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สารจากคณบด ี
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดต้ังขึ้นตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตในระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี เพ่ือเป็นผู้นําทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  สอดคล้องกับปรัชญาของบัณฑิต คือ “คุณธรรม
เด่น เน้นวิชาการ สร้างงานวิจัย เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ นําไปใช้พัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี
หลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรใหม่ๆ ที่มีความต้องการสูง 

เช่น ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกของ
ประเทศ คือ ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ สาขาวิชาการบริหารงาน
ตํารวจและกระบวนยุติธรรม สาขาวิชาการจัดการเพ่ือความมั่นคง ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง นอกจากน้ียังมีหลักสูตร อ่ืนๆ ที่จัดทําขึ้น เพ่ือสนองตอบความต้องการของบุคลากรทั้งใน
หน่วยงานของทางราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

คู่มือบัณฑิตศึกษาเล่มน้ี เป็นเอกสารท่ีบัณฑิตศึกษาจะนําไปใช้ประกอบการวางแผนศึกษา 
โดยจะมีระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับบัณฑิตศึกษา และรายละเอียดของหลักสูตรสาขาต่างๆ ที่เปิดสอน 
เพ่ือช่วยให้บัณฑิตศึกษาได้ศึกษาทําความเข้าใจและวางแผนการศึกษาให้สําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลา อย่างมีคุณภาพ   

สุดท้ายน้ีกระผมในฐานะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  ขอให้ทุกท่านที่ เข้ ามาศึกษา 
ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี เ ช่ือมั่นว่าเราจะจัดการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบัณฑิตศึกษา และขอ 
อวยพรให้ทุกท่านสําเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม 
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว  และประเทศชาติ ให้ได้รับความสุขและความเจริญด้วยกันทุกคน 
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นอกจากน้ียังมีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเ ก่ียวข้องกับบัณฑิตศึกษา และ 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มมีการ

ดํา เ นินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ ปีการศึกษา  2551 เ ป็นต้นมา  และ 
ในปีการศึกษา 2548 ได้มีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะวิชา แต่ในปีการศึกษา 
2550 มีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยบัณฑิตวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง 
 

ปรัชญา 
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สร้างงานวิจัย เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ นําไปใช้พัฒนาท้องถิ่น” 

 

วิสัยทัศน์ 
 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นแหล่ งผลิตบัณฑิตระดับสู งกว่าปริญญาตรี  โดยเน้นงานวิจัย 
ที่ได้มาตรฐาน ผสานความเป็นไทยตามแนวทางพระราชดําริ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาความร่วมมือ 
กับท้องถิ่น และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 

การจัดการศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา 
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) 
 - ดําเนินโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายรัฐบาล  
   โดยรับผิดชอบเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 พ.ศ.  2545 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม., M.B.A.) 
     - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) 

  - ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
พ.ศ. 2548 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ค.ม.) 
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พ.ศ. 2549   - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ (ศศ.ม.) 
พ.ศ. 2550 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร ์(วท.ม.) 
พ.ศ. 2551 -  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร (วท.ม.) 
 - ร่วมมือกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท สาขาวิชา               

  รัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 
 -  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผู้บรหิาร 

   (Executive MBA) 
-เป็นเจ้าภาพจัดงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 11 

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

พ.ศ. 2553  - ร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนอาจารย์และ    
  นักศึกษาในด้านการสอนและการวิจัย 

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

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

 
    

                 
   

     
          
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

สํานัก คณะ

สํานักงานอธิการบดี 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โครงสรางการแบงสวนการบริหารราชการ 

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

สํานักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ผูชวยอธิการบดี 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

วิทยาลัยอุษาคเนย วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ
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ผูบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัไวลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถมัภ 

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

อาจารยนิลรัตน    บรรณสิทธ์ิวรสาสน 
อาจารยสุนทรี    นิลกําแหง 
อาจารยไสววงศ    ทองเจอื  
อาจารยนิลรัตน    บรรณสิทธ์ิวรสาสน 
อาจารยจรัสสม    ปุณณะหิตานนท  
อาจารยอวยพร    เปลงวานิช 
อาจารยพเยาว    ศรีหงส 
ดร.อรณุ    ปรดีดีลิก 
รองศาสตราจารยลําพอง    บุญชวย 
ดร.วิชัย    แขงขัน 
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา    เศรษฐีธร 
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ    ถาวรจกัร 
รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ    วงษอินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสา  โกศลานันทกุล 
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  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 - ปจจุบัน 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

พ.ศ. 2553 ถึงปจจุบัน 

นายพงศเทพ  เทพกาญจนา 
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร  
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ 
ศาสตราจารย พลโท ดร.โอภาส  รตันบุร ี
ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารตัน  
ศาสตราจารย ดร.ดเิรก  ปทมสริวิฒัน 
รองศาสตราจารย ดร.อิสระ  สวุรรณบล 
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  วัธนสนุทร 
อาจารย ดร.อุทัย  ดลุยเกษม 
อาจารย ดร.พลสัณห  โพธ์ิศรีทอง  
ดร.คมศร  วงษรกัษา  
นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ 
นายสุภาพ  คลีข่จาย 
ศาสตราจารย ดร.เดือน  คําด ี
ผูชวยศาสตราจารยจินตนา จันทรศิร ิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสา  จรญูธรรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา  ความคุนเคย 
อาจารยจิตเจรญิ  ศรขวัญ 
ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง   
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉันธะ  จนัทะเสนา 
อาจารย ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  
อาจารยมณฤด ี อาวะโต   
อาจารยธนาวุฒ ิวงศอนันต 
ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิง วิภาวี  เกียรตศิิร ิ

นายกสภามหาวิทยาลัย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบด ี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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อธิการบด ี

 รศ.ดร.สมบัต ิ คชสิทธิ ์

       

 

 

 

 

 

 

  

    
     

   
 รองอธกิารบด ี

อ.ดร.สุพจน ทรายแกว 
 

    
 รองอธกิารบด ี

อ.ดร.สุเทพ  บญุซอน 
  

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

รองอธกิารบด ี

วาที่รอยตรีอดลุย  วิวัฒนปฐพี 

 

รองอธกิารบด ี

ผศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม 

 

 

รองอธกิารบด ี

อ.จิตเจริญ  ศรขวัญ 

 

รองอธกิารบด ี

รศ.สมศิริ  อรุโณทัย 

 

รองอธิการบด ี

ผศ.รอยโทหญิงวิภาว ีเกียรติศิร ิ

ผูชวยอธิการบด ี

อ.ดร.อรวรรณ ภัสสรศิร ิ
ผูชวยอธิการบด ี

อ.สุทธินันทน สายสุวรรณ 
ผูชวยอธิการบด ี

ผศ.อิงอร  วงษศรีรักษา 
ผูชวยอธิการบด ี

ผศ.สุวิทย ฉุยฉาย 
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ผูอํานวยการสํานัก 

 

สํานักงานอธิการบด ี

ดร.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

 สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ  

ผศ.ประทุม กาญจนาคาร 

คณบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง 

สํานักสงเสริมการเรียนรูฯ 

อ.สุนทรี  จีนธรรม 

 

บัณฑิตวิทยาลยั 

รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

คณะครศุาสตร 

ผศ.ดร.อุษา  คงทอง 

 

คณะมนุษยศาสตรฯ 

ผศ.เอก  ศรีเชลียง 

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผศ.ประจบ  ดบีุตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุนเคย 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อ.ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ 

 

วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 

อ.ดร.สอาด  บรรเจดิฤทธิ ์
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ผูอาํนวยการกอง 

ผูอาํนวยการศูนย 

ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษาแกงคอย 

ผศ.จินตนา  จันทรศิร ิ

ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร 

อ.นิยม  เชยกีวงษ 

   

ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษาเซียรรังสิต 

ผศ.ดร.อาทิมา  แปนธญัญานนท 

ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

อ.อํานาจ  มั่นทน 
ผูอํานวยการวิทยาลยัการจดัการสารสนเทศ 

อ.เสริมศรี  เจิมประไพ 

 

