด วัฏจักรของสาร 
ประชากรชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม 
 
4033201 
 

ชีววิทยาของเซลล ์
Cell Biology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4031101  ชีววิทยา 1  หรือ 
4031107  ชีววิทยาพ้ืนฐาน  หรือ 4031108  ชีววิทยา
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

      3(2-2-5) 

                      โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต ระดับโมเลกุล วัฏจักร
ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ เมตาบอลิซึมของเซลล์สารพันธุกรรมในเซลล์โพรคาริโอติกและเชลล์  
ยูคาริโอติก การแสดงออกของยีน (Gene Expression) ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
ชีววิทยาของเซลล์ 
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4035104 ชีววิทยาของสัตว์ในท้องถิ่น 
Local Animal Biology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4031301 สัตววิทยา 

       3(2-2-5) 

  ศึกษาส่ารวจสัตว์ในท้องถิ่น เก็บตัวอย่างเพ่ือน่ามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ใน
เรื่องโครงสร้าง สรีรวิทยาและวิวัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์ประโยชน์ ความส่าคัญและบทบาท
ต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 
4036201 ชีววิทยาของพืชในท้องถิ่น 

Local Plant Biology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4032201 พฤกษศาสตร์ 

       3(2-2-5) 

  ศึกษาส่ารวจพืชในท้องถิ่น  เก็บตัวอย่างเพ่ือน่ามา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ใน
เรื่องโครงสร้าง สรีรวิทยาและวิวัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์ประโยชน์ ความส่าคัญและบทบาท
ต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 
4036202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ       

Economical Plant Tissue Cultures 
       3(2-2-5) 

  ส่ารวจพืชท้องถิ่นที่น่ามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เช่น พืชสมุนไพร ไม้ดอก 
ไม้ประดับ และน่ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆ แปรผันอาหารเพาะเลี้ยงหรือพัฒนาเป็น
การเพาะเลี้ยงแคลลัสหรือการเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพืช
หรือเพ่ือน่ามาสกัดสาร     

 
4036401 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

Molecular Genetics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4032401  พันธศุาสตร์ 

    3(2-2-5) 
    

  ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ พฤติกรรม และความส่าคัญของสาร
พันธุกรรม รหัสพันธุกรรม โครงสร้างของยีน การท่างานและการควบคุมยีน การโคลนยีน การ
ถ่ายฝากยีนโดยเทคนิคพันธุกรรม การท่า DNA finger print โดยเทคนิค P.C.R. 

 
4036601 จุลชีววิทยาประยุกต์ 

Applied  Microbiology 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 4032601 จุลชีววิทยา 

     3(2-2-5) 

  ศึกษาทางจุลินทรีย์ ส่ารวจจุลินทรีย์ในอาหาร และสภาพแวดล้อมต่างๆ การ
แยกคัดเลือกและการจุลินทรีย์ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและการเกษตร เทคนิคการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจุลินทรีย์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับจุลชีววิทยา
ประยุกต ์
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4036602 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย 
Biodiversity in the Thai Life Style 

     3(2-2-5) 

  ศึกษาส่ารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอยู่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สอดคล้องของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นกับวิถีชีวิตไทย  ปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีไทย 

 
4036603 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Biological Science 
    3(2-2-5) 

  ศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคและทฤษฎีใหม่ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพที่น่าไปใช้ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

 
4036701 ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

Environmental Biology 
     3(2-2-5) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ประชากร 
ทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร ชนิด แหล่งก่าเนิด ลักษณะปัญหา แนวทางปัญหา 
ปฏิบัติการเก็บข้อมูลในท้องถิ่น ที่ เกี่ยวกับสิ่งมีชี วิตที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม 
ปฏิบัติการวิเคราะห์และน่าเสนอเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

 
4036901 การศึกษาประเด็นที่น่าสนใจทางชีววิทยา 

Selected Topics in Biology 
    3(2-2-5) 

    ศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางชีววิทยาที่น่าสนใจของพืช สัตว์ 
จุลินทรีย์และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและน่าเสนอภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
4095402 ตรรกศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