กองกลาง 

น.ส.กรรณิการ  พราหมหสาํราญ 

กองพัฒนานักศึกษา 

วาที่รอยตรีสมยศ  มงคลเดช 

รักษาการแทนผูอํานวยการ                      

กองนโยบายและแผน                             

นางนงลักษณ สมณะ 

 

   

ผูอํานวยการวิทยาลยัสหวิทยาการเพือ่การจัดการ 

อ.ดร.กานต บญุศิริ 

 

ผูอํานวยการศูนยสระแกวและศูนยใหการศึกษากบินทรบุรี 

อ.ดร.เปรมจิตร  บุญสาย 

 



   

คณาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ 

 

ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

1.  รองศาสตราจารย ดร.มานะ ขาวเมฆ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุี  พรรณหาญ รองคณบดีฝายบริหาร 

3.  อาจารย ดร.ปยะวรรณ  เลิศพานิช รองคณบดีฝายวิชาการ 

4.  ผูชวยศาสตราจารยคชินทร  โกกนุทาภรณ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

5.  อาจารย ดร.วิรามศรี  ศรีพจนารถ ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก 
 

 

1.  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

  1.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสา  จรูญธรรม    ประธาน 

  1.2  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  กรรมการ 

  1.3  รองศาสตราจารย ดร.จไุร  โชคประสิทธิ์ กรรมการ 

  1.4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล  พุฒคํา กรรมการ 

  1.5  อาจารย ดร.ชาญชัย  วงศศิริสวัสดิ์ กรรมการ 

  1.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา โชติสุกานต กรรมการและเลขานุการ 

  1.7  ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชอเพชร  เบาเงิน กรรมการและผูช วยเลขานุการ 

2.  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

   2.1  อาจารย ดร. สอาด  บรรเจดิฤทธิ์ ประธาน 

   2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร กรรมการ 
                2.3  ผูช วยศาสตราจารย ดร.เจษฎา  ความคุนเคย กรรมการ 
    2.4  อาจารย ดร.เรืองเดช เรงเพียร                          กรรมการ 
                2.5  อาจารย ดร.วงศธรีา  สวุรรณิน                         กรรมการและเลขานุการ   

3. ปรชัญาดุษฎบีณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา  

 3.1 รองศาสตรจารย ดร.วินัย  วีระฒนานนท           ประธาน 

          3.2 อาจารย ดร.บุญเลิศ วงคโพธิ์                        กรรมการ 

          3.3 อาจารย ดร.เปรมจิตร บุญสาย                      กรรมการ                                
          3.4 อาจารย ดร.สุเทพ บุญซอน                          กรรมการ 

          3.5 อาจารย ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ                      กรรมการและเลขานุการ 
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4.  ปรชัญาดุษฎบีณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 4.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง ประธาน 

 4.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  เกิดธรรม กรรมการ 

 4.3  อาจารย ดร.พิทักษ  นิลนพคุณ กรรมการ 

     4.4  อาจารย ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ กรรมการ 

 4.5  อาจารย ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ กรรมการ 

 4.6  อาจารย ดร.อรวรรณ  ภัสสรศิริ กรรมการ 

 4.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร  พิชญกุล กรรมการและเลขานุการ 

 4.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี  พรรณหาญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

5.  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

5.1  ศาสตราจารย ดร.บุญทัน  ดอกไธสง ประธาน 

5.2  ศาสตราจารย ดร.อิมรอน  มะลูลีม กรรมการ 

5.3  ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการ 

5.4  พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย กรรมการ 

5.5  อาจารย ดร.ชาญชัย  จิตรเหลาอาพร กรรมการและเลขานุการ 
 

6.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการส่ือสาร   

 6.1  ศาสตราจารย ดร.จีระ  หงสลดารมภ ประธาน  

              6.2  อาจารย ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตรมงคล กรรมการ          

6.3  อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว กรรมการ 

    6.4 อาจารย ดร.พิทยา  ถกลภักดี กรรมการ 

    6.5 อาจารย ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท กรรมการ 

    6.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนะ ภวกานันท กรรมการและเลขานุการ  
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หลักสูตรปริญญาโท 
 

1.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 1.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสา  จรูญธรรม    ประธาน 

 1.2  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  กรรมการ 

 1.3  รองศาสตราจารย ดร.จุไร  โชคประสิทธิ์ กรรมการ 

 1.4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล  พุฒคํา กรรมการ 

 1.5  อาจารย ดร.ชาญชัย  วงศศิริสวัสดิ์ กรรมการ 

 1.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา โชติสุกานต กรรมการและเลขานุการ 

 1.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอเพชร  เบาเงิน กรรมการและผูช วยเลขานุการ 
 

2.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

 2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง ประธาน 

 2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  เกิดธรรม กรรมการ 

 2.3  อาจารย ดร.พิทักษ  นิลนพคุณ กรรมการ 

     2.4  อาจารย ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ กรรมการ 

 2.5  อาจารย ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ กรรมการ 

   2.6  อาจารย ดร.อรวรรณ  ภัสสรศิร ิ กรรมการ 

   2.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร  พิชญกุล กรรมการและเลขานุการ 

   2.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี  พรรณหาญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

3.1  รองศาสตราจารยวรุณี  เชาวนสุขุม ประธาน 

3.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา  ความคุนเคย กรรมการ 

3.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร กรรมการ 

3.4  อาจารย ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ กรรมการ 

3.5  อาจารย ดร.เรืองเดช  เรงเพียร กรรมการ 

3.6  อาจารย ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน กรรมการและเลขานุการ 
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4.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

4.1  ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธาน 

4.2  ศาสตราจารย ดร.อิมรอน  มะลูลีม กรรมการ 

4.3  ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการ 

4.4  รองศาสตราจารย ดร.สมาน  งามสนทิ กรรมการ 

4.5  อาจารย ดร.ชาญชัย  จิตรเหลาอาพร กรรมการและเลขานุการ 
 

5.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 

  5.1 รองศาสตราจารย พล.ต.ต. เดชา ไคยฤทธิ์      ประธาน  

5.2 อาจารยธกฤต  รุจิโมระ        กรรมการ       

5.3 รองศาสตราจารย พ.ต.อ. ปราโมทย นุชสําเนียง      กรรมการ 

5.4 อาจารยพิชุตม จรัสบํารุงโรจน                        กรรมการ  

5.5 อาจารยวิชญะ นาครักษ                                  กรรมการและเลขานุการ        

6.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาจัดการเพ่ือความม่ันคง 

  6.1  อาจารยกมลภรณ หงษสกุล                            ประธาน  

          6.2  อาจารยพลตรี เจนวิทย ยามะรัตน                    กรรมการ     

6.3  อาจารยพลตรี  วีระศักดิ์ นาทะสิริ       กรรมการ 

          6.4  อาจารยวัลลภ ลิปพันธ                                  กรรมการ  

          6.5  อาจารยพลโท สากล ขํายัง                          กรรมการและเลขานุการ                
 

 7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  

7.1  รองศาสตราจารย ดร.ศรีนอย  ชุมคํา  ประธาน 

7.2  รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา  พัฒนกนก  กรรมการ 

7.3  รองศาสตราจารยประสาน  ยิ้มออน  กรรมการ 

7.4  ผูชวยศาสตราจารยวิภาวรรณ  วิจิตรจินดา  กรรมการ 

7.5  อาจารย ดร.กันภา  สุขลิ้ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

 8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

8.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศมล  ผาสุข   ประธาน 

8.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพดี  เสนขาว กรรมการ 

   8.3  อาจารย ดร.เปรมจิตร  บุญสาย กรรมการ 

8.4  อาจารย ดร.สธุาสนิ ี นิลแสง กรรมการ 

8.5  อาจารย ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการและเลขานุการ 
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9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา 

        9.1 รองศาสตรจารย ดร.วินัย  วีระฒนานนท              ประธาน 

        9.2 อาจารย ดร.บุญเลิศ วงคโพธิ์                           กรรมการ 

        9.3 อาจารย ดร.เปรมจิตร บุญสาย                         กรรมการ 

        9.4 อาจารย ดร.สุเทพ บุญซอน                             กรรมการ 

        9.5 อาจารย ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ                         กรรมการและเลขานุการ 

10.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ  

 10.1  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธาน 

 10.2  อาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการ 

 10.3  รองศาสตราจารย ดร.มานะ  ขาวเมฆ กรรมการ 

 10.4  อาจารยเสริมศรี  เจิมประพร กรรมการ 

 10.5  อาจารย ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการ 

 10.6  อาจารยอินทิรา  เชาวนไวพจน กรรมการ 

 10.7  อาจารยประกายรัตน  ตนธีรวงศ  กรรมการและผูอํานวยการหลักสูตร 

 10.8  อาจารย ดร.ปยะวรรณ  เลิศพานิช กรรมการและเลขานุการ 

 

11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการส่ือสาร   

          11.1  ศาสตราจารย ดร.จีระ  หงสลดารมภ ประธาน  

          11.2  อาจารย ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตรมงคล กรรมการ          

11.3  อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว กรรมการ 

          11.4  อาจารย ดร.พิทยา  ถกลภกัดี กรรมการ 

11.5  อาจารย ดร.เลอลกัษณ  โอทกานนท กรรมการ 

          11.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนะ ภวกานันท          กรรมการและเลขานุการ 
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บุคลากรฝายสนับสนุน 
 

1.  นางบุณยนุช  เทียบแสน                   เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

2.  นางสาวทิพชญา  แกวอุนเมือง                   หัวหนาฝายมาตรฐานการศึกษา 
3.  นางสาวภัทรนิษฐ  ฐิระโกมลศักดิ์                   หัวหนาฝายวิจยัและประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  นางสาวนิตยา  ประชาริโก                       นักวิชาการศึกษา    
5.  นางสาวเอกธิดา  แดงปรก                   นักวชิาการศึกษา 

6.  นายวิชิต  แสงอัมพรรุง   นักวิชาการศึกษา 

7.  นางสาวสิริพร  บุญพา    นักวิชาการศึกษา 

8.  นางสาวกชนันท  พิมปรุ                   นักวิชาการศึกษา 

9.  นางสาวสมลักษณ  เทินสระเกษ                   นักวิชาการศึกษา 



  
 
 

 
 

 
 

ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ 
เกี่ยวกับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 



   

 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
……………………………………………. 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีใช้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่เป็นการ 
สมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และ
เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังต่อไปน้ี 

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

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชาสําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

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

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

 ๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงมุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
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ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและ    
นักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดี
ย่ิงขึ้น และควรเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง อน่ึง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระรวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้      อย่างต่อเน่ืองมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

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

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

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

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษา
น้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

        ๖. การคิดหน่วยกิต 
     ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  ช่ัวโมง    

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
      ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝากหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง ต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ ได้รับมอบหมายที่ ใช้เวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๖.๕ การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖.๖ วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๗.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 

แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 

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

๗.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ 
และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี 

แบบ  ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่     
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ  ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 
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แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

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

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

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด 
การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า  
 ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่ เป็น
อาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหน่ึงหลักสูตรใดเท่าน้ัน และต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

๙.๑ ปริญญาโท 
          ๙.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร          

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์        
ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

๙.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

           ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง            
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ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยทีม่ิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๙.๑.๔ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีวุฒิ
ไม่กว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๒ ปริญญาเอก 
 ๙.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    
ไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ 
ในการทําวิจัยทีม่ิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙ .๒ .๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิ ใ ช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา 

๙.๒.๔ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
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ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 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 แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน  ๑๐ คน 

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

๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 ๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่า 
          ๑๑.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

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

๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๑๒.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
          ๑๒.๓ ปริญญาเอก ผู้ทีส่ําเร็จปรญิญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาํเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใหใ้ช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
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การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วย
กิตที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือน 
ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

๑๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ    
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

๑๓.๒ ปริญญาโท 
๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้ 
รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

 ๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง 
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตี พิมพ์  หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือ 
ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

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

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
 ๑๓.๓. ๑ แบบ  ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน  
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน 
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ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

 ๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร 
โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเท่าสอบผ่าน 
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

 ๑๔. ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate 

Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตช้ันสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือ
สาขาวิชาต่อท้าย 

 ๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้วให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาน้ัน ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่ 
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ 
สําหรับสาขาวิชาให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา ตามที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด 

 ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 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
หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก ๕ ปี 

 ๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
(นายอดิศัย โพธารามิก) 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธาน ี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่   
๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๔๘ จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 

“มหา วิ ทยาลั ย” หมายความ ว่ า  มหา วิ ทยาลั ย ร าช ภั ฏว ไลยอล งกร ณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรตามที ่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร 

“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

“คณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี)  
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 “ภาคนิพนธ์” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ 
แต่ละรายวิชา 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับน้ี  

ในกรณีที่มี ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีเสนอให้ 
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยช้ีขาด  

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา 

ข้อ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหน่ึง 
แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกติ  ๒ ภาคคือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ มีระยะเวลาเรียน 
แต่ละภาคไม่ น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจาก 
ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยให้มีจํานวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจํานวนช่ัวโมงการเรียนที่จัดให้
สําหรับรายวิชาน้ันในภาคการศึกษาปกติก็ได้ 

ข้อ ๖ การกําหนดค่าหน่วยกิตแต่ละวิชา  ให้กําหนดโดยใช้เกณฑ์  ดังน้ี 
     ๖.๑ วิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
     ๖ .๒  วิชาภาคปฏิบั ติ  ที่ ใ ช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่ น้อยกว่า  ๓๐  ช่ั ว โมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
     ๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อ  

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่ น้อยกว่า  ๔๕  ช่ั ว โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่ า เท่ า กับ  
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

     ๖.๕ ภาคนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

     ๖.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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หมวด ๒ 
หลักสูตรการศกึษาและระยะเวลาการศึกษา 

 ข้อ ๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดเป็น  ๔  ประเภท  ดังน้ี 
        ๗.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
       ๗.๒  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ  
แผน ก  เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังน้ี 

   แบบ ก ๑ ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า        
๓๖ หน่วยกิต  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องทําภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต       

       ๗.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

       ๗.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการ
วิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงคือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ดังน้ี 

  แบบ ๑ .๑ ผู้ เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

  แบบ ๑ .๒ ผู้ เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

  ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
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แบบ ๒ .๑ ผู้ เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้ เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

 
ข้อ ๘ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังน้ี  

๘.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน  ๓  
ปีการศึกษา  

๘.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 
๕  ปีการศึกษา 

๘.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่
เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๘.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน  
๖ ปีการศึกษา 

 
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ ๒ ปรญิญาก็ได้ 

 
หมวด ๓ 

การรับเข้าเปน็นักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี   

ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีคณุสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ 
  ๑๐.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ  
  ๑๐.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หรือ 
  ๑๐.๓  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง หรือ 
  ๑๐.๔ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
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ข้อ ๑๑ การรับนักศึกษา 
  ๑๑.๑ การรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบหรือการคัดเลือก

ด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม ทั้งน้ีการกําหนดวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
                  ๑๑.๒ มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเรียนบางรายวิชา
และนําหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้น้ันสังกัดได้ โดยลงทะเบียนเรียนและ
ชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา เพ่ือการจัด
การศึกษา  

ข้อ ๑๒ การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๑๒.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษา ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาแล้ว 
  ๑๒.๒ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาใด  

ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาน้ัน 
  ๑๒.๓ ผูส้มัครเข้าเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้เพียงหลักสูตรเดียว 
  นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรและหรือสาขาได้โดยความเห็นชอบของคณะ 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรและหรือสาขา 
ข้อ ๑๓ ประเภทการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่ 