Logic and Scientific Methods  
        3(2-2-5) 

  ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างคณิตศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กฏแห่งการ
อ้างอิง ความสมเหตุสมผล และการพิสูจน์ 

 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

Computer for  Graduate Students 
       2(1-2-3) 

  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 

 

สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม            :      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

     Master of Science Program in Environmental Education  

ชื่อย่อ      :      วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
                       M.Sc. (Environmental Education) 
 

จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ก่าหนดให้ศึกษาตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
แผน ก (1) (ท าวิทยานิพนธ์)         36 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   - หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ - หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก - หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 

แผน ก (2) (ท าวิทยานิพนธ์)         36 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 

แผน ข (ท าภาคนิพนธ์)          36 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์  9 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
4) ภาคนิพนธ ์  6 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับจ่านวนหน่วยกิตตามความเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
ตารางโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 

รายการ 
แผน ก        แผน ข 

    (หน่วยกิต)       แผน ก (1)  
      (หน่วยกิต) 

     แผน ก (2) 
    (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            -    ไม่นับหน่วยกิต    ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์            -            9           9 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    3.1 วิชาบังคับ 
    3.2 วิชาเลือก 

 
           - 
           - 

 
          9 
          6 

 
          9 
         12 

4. วิทยานิพนธ์           36          12           - 
5. ภาคนิพนธ์            -            -           6 

รวม           36          36          36 
 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  
  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       ไม่นับหน่วยกิต 
     รหัส           ชื่อรายวิชา           หน่วยกิต 

  1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต           2(1-2-3) 
 English for Graduate Students 
4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต          2(1-2-3) 

                  Computer for Graduate Students 
  4055101   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1                                           1(1-2-1) 
       Thesis Seminar 1 
    4055102      สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2         1(1-2-1) 
      Thesis Seminar 2 
  2) หมวดวิชาสัมพันธ์    9  หน่วยกิต 
     รหัส           ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต 
            4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ          3(2-2-5)  
       Environmental Ethics and Practice  
    4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม         3(3-0-6) 
        Holistic Development of Quality of Life 
   4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา         3(2-2-5) 
       Research Methodology in Environmental  
       Education 
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 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     
  - กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                                        9  หน่วยกิต 
      รหัส           ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต 
        4055301    วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน        3(3-0-6) 
  Community Environmental Studies  
  4055302 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ        3(3-0-6) 
  Environmental Pollution and management  
  4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา        3(3-0-6) 

  Environmental Education 
   - กลุ่มวิชาเลือก จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ส่าหรับแผน ก (2) หรือจ่านวนไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส่าหรับแผน ข 

 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือวิชาอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
      รหัส           ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต 

 4055304 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
     Environmental Ecology  
  4055305 ภัยธรรมชาติและการจัดการ   3(3-0-6) 
     Environmental Disaster and management  
  4056301 สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม   3(1-4-4) 
     Seminar on Environmental Problems 
  4056302 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
     A Study of Environmental Impact  
  4056303 การส่ารวจข้อมูลระยะไกลส่าหรับสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
     Remote Sensing on Environmental 
    4056304 กฎหมายสิ่งแวดล้อมส่าหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6) 
     Environmental Law for Graduate Studies  
  4056305 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม        3(3-0-6) 
     Holistic Environmental Management 
  4056306 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน        3(3-0-6) 
     Community Environmental  Curriculum 
     Development 
  4056307 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา        3(2-2-5) 
          Administration for Environmental  
     Education Workshop 
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   4056308   ภาวะผู้น่าสิ่งแวดล้อมศึกษา        3(2-2-5) 
        Leadership in Environmental Education 
 
  รหัส           ชื่อรายวิชา            หน่วยกิต 
    4056309 สถิติส่าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา           3(2-2-5) 
     Statistics for Environmental Education  
  4056310 การวิจัยเชิงคุณภาพส่าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา           3(2-2-5) 
     Qualitative Research for Environmental  
     Education 
  4056311  การสื่อสารสิ่งแวดล้อม           3(3-0-6) 
     Communication on Environment 