  ๑๓.๑  การศึกษาภาคปกติ 
  ๑๓.๒  การศึกษาภาคพิเศษ 

   ข้อ ๑๔ ประเภทนักศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่ 
  ๑๔.๑  นักศกึษาภาคปกติ 
  ๑๔.๒  นักศกึษาภาคพิเศษ 

            ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยน

ประเภทนักศึกษาได้  ทั้งน้ี นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ สําหรับนักศึกษา
ประเภทน้ัน 

ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 ๑๖.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี 

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
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 ๑๖.๒ นักศึกษาท่ีจะรับโอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ และไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพ
นักศึกษาจากสถาบันเดิม 

 ๑๖.๓ การเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียน 

ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน

ดําเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้   
  วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย

ประกาศกําหนด 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศ

กําหนด 
๑๗.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชําระเงินตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาพร้อมทั้งย่ืน
หลักฐานการลงทะเบียนต่อมหาวิทยาลัย 

๑๗.๓ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในภาคการศึกษานั้นเป็นจํานวนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

๑๗.๔ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภาย 
ในเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษาน้ัน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย แต่ทั้งน้ีจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน ๖ สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 

 ๑๗.๕ นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องได้รับ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนมีข้อกําหนดว่าต้องเรียน
รายวิชาอ่ืนก่อน นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้รายวิชาที่กําหนดน้ันก่อนจึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ประสงค์น้ันได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑๗.๖ นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

 ๑๗.๗ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นนักศึกษาภาคพิเศษอาจขอลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาที่จัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคปกติอาจขอลงทะเบียนบางรายวิชา 
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ที่จัดสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจะต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน
เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๑๗.๘ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา 
ในระดับเดียวกันที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนํามาเทียบโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑๗.๙ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสาขาอ่ืน
ในระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย เ พ่ือนําหน่วยกิตมาคิดรวมกับหลักสูตรที่ตนสั ง กัดอ ยู่  
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑๗.๑๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ให้เป็นไปตามคําแนะนําของอาจารย์
ที่ปรึกษา  

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  
  ๑๘ .๑  การลงทะเ บียนรายวิชาเ ป็นพิ เศษโดยไม่ นับหน่วยกิต  หมายถึ ง 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจํานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและ
จํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 

  ๑๘.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ 
ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชาน้ัน แต่ทั้งน้ี นักศึกษาต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่
เรียนนั้นและนักศึกษาต้องระบุในบัตรลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดย
ไม่นับหน่วยกิต 

  ๑๘.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียน 
บางรายวิชาเป็นพิเศษได้ แต่ผู้น้ันจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ ๑๙ การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน 
  ๑๙.๑ การขอถอน ขอเพ่ิม และการขอยกเลิกรายวิชาที่เรียนต้องได้รับอนุมัติจาก

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ 
ผู้สอนก่อน 

  ๑๙.๒ การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาที่จะเรียนต้องกระทําภายใน ๓ สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจําเป็นอาจขอถอนหรือ 
ขอเพ่ิมรายวิชาได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามข้อ ๑๗.๕ และ 
ข้อ ๑๗.๖ 
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  ๑๙.๓ การขอยกเลิกรายวิชาใด ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประจํา
ภาคการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๒๐ การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษา 

ข้อ ๒๑ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
   ๒๑.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยวินัยนักศึกษา จะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด มิฉะน้ันจะพ้นสภาพนักศึกษา 

   ๒๑.๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน   
๓ สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน มิฉะน้ันจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๒ การลาพักการเรียน 
           ๒๒.๑ นักศึกษาอาจย่ืนคําขอลาพักการเรียนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
                    ๒๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือถูกเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกอง

ประจําการ 
                    ๒๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลีย่นนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด 

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
                              ๒๒.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๑ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
                              ๒๒.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจําเป็นส่วนตัวอาจยื่นคําร้องขอลาพักการเรียน
ได้ ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๒๒.๒ นักศึกษาที่ต้องการลาพักการเรียนให้ย่ืนคําร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓        
ของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 

         นักศึกษาขอลาพักการเรียนได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

          นักศึกษามีสิทธิขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อประธานคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ไม่เกิน ๑  ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องลาพักการเรียน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกําหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจําเป็นที่จะต้องพัก 
การเรียนต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องขอลาพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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๒๒ .๓ ในกรณีที่ นักศึกษาได้รับอนุมั ติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลา 
ที่ลาพักการเรียนรวมเข้าในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๒๒.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องย่ืนคํา
ร้องขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๒๓ การลาออก 
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ให้ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร การลาออก  
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก 

ข้อ ๒๔ นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษา เมือ่ 
๒๔.๑  ตาย 
๒๔.๒  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก 
๒๔.๓  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๔๑ 
๒๔.๔  ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 

   การคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัย ให้กระทาํได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
๒๔.๔.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
๒๔.๔.๒ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้วไม่ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม

การศึกษาต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 

๒๔.๔.๓ ขาดคณุสมบัติตามข้อ ๑๑ อย่างใดอย่างหน่ึง 
๒๔.๔.๔ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียน

และมีผลการเรียนแล้ว ๒ ภาคการศึกษา 
๒๔ .๔ .๕ ผลการประเมินไม่ผ่านจํานวนสามคร้ัง ในการสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) แล้วแต่กรณี 

๒๔.๔.๖ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๘ 
 

หมวด ๕ 
การวัดและประเมินผลการศกึษา 

ข้อ ๒๕ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึงๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ แต่ทั้งน้ีนักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึงๆ ต้ังแต่ร้อย
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ละ ๖๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชาน้ันจะมีสิทธิเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน 

ข้อ ๒๖ ให้มีการวัดผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษาและมีการวัดผลปลายภาคการศึกษา 
ข้อ ๒๗ การประเมินผลการศึกษา ใหผู้้สอนเป็นผู้ประเมินและโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒๗.๑ เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็น ๘ ระดับ และมีค่าระดับ คะแนน

ดังน้ี 
ระดับขั้นผลการเรียน  ความหมาย        ค่าระดับคะแนน 

   A   ดีเย่ียม (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 (Failed)        ๐.๐ 

๒๗.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ประเมินโดยใช้สัญลักษณ์
ดังน้ี  
     สัญลักษณ ์  ความหมาย 
             S         ผลการประเมนิเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
              U           ผลการประเมนิไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
                                I         ผลการประเมนิยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
             W         การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
             Au         การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

๒๗.๓ การให้ F กระทําในกรณีต่อไปน้ี 
  ๒๗.๓.๑ นักศึกษาสอบตก 
  ๒๗.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ๒๗.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒๕ 
     ๒๗.๓.๔ นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
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๒๗.๔ การให้ S ใช้สําหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ที่แบ่งหน่วยกิต 
ลงทะเบียน รวมท้ังรายวิชาที่ต้องเรียนปรับพ้ืนฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต (Prerequisite) 

๒๗.๕ การให้ U ใช้สําหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ที่แบ่ง 
หน่วยกิต ลงทะเบียน รวมทั้งรายวิชาที่ต้องเรียนปรับพ้ืนฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต (Prerequisite) 

๒๗.๖ การให้ I ในรายวิชาใดกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
   ๒๗.๖.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๕ แต่ไม่ได้สอบ  
เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๒๗.๖.๒ ผู้สอนและประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร
ให้รอผลการศึกษา เน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันไม่
สมบูรณ์ 
    นักศึกษาที่ได้  I จะต้องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปล่ียน I  
ให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ผู้สอนประเมินผลจากคะแนนท่ีมีอยู่และ
ดําเนินการส่งผลการเรียนภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษานั้น ในกรณีที่ผู้สอน 
ไม่ ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดและเป็นเหตุอันเน่ืองมาจากความบกพร่องของนักศึกษา 
ให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยน I เป็น F หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ในกรณีที่ไม่ใช่ 
ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจอนุมัติให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

๒๗.๗ การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
๒๗.๗.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนวิชาน้ัน ตามข้อ ๑๙.๓ 
๒๗.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๒ 
๒๗.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
๒๗.๗.๔ นักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน I เพราะเหตุตามข้อ ๒๗.๖.๑ และ

ได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทําการสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน
และครบกําหนดเวลาที่กําหนดให้สอบแล้วแต่เหตุตาม ข้อ ๒๗.๖.๑ น้ัน ยังไม่สิ้นสุด 

๒๗.๘ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่ใช่เป็นการลงทะเบียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน (Prerequisite) 
และได้รับการประเมินผลผ่าน   

ข้อ ๒๘ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร นอกจากการศึกษา
รายวิชาแล้ว  นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่างๆ ตามข้อกําหนดของหลักสูตร เช่น การสอบภาษา  
(Language Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)           
การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าวให้กระทําเป็นระดับดังน้ี 
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                                 ระดับ            ความหมาย 
                                 PD               ผ่านอย่างยอดเย่ียม (Pass with Distinction) 
                                 P                 ผ่าน (Pass) 
                                 NP               ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Not Pass) 

ข้อ ๒๙ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การประเมินให้กระทําหลังจากนักศึกษาสอบ 
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์ผ่านแล้ว และให้มีระดับคุณภาพ  ดังน้ี 

                      ดีเย่ียม (Excellent) 
                      ดี (Good) 
                      พอใช้ (Fair) 
ข้อ ๓๐ การนับจํานวนหน่วยกิตและการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

  ๓๐.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําเพ่ือแก้ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทน
เพ่ือเพ่ิมผลการเรียนในรายวิชาใด ให้นําจํานวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ ไ ด้รับของ 
ทุกรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนเป็นค่าระดับมารวมคาํนวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ียด้วย 
    ๓๐.๒ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วย
กิตของรายวิชาที่สอบได้เท่าน้ัน 
    ๓๐.๓  ค่าระดับคะแนนเฉล่ียเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการเรียน
ของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ของแ ต่ละราย วิชา เ ป็น ตัว ต้ั งและหาร ด้วยจํ านวนหน่วย กิตรวมของภาคการ ศึกษานั้ น   
การคํานวณดังกล่ าวใ ห้ ต้ั งหารถึ งทศนิยม  ๓  ตําแหน่ง  และให้ ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มี 
ค่าต้ังแต่  ๕ ขึ้นไปเฉพาะตําแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้เหลือทศนิยม ๒ ตําแหน่ง 

  ๓๐.๔  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต่
เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับ 
ค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๓๐.๑ เป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวม
ทั้งหมด การคํานวณดังกล่าวให้ต้ังหารถึงทศนิยม ๓ ตําแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มี 
ค่าต้ังแต่ ๕ ข้ึนไปเฉพาะตําแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้เหลือทศนิยม ๒ ตําแหน่ง   
    ๓๐.๕ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้คํานวณค่าระดับเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
น้ันโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่าน้ัน 
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ข้อ ๓๑ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
  รายวิชาบังคับใดนักศึกษาได้ผลการประเมินตํ่ากว่า B หรือรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ตามที่หลักสูตรกําหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํ า ในวิชา น้ัน  และในวิชาเ ลือกใด 
ที่ได้รับผลการประเมิน F นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเดิมหรือลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทน
ได้ แต่ถ้าเป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ข้อ ๓๒ การทจุริตในการสอบให้มีผลอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
     ๓๒.๑  ตกในรายวิชาน้ัน หรือ 

          ๓๒.๒  ตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
          ๓๒.๓  พ้นจากสภาพนักศึกษา 

   ทั้งน้ี การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
โดยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

หมวด ๖ 
การดําเนินการเก่ียวกับการสอนการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ ์

ข้อ ๓๓ อาจารย์ผู้สอน 
   ๓๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

  ๓๓.๒ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๓๔ การสอบภาษา (Language Examination) 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ 

อย่างน้อย  ๑ ภาษาตามเกณฑ์และเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละหลักสูตร โดยความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๓๕ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ต้องผ่าน 
การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอสอบวัดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบ 
วัดคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด    

ข้อ ๓๖ มหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตทําการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ 

  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะขอสอบประมวลความรู้ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบ
ประมวลความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๗ การทาํวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาดําเนินการและได้รับอนุมัติดังน้ี 
๓๗.๑ เสนอรายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๓๗.๒ เสนอช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์  
๓๗.๓ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
๓๗.๔ การเปลีย่นแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
๓๗.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
๓๗.๖ เสนอวิทยานิพนธ์   
๓๗.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์ 

๓๗.๗.๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

๓๗.๗.๒   ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

๓๗.๘ วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๘ การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความจําเป็นและมีเหตุผล
สมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมั ติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการเสนอของ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๓๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตทําภาคนิพนธ์ก็ได้  ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามกําหนดของหลักสูตร  การทําภาคนิพนธ์ให้นักศึกษาดําเนินการและได้รับอนุมัติดังน้ี 

  ๓๙.๑ เสนอรายช่ือคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ 
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  ๓๙.๒ เสนอช่ือเรื่องภาคนิพนธ์  
  ๓๙.๓ เสนอเค้าโครงภาคนิพนธ์ 
  ๓๙.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวขอ้เรื่องภาคนิพนธ์ 
  ๓๙.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการทําภาคนิพนธ์ 
  ๓๙.๖ เสนอภาคนิพนธ์   
  ๓๙.๗ ผลงานภาคนิพนธ์ 
  ๓๙.๘ ภาคนิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๔๐ การเขียนภาคนิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความจําเป็นและมีเหตุผล

สมควรมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ควบคุมภาคนิพนธ์ 

หมวด ๗ 
การสําเร็จการศึกษา 

ข้อ ๔๑ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
          ๔๑.๑ มีความประพฤติดี 
          ๔๑.๒ ศึกษาและสอบได้ครบตามที่กําหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

อุดมศึกษา 
 
ข้อ ๔๒ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๑ ต้องย่ืนคําร้องขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ข้อ ๔๓ มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ย่ืนความจํานงขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๑ เพ่ือเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
                           
                ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

(นายมีชัย   ฤชุพันธ์ุ) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
                     ในพระบรมราชูปถัมภ์   
                        จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ว่าด้วยการเทยีบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

   เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปน้ี  
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี  ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

     “รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน 
  “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน 
การสอนในหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 ข้อ ๔ ผู้มีสิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๕  การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
         ๕.๑   การเรียนจากสถาบันการศึกษา 

๕.๑.๑ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี
   (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย
รับรอง 
 (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า C หรือ
เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นคา่ระดับ และได้ระดับผลการประเมินผ่านในรายวิชา 
ที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชาน้ันกําหนด 
         (๔)  นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสาม
ในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รบัโอน 
         (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
         (๖) กรณกีารยกเว้นในระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) รายวิชาที่ขอยกเว้น 
ต้องไม่เป็นรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไว้ว่าควรจัดให้
เรียน ๒ ปีแรกในระดับปริญญาตรี เว้นแต่รายวิชาน้ันหลักสูตรได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  (๗ ) รายวิชาที่ ไ ด้รับการยกเว้น  ใ ห้ บันทึกในระเบียนการเรียน          
ของนักศึกษา โดยใช้อักษร P  

                 ๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา 
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
(๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่า

สามในสีข่องรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า B หรือ

เทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
(๔ ) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่ เ กิน 

หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
(๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่

นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
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 (๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่ เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า  
๑๒ หน่วยกิต 

๕.๒  การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
          ๕.๒.๑ การเทียบความรู้จากประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่ม

รายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
          ๕.๒.๒ การประเมินเพ่ือเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา  