              4056312     เทคนิคการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อม      3(1-4-4) 
     Photography Technique for Environment  

    4056313  แนวคิดและทฤษฎีในพระราชด่าริด้านสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 
       The Concepts and Theories in the Royal  
       Imitative on Environment 
 

  4) วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
     รหัส           ชื่อรายวิชา            หน่วยกิต 

   4056401  วิทยานิพนธ์                                                          12-36   
       Thesis   
    4056402  ภาคนิพนธ์                 6   
       Term Paper   

หมายเหตุ   : ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
     รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 

เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 
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การจัดแผนการศึกษา  
แผน ก(1) รวม 36 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์           6 

รวม          6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 4055101 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์            6 

รวม           6 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
แผน ก (2)  รวม  36  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 4055102 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์           12 

รวม           12 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์           12 
รวม           12 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ 4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055301 วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055302 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม 15 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

สัมพันธ์ 4055201 จริยธรรมสิ่งแวดลอ้มและการปฏิบัติ   3(2-2-5) 
สัมพันธ์ 4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055304 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 15 
 

 

 

 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน 4055305 ภัยธรรมชาติและการจัดการ 3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 4056402 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4056402 วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 6 
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แผน ข  รวม  36  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ 4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055301 วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055302 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม 15 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

วิชาสัมพันธ์ 4055201 จริยธรรมสิ่งแวดลอ้มและการปฏิบัติ   3(2-2-5) 
วิชาสัมพันธ์ 4055203 ระเบียบวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน 4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055304 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

รวม 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน 4055305 ภัยธรรมชาติและการจัดการ 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4056302 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
ภาคนิพนธ์ 4056402 ภาคนิพนธ์ 3 

รวม 9 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน 4056313 แนวคิดและทฤษฏีในพระราชด่าริ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

ภาคนิพนธ์ 4056402 ภาคนิพนธ์ 3 
รวม 6 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต        2(1-2-3) 
   English for Graduate Studies 
   การฝีกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Mono-lingual Dictionary) เพ่ือช่วยใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาโครงสร้างค่า และหน้าที่ของค่า การใช้ค่า และกลุ่มค่า โครงสร้าง
ประโยค ประเภทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ ฝึกทักษะการ
ใช้ภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยบูรณาการเข้ากับเนื้อหา และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ฝึก
อ่านและเขียนบทคัดย่อ และบทความทางวิชากา 
 
4055101   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1    1(1-2-1) 
   Thesis Seminar 1 
   การศึกษาประเด็นปัญหา เพ่ือน่ามาพัฒนาเป็นหัวข้อ แนวคิดและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ในระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
4055102   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2    1(1-2-1) 
   Thesis Seminar 2 
  การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ 
และการเขียนของสถานศึกษา 
 
4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ      3(2-2-5) 
   Environmental Ethics and Practice 
   ความหมายของคณุธรรม และจริยธรรม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม บทบาทของจริยธรรม
ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จริยธรรมส่าหรับวิชาชีพสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศึกษา ทฤษฎี
และแนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของบุคคลต่างๆ และการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
 
4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม  3(3-0-6) 
    Holistic Development of Quality of Life 
   ศึกษาการก่าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ ในวัยต่าง ๆ โครงสร้างทางร่างกาย และ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ และระบบการท่างานอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ 
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และอารมณ์รู้สึก ปัจจัยในการด่ารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต ปัจจัยและโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย และการดูแลรักษาสุขภาพ ฝึกการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และศาสนา 
 
4055203   ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5) 
   Research Methodology in Environmental Education 
   ประเด็นปัญหาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา และขอบเขตการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา ระเบียบวิธี
วิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงส่ารวจ การทดลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน การเขียนภูมิหลัง 
วัตถุประสงค์ ค่าถามเพ่ือการวิจัย สมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและการใช้เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติเพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและน่าเสนอข้อมูล การอภิปรายและเสนอแนะผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการท่า
วิจัยโดยน่าประเด็นปัญหาการวิจัยทีเกี่ยวข้องกับตนเอง และการปฏิบัติงาน 
 