ทําได้โดยวิธีต่อไปน้ี 
(๑)  เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรู้ 
(๒)  อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ข้อ ๖  กําหนดเวลาการเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ ประสงค์จะเทียบโอนและยกเว้นการเรี ยนรายวิชาที่ ไ ด้ เรี ยนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๖ สัปดาห์  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน  
๒ ภาคการศึกษา 

สําหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ์สามารถทําได้ในทกุภาคการศึกษา 
นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงคร้ังเดียว 

ข้อ ๗  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การนับจํานวนภาค
การศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 

๗ .๑ นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติให้นับจํานวนหน่วยกิต 
ได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา 

๗.๒ นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษให้นับจํานวนหน่วยกิต 
ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา 

๗ .๓  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้ นับจํานวนหน่วยกิตไ ด้ ไม่ เ กิน  ๑๒  หน่วยกิต 
เป็น ๑ ภาคการศึกษา 
 ข้อ ๘ การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา 

 ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว้นรายวิชาแล้วเสนออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 ข้อ  ๑๐  ให้ใช้ระเบียบน้ี กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๑๑  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบน้ี 

 
ประกาศ ณ  วันที่ ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธ์ุ) 
                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

     ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

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

       เพ่ือให้การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี  
 
         ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙” 

      ข้อ  ๒ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอ่ืนใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วใน
ระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
      ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 

       “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

        “อธิการบดี”หมายถึ ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ข้อ  ๔  หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบน้ีมีดังต่อไปน้ี 
                     (๑)  ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร 

                (๒)  วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร 
          (๓)  ใบรับรองผลการศึกษา 

                               (๔)  ใบรับรองคุณวุฒิ 
                               (๕)  ใบรายงานผลการศึกษา 

               (๖)  ใบแทนหลกัฐานแสดงผลการศึกษา 
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ข้อ ๕ แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ ๔ ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ข้อ ๖  ให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบ
พิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษา โดยจัดให้มีบัญชีรับจ่ายเป็นหลักฐานเพ่ือตรวจสอบ 

ข้อ ๗  ให้นายทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๘  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้ถือเอาวันที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักศึกษาว่าครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี และข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสร็จสิ้นเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา  

ข้อ  ๙ การออกประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร 
        (๑)  มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้

เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
        (๒) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้ประทับตราดุนของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๐  การออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 

        (๑) มหาวิทยาลัยมีอํานาจออกวุฒิบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับอบรมหลักสูตรการอบรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและมีเวลาการอบรมอย่างน้อย ๖ ช่ัวโมง 

        (๒) มหาวิทยาลัยมีอํานาจออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ 

        (๓)  ให้อธิการบดีและผู้อํานวยการฝึกอบรม ลงนามในวุฒิบัตร และให้อธิการบดีลง
นามในเกียรติบัตรพร้อมทั้งประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

   ข้อ ๑๑  การออกใบรับรองผลการศึกษา 
        (๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาครบถ้วน

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
        (๒) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของ

ใบรับรอง และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๒  การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
         (๑)  โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้

ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมั ติประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร หรือใบอนุปริญญาบัตร หรือใบปริญญาบัตร 
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         (๒) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายผู้ขอใบรับรอง       
และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๓  การออกใบรายงานผลการศึกษา 
         (๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้กําลังศึกษาอยู่ หรือผู้สําเร็จ

การศึกษา 
             (๒) ใบรายงานผลการศึกษาสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ให้รายงานผลการศึกษาถึง

ภาคการศึกษาที่ทราบผลการศึกษาแล้ว 
         (๓) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียน และอธิการบดี หรือ 

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ลงนามและประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๔  การออกใบแทนหลกัฐานแสดงผลการศึกษา 

(๑) ในกรณีที่ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรสูญหายหรือชํารุด
จนใช้การไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร   

(๒) ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรือชํารุดจนไม่สามารถจะออก
ใบรายงานผลการศึกษาไ ด้  ถ้ าผู้ ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐาน อ่ืนแสดงผลการศึกษา  
ซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เช่ือถือได้ ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ต้องลง
รายละเอียดผลการศึกษา แต่ให้ผู้ออกใบสําคัญดังกล่าว หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผล
การศึกษาสูญหาย   

(๓) ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียน และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายลง
นามและประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๕ การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ ๔(๓) ข้อ ๔(๔) ข้อ ๔(๕) และ 
ข้อ ๔(๖) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังน้ี 

(๑)  ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ชุดละ ๑๐๐ บาท 
(๒)  ระดับปริญญาโท ชุดละ ๓๐๐ บาท 
(๓)  การศึกษา ระดับปริญญาเอก ชุดละ ๕๐๐ บาท 
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ ๔(๓) และข้อ ๔(๔) ครั้งแรก  

ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
 ข้อ ๑๖ ผู้สําเร็จการศึกษาต้องขอรับหลักฐานประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญา
บัตร ภายในกําหนด  ๓ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากพ้นกําหนดดังกล่าวต้องเสียค่า
เก็บรักษาจํานวน ๑๐๐ บาท 
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                    ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่
เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

 
ประกาศ ณ  วันที่   ๑๘  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙                       

 
 

  (นายมีชัย  ฤชุพันธ์ุ) 
                                       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

        ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคปกต ิ

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

       เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ และ ข้อ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี  
        ข้ อ  ๑  ข้ อ บั งคั บ น้ี เ รี ย ก ว่ า  “ข้ อ บั งคั บมหา วิทยาลั ย ร าช ภัฏว ไลยอลงกร ณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรืประกาศอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

    ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
   “อธิก า รบดี”หม ายถึง  อ ธิก ารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

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

ได้แก่ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง และระดับดุษฎี
บัณฑิต 

“ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รวมเงินค่า
บํารุงมหาวิทยาลัย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าหน่วยกิตรายวิชา ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบํารุงห้องสมุด ห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนักศึกษา และ 
ค่าจัดบริการคอมพิวเตอร์ แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
วิชาเอกและวิชาทางด้านวิจัย กรณีต้องเรียนเพ่ิมและไม่รวมค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นราย
คร้ังในกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในข้อบังคับน้ี 
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“ภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการปกติ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 
                   ๕.๑  กลุ่มครศุาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ 
       ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ไม่เกิน      ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ระดับมหาบัณฑิต   ไม่เกิน    ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไม่เกิน      ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ระดับดุษฎีบัณฑิต   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 
     ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บเป็นงวดๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิม 
ภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท 
 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
ข้อ ๗  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดังน้ี 

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

๗.๒ ค่าสมัครสอบภาษา 
ระดับมหาบัณฑิต   ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต   ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
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๗.๓ ค่าสมคัรสอบประมวลความรู้ 
ระดับมหาบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๔ ค่าสมคัรสอบวัดคุณสมบัติ 
ระดับดุษฎีบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๕ ค่าสมคัรสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
ระดับมหาบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๖ ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
ระดับดุษฎีบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

ข้อ ๘  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับพ้ืนฐานวิชาเอก ดังน้ี 
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 เป็นรายคร้ัง ดังน้ี 
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 นับต้ังแต่วันที่อนุมัติ 
ผลการศึกษา หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กําหนดให้โอนเป็นเงินบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อ 
ภาคการศึกษา ดังน้ี 

๑๐.๑ กรณีนักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให้ศึกษาและนักศึกษาอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 

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

๑๐.๒ กรณีนักศึกษาลาพักการเรียน ในระหว่างการเรียนที่อยู่ในระยะเวลาของ
หลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง และระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินที่เก็บได้ตลอด
หลักสูตร 

   ข้อ ๑๒ ค่าวิทยากร ค่าสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย   
ช้ีขาด 

                  ประกาศ ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑     
                   

 
                         (นายมีชัย  ฤชุพันธ์ุ) 

                                                             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
                                                                ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคพเิศษ 

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 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี  
        ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี การรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 บรรดา ระเบียบ คําสั่ ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 

ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
     ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 

   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

   “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาหลังระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจัด 

ได้แก่ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง และระดับดุษฎี
บัณฑิต 

 “ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รวมเงินค่า
บํารุงมหาวิทยาลัย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าหน่วยกิตรายวิชา ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
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ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบํารุงห้องสมุด ห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนักศึกษา และค่าจัดบริการ
คอมพิวเตอร์ แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาเอกและวิชา
ทางด้านวิจัย กรณีต้องเรียนเพ่ิมและไม่รวมค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายคร้ังในกรณีอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในระเบียบน้ี 

 “ภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการปกติ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 

ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

๔.๑  กลุ่มครศุาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ไม่เกิน      ๖๐,๐๐๐  บาท 
  ระดับมหาบัณฑิต    ไม่เกิน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  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 

     ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บเป็นงวดๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิม 

ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่ถือเป็นคา่ธรรมเนียมเหมาจ่าย 

ข้อ ๖  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดังน้ี 
๖.๑ ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา 

 ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ         ๕๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ          ๗๐๐ บาท 

 ๖.๒ ค่าสมัครสอบภาษา 
  ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ         ๕๐๐ บาท 
  ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ           ๖๐๐ บาท 
 



 57 

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

๖.๔ ค่าสมคัรสอบวัดคุณสมบัติ 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ                        ๑,๐๐๐ บาท 

๖.๕ ค่าสมคัรสอบปริญญานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ       ๕๐๐ บาท 

๖.๖ ค่าสมคัรสอบปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ                    ๑,๕๐๐ บาท 

ข้อ ๗  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับพ้ืนฐานวิชาเอก ดังน้ี 
๗.๑ รายวิชาบรรยาย 

 ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ         ๕๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ                         ๑,๐๐๐ บาท 

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

ข้อ ๘  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เป็นรายคร้ัง ดังน้ี 
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 
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        ค่าประกันของเสีย ให้นักศึกษาถอนคืนได้ภายในระยะเวลา ๖ เดือน  
        นับต้ังแต่วันที่อนุมัติผลการศึกษา หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กําหนด 
        ให้โอนเป็นเงินบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๙  ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต่อภาค
เรียน ดังน้ี 

      ๙.๑ กรณีนักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให้ศึกษาและนักศึกษาอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 

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

๙.๒ กรณีนักศึกษาลาพักการเรียน ในระหว่างการเรียนที่อยู่ในระยะเวลาของ
หลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

ระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนละ            ๕,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินที่เก็บได้ตลอด

หลักสูตร 
   ข้อ ๑๑  ค่าตอบแทนการสอน ค่าคุมวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร 

ค่าสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ค่าออกข้อสอบและค่าตรวจข้อสอบการสอบวัดคุณสมบัติ 
การสอบประมวลความรู้ การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดความรู้ และการสอบวัดวิชาพ้ืนฐาน
ก่อนเรียน ค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ค่าผู้ประสานงานประจําวิชา ค่าดําเนินการเหมาจ่าย และ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๒ สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยร่วมกับบุคคลอ่ืนตามคําสั่งมหาวิทยาลัยและได้ดําเนินการไปก่อน 
ที่ระเบียบฉบับน้ีใช้บังคับ เฉพาะการจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาให้นําระเบียบน้ีมาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยช้ีขาด     

ประกาศ ณ  วันที่   ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙                       
 

  (นายมีชัย  ฤชุพันธ์ุ) 
                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

          ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

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 จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัย จึง
ออกประกาศเร่ืองค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ . ๒๕๕๓  
(แก้ไขเพ่ิมเติม)” 
 ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

๓.๑ ระดับมหาบัณฑิต 
๓.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๔ ภาคการศกึษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังน้ี 
   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 
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โดยแบ่งจ่าย ๕ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๒๔,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังน้ี 

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

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

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 ดังน้ี 

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 
สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์    ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

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

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 ดังน้ี 

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 ดังน้ี 

งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา     ๑๐,๐๐๐  บาท 
งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา     ๑๐,๐๐๐  บาท 
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๓.๑.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ   ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

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

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 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

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

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 ดังน้ี 

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 ดังน้ี 

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
ในประกาศน้ี 

กรณีนักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังน้ี 
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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 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 
  
 
  ประกาศ ณ  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 
 
 
                       (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ) 
                           อธิการบดี 
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                                                                            จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

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 จึงออกประกาศเร่ืองค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ .ศ . ๒๕๕๓  
(แก้ไขเพ่ิมเติม)” 
 ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

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

๓.๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     ๖๐,๐๐๐  บาท 
สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์      ๖๐,๐๐๐  บาท 

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

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 ดังน้ี 

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 ดังน้ี 

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 ภาคการศกึษาแรก ภาคการศึกษาละ          ๔๒,๐๐๐ บาท  
หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังน้ี 

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

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
ในประกาศน้ี 

กรณีนักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังน้ี 

 
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 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 
  
  ประกาศ ณ  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 
 
 
                       (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ) 
                          อธิการบดี 
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                                                                            จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
เรื่องคณุสมบติั หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบวัดคุณสมบติั 

---------------------------- 
 

เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจความในหมวด ๖ ข้อ ๒๔ และข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบ
วัดคุณสมบัติ ดังน้ี 

 
๑. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบวัดคุณสมบัติ” 
 
๒. ให้ใช้ประกาศน้ีต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 

 
๓. บรรดาประกาศหรือคําสั่ งอ่ืนใด ซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ข้อความในประกาศ 

น้ีแทน 
 

๔. นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ มีดังน้ี 
๔.๑ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
๔.๒ ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน 
๔.๓ ไม่ค้างชําระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ 

 
๕. ในการสอบวัดคุณสมบัติมีข้อสอบ ๓ หมวดวิชา ดังน้ี 

๕.๑ หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๕.๒ หมวดวิชาวิจัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
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๕.๓ หมวดการประยุกต์ใช้ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 
๖. หลักเกณฑ์ในการสอบวัคคุณสมบัติ มีดังน้ี 

๖.๑ นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๖.๒ ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในคร้ังต่อไป 
๖.๓ นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ตามท่ีนักศึกษาสมัครสอบ 

 
๗. การประเมินผลในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังน้ี 

๗.๑ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วง ร้อยละ ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน 
ได้คะแนน PD (Pass with Distinction) ผ่านอย่างยอดเย่ียม 

๗.๒ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๖๐ – ๘๔ คะแนน 
ได้คะแนน P (Pass) ผ่าน 

๗.๓ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๐ – ๕๙ คะแนน  
ได้ระดับ NP (No Pass) ไม่ผ่าน 

 
 ๘ . ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติได้ตามท่ีสมัครสอบ สามารถยกเลิก 
การสอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย ๗ วัน 
 
 ๙. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดปัญหาที่เกิดจาก
ประกาศน้ี 
 
 ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
      
               (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                           
จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

เรื่อง เกณฑ์การสอบผา่นภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา 
-------------------------- 

 
เพ่ือให้การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

มีคุณภาพ  และมาตรฐาน  และเ ป็นไปตามระเ บียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ 
๓๔ เรื่องการสอบภาษา จึงออกประกาศเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา” 
 

ข้อ ๒ นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

๒.๑ ระดับปริญญาโท 
๒.๑.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยได้คะแนนไม่ตํากว่าร้อยละ ๖๐ หรือ 
๒.๑.๒ คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ 
๒.๑.๓ คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หรือ 
๒.๑.๔ คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๔.๐ หรือ 
๒.๑.๕ สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัสวิชา 

๑๕๕๕๑๐๑ หรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดแทน 
๒.๒ ระดับปริญญาเอก 

๒.๒.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๔ หรือ 

๒.๒.๒ คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือ 
๒.๒.๓ คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ หรือ 
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๒.๒.๔ คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๕  
ข้อ ๓ ผลการสอบตามข้อ ๒.๑.๒ ข้อ ๒.๑.๓ ข้อ ๒.๑.๔ ข้อ ๒.๒.๒ ข้อ ๒.๒.๓ และ 