4055301   วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน     3(3-0-6) 
   Community Environmental Studies 
   ความหมายของสิ่งแวดล้อม และวิทยาการสิ่งแวดล้อม และค่าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ความส่าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อชีวิตของมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติต่อวิถีชุมชนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน วิเคราะห์
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสสิ่งแวดล้อมนิยมในปัจจุบัน การ
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน และวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมินิเวศ ฝึกปฏิบัติการศึกษาและพัฒนาชุมชน
แบบองค์รวม 
 
4055302   มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  3(3-0-6) 
   Environmental Pollution and Management  
   ศึกษาสารที่เป็นมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน น้่า อากาศ พืช สัตว์ และ
มนุษย์ แหล่งก่าเนิดมลพิษ และการแพร่กระจายของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและการเฝ้า
ระวังสารพิษ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษ การปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
สารพิษ การป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยที่เกิดจากมลพิษ เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ และการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับสารพิษในสิ่งแวดล้อม 
 
4055303  สิ่งแวดล้อมศึกษา   3(3-0-6) 
   Environmental Education 
   ประวัติและวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ความหมายและความส่าคัญของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โครงสร้างและขอบข่ายของงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ปรัชญา พันธกิจ 
ปณิธาน จุดมุ่งหมาย หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ 
ความตระหนัก เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาการด่าเนินงานและบทบาท
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สิ่ งแวดล้อมศึกษาในประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และบุคคลเพื่อพัฒนาเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ และการเรียนรู้ 
 
4055304  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
   Environmental Ecology 
   วิวัฒนาการของวิชานิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ ธรรมชาติและกฎของสสาร
และพลังงาน โดยเฉพาะกฎของพลังงานในระบบนิเวศ ส่วนประกอบของโลกและชีวิต ได้แก่ อะตอม 
โมเลกุล สารประกอบ ปฏิกิริยาทางเคมี กรดและเบส สารประกอบ เซลล์และน้่าในสิ่งมีชีวิต บทบาท
ของแสง และสสาร การสังเคราะห์แสงของพืชในระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร และระดับการ
ถ่ายทอดพลังงานและอาหาร วัฏจักรของธาตุและสสาร เช่น น้่า ธาตุต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศ ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง และบทบาทของมนุษย์ต่อการรักษา ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม 
 
4055305   ภัยธรรมชาติและการจัดการ    3(3-0-6)  
   Environmental Disaster and Management 
   ศึกษาภัยธรรมชาติและสาเหตุ เช่น พายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า ฯลฯ ที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผลกระทบต่อภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
มนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม มาตรการในการป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งก่อนและหลัง
การเกิดภัยพิบัต ิ
 
4056301   สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม    3(1-4-4) 
   Seminar on Environmental Problems 
   การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน ประเทศและ
โลกโดยรวม 
 
4056302   การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5)  
   A Study of Environmental Impact 
   การศึกษา และการส่ารวจปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้ง
ผลกระทบทางธรรมชาติ ทรัพยากร ศิลปกรรม โบราณสถาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพ
ชีวิตในปัจจุบัน การประเมินผลกระทบและการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น 
กรณีศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่างๆ มาตรการทางกฎหมายและการปฏิบัติที่
ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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4056303   การส ารวจข้อมูลระยะไกลส าหรับสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
   Remote Sensing on Environment 
   ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้จากการส่ารวจและการวิเคราะห์ และประยุกต์
ข้อมูลเพ่ือการวางโครงการ การเผยแพร่และการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่อาจ
เกิดข้ึน 
 
4056304   กฎหมายสิ่งแวดล้อมส าหรับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6)  
   Environmental Law for Graduate Studies 
   มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและเหตุผลในการออกกฎหมาย แพ่ง อาญา และปกครอง เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น แร่ 
พลังงาน วัตถุอันตราย สารพิษ สัตว์ และพืช ตลอดจนปัญหาการใช้และการบังคับใช้กฎหมายใน
ปัจจุบัน ศึกษาบทบัญญัติหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
และความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
 
4056305   การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม   3(3-0-6) 
   Holistic Environmental Management 
   หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน การเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์
และการเขียนรายงาน การศึกษาเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 
4056306   การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน   3(3-0-6) 
   Community Environment Curriculum Development 
   ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและหลักการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะ
หลักสูตรแบบบูรณาการองค์ความรู้ การบูรณาการหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางตามมาตรฐานสากล
และบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้ใน
ชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เอกลักษณ์สถานที่และบุคคล
ส่าคัญในชุมชน การวางแผน การออกแบบกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตลอดจน
การพัฒนาและฝึกอบรมครูทั้งก่อนและหลังประจ่าการ 
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4056307   การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(2-2-5) 
   Administration for Environmental Education Workshop 
   ทฤษฎีการบริหารทั่วไป และการประยุกต์ใช้ในงานฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
การศึกษาความต้องการการฝึกอบรม การท่าโครงการและแผนงานการฝึกอบรม รวมทั้งการจัดการ
สถานที่ สิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมและการออกระเบียบปฏิบัติส่าหรับผู้เข้าอบรมให้เหมาะสม
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 
4056308   ภาวะผู้น าสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(2-2-5)  
   Leadership in Environmental Education 
    ทฤษฎีของผู้น่าและการน่าไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้น่าสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนา
ตน เพ่ือการเป็นผู้น่าสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและการด่ารงตนที่
เหมาะสมกับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
4056309   สถิติส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(3-0-6)  
   Statistics for Environmental Education 
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติและการน่าไปใช้ การแจกแจงความถี่และการเสนอแบบ
ตารางกราฟ และสัญลักษณ์ทางสถิติ สถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ Chi Square การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เช่น t-test และ z-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวน  
 
4056310   การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(2-2-5) 
   Qualitative Research for Environmental Education 
   หลักการและความส่าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพและการน่าไปใช้กับงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การศึกษากลุ่มประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน่าเสนอ
ข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในพ้ืนที่จริง 
 
4056311   การสื่อสารสิ่งแวดล้อม   3(1-4-4) 
   Communication on Environment 
    ความส่าคัญและหลักการสื่อสารในงานสิ่งแวดล้อม รูปแบบการสื่อสารและการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบัน ตามช่องทางการสื่อสารทั้งของรัฐ องค์กรวิชาชีพ 
และการสื่อสารส่วนบุคคล ทางหนังสือ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
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4056312   เทคนิคการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อม   3(1-4-4) 
   Photography Techniques for Environment 
    วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางด้านการถ่ายภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เครื่องถ่ายและ
บันทึกภาพชนิดต่างๆ เทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัตถุ โบราณสถาน และสิ่งมีชีวิต ได้แก่ 
คน พืช และสัตว์ การเก็บรักษาภาพถ่าย และการน่าเสนอภาพถ่าย เพ่ือการสื่อความหมาย 
 
4056313   แนวคิดและทฤษฎีในพระราชด าริด้านสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
   Concepts and Theories in the Royal Initiative on Environment 
    การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชด่าริ ทฤษฎีเกี่ยวกับดิน ทฤษฎีหญ้าแฝก ทฤษฎีการจัดการน้่าและการก่าจัดน้่าเสีย ทฤษฎี  ฝน
หลวง แนวคิดด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าในที่สูง 
การปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การอนุรักษ์ป่าต้นน้่า การ
อนุรักษ์พลังงาน และทฤษฎีใหม่ตามพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
4056401   วิทยานิพนธ์                                                     12-36 หน่วยกิต 
   Thesis  
   การศึกษาวิจัยในระดับปริญญามหาบัณฑิต เพ่ือพัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการสาขาวิชา  
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
4056402   ภาคนิพนธ ์       6 หน่วยกิต 
   Term Paper 
   การศึกษาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    2(3-0-6) 
 Computer for Graduate Students 
    ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส่าเร็จรูป
และการประยุกต์ ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา การใช้และการสืบค้นข้อมูล ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
เพ่ือจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในสถานศึกษาและระบบเครือข่าย 
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