ข้อ  ๒.๒.๔ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ย่ืนหลักฐาน 
ข้อ ๔ ขอให้นักศึกษาดําเนินการตามเง่ือนไขของเกณฑ์ข้อ ๒ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้อ ๕ กรณีหลักสูตรใดกําหนดเกณฑ์เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกณฑ์ตามหลักสูตรกําหนด แต่

เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ตามประกาศน้ี 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร)์ 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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        ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                        เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ดังน้ี  

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑.๑ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่กําลังศึกษาอยู่ 
๑.๒ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมคัร  
๑.๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมเพ่ิมเติม 

 ๒. มหาวิทยาลัยจะคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุน 
ผู้ช่วยสอนตามความต้องการของหลักสูตรต่างๆ 

๓. ผลการเรียนต้องไม่เป็น F และ I หรือไม่ปรากฏผลการเรียน  
๔. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 ๔.๑ ใบสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอน 
 ๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการเรียน 
 ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน  
 ๔.๔ บัตรนักศึกษา 

๕. รับใบสมัครและส่งใบสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 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 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 
 

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 จบปริญญาตร ี จบปริญญาโท จบปริญญาตร ี
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

48 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

72 หน่วยกิต 
ศึกษางานรายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ศึกษางานรายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

 36 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

 48 หน่วยกิต 
 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศกึษา 

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้
เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังน้ี 

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

ตรีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
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คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ในสาขาน้ัน 
  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

 จบปริญญาเอกหรือศาสตราจารย์ในสาขาน้ัน 
  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน 

ป.บัณฑิต ป.บณัฑิตชั้นสูง และปริญญาโท ปริญญาเอก 
  1. อาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาโทหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาํวิจัย 

        ที่มิใช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  1. อาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาํวิจัย 
       ทีม่ิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   2. ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน 
       - จบปรญิญาโทหรือผูช่้วยศาสตราจารย์ 
         ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
     - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาํวิจัย 
       ทีม่ิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  2. ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาํวิจัย 
       ทีม่ิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  1. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
      - เป็นอาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
         ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 

        ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  1. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
      - เป็นอาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
       ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 
      - เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
      ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  2. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
      - เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
         ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
      ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
  1. อาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 

        ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  1. อาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
         ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
       ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   2. ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
        ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  2. ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
         ในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
        ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
การสอบวิทยานิพนธ์ ควรเปน็ระบบเปิด ให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาเอก ซึง่มีการเสนอผลงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้ 
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาปริญญาโท แผน ก 
 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
  1. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
      ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ 
      ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง 
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับ  
      ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
      หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน 
      การประชุม (Proceedings) 

  1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดใน  
      หลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ีย 
      ไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ 
      เทียบเท่า และรายวิชาบังคับไม่ตํ่ากว่า B 
  2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
      ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ 
      ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง 
  3. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับ 
      ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
    หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน 
    การประชุม (Proceedings) 
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เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท แผน ข 
 1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ีย         

ไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และรายวิชาบังคับไม่ตํ่ากว่า B 
 2. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/

หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน 
 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
 

แบบ 1 แบบ 2 
  1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา  
      ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถาบันกําหนด 
  2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  
     Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ์
  3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
      ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่ง 
      จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ 
      ภายนอก 
  4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  
      หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือ 
      ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ 
      ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
      ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง  
      (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  
      และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

  1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
     โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00  
     จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ  
     รายวิชาบังคับไม่ตํ่ากว่า B 
  2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา  
      ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถาบันกําหนด 
  3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  
      Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิขอทํา    
      วิทยานิพนธ์ 
  4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
      ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่ง 
      จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ 
      ภายนอก 
  5. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  
      หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือ 
      ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับ 
      ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
      ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง  
     (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ 
     เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
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คําอธบิายรหัสประจําตัวนักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนมีเลขประจําตัว  11  หลัก  ตามที่ระบุไว้ในบัตรประจําตัวนักศึกษา 
รายละเอียดของรหัสและความหมายมีดังต่อไปน้ี  ดังตัวอย่าง  54 – B – 7 – 333 – 01 – 60 
 
 
 
รหัส 54 B 7 333 01 60 
เลขหลักที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                     
 
 
 
 
 
  
            
 
 
 
หมายเหตุ นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2554 
  นักศึกษาภาคพิเศษ  เรียนทีม่หาวิทยาลัย 
  ระดับปริญญาเอก 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  จํานวนหมู่เรียน หมู่ที ่1 
  ลําดับที่นักศึกษาในห้องเรียน เลขที ่60 
 
 
 
 
 
 

ปีที่เร่ิมเข้าศึกษา   
ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้ายของ 
พ.ศ. ที่เร่ิมเข้าศึกษา 

ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติหรือ 
ภาคพิเศษ 

ระดับการศึกษา รหัสโปรแกรมวิชา จํานวนหมู่เรียน เลขท่ีนักศึกษา       
ในห้องเรียน 
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คําอธบิายการออกรหัสประจําตัวนักศึกษา หลักที ่3 และหลักที่  4 
หลักที ่3  แทนประเภทนักศึกษา (เปน็นกัศึกษาภาคและเรียน

อยู่ที่ไหน) 
หลักที ่4 ระดับการศึกษาของ

นักศึกษา 
เลข G แทนนักศึกษา ภาคปกติ เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 
เลข B แทนนักศึกษา  ภาคพิเศษ  เรียน (ส-อ) ที่มหาวิทยาลัย    
จ.ปทุมธานี 
เลข M แทนนกัศึกษา ภาคพิเศษ  เรียน (ส-อ) ที่ศูนย์สระแก้ว    
จ.สระแก้ว 
เลข K แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ  เรียน (ส-อ) ที่ศูนย์กรุงเทพฯ 
เลข Z แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ  เรียน (จ-ศ ภาคคํ่า) ที่ศนูย์ให้
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 ภาคพเิศษ (เสาร์ – อาทิตย์) 

 

คาบเรียน เวลา 
1 08.30 – 09.20 
2 09.20 – 10.10 
3 10.20 – 11.10 
4 11.10 – 12.00 
5 12.10 – 13.00 
6 13.00 – 13.50 
7 13.50 – 14.40 
8 14.40 – 15.30 
9 15.40 – 16.30 
10 16.30 – 17.20 
11 17.20 – 18.10 
12 18.10 – 19.00 

 



 79 

หมายเหตุ จ – วันจันทร์ อ – วันอังคาร พ – วันพุธ ฤ – วันพฤหัสบดี 
ศ – วันศุกร์ ส – วันเสาร์ ท – วันอาทิตย์ 

คาบเวลาเรียนของนักศึกษา ภาคพเิศษ  (จันทร์ – ศุกร)์ 
 

คาบเรียน เวลา 

11 17.30 – 18.20 

12 18.20 – 19.10 

13 19.10 – 20.00 

14 20.00 – 20.50 

15 20.50 – 21.40 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 Doctor  of Education  (Educational Administration) 
ชื่อย่อ :    ค.ด. (การบริหารการศึกษา)    
    Ed.D. (Educational Administration) 

จํานวนหน่วยกิตรวมและโครงสรา้งหลักสตูร 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเรียนรายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรมีจํานวน 60 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1.   หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน  ไม่นับหน่วย 
2.   หมวดวิชาสัมพนัธ ์    9 หน่วยกิต 
3.   หมวดวิชาเฉพาะด้าน  15 หน่วยกิต 

3.1 วิชาบังคับ     9 หน่วยกิต 
3.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

4.  วิทยานิพนธ ์  36 หน่วยกิต 
 

ตารางโครงสรา้งหลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
หมวดวิชา 

แบบเลือกทั่วไป 
บังคับ เลือก 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต - 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 9 6 
วิทยานิพนธ์ 36 - 
รวมหน่วยกิต 54 6 

หน่วยกิตรวม 60 

หลักสูตรปริญญาเอก 
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การจัดการเรียนการสอน 
หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
   รหสั   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1   3(3-0-6) 
 1557102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต  2 3(3-0-6) 
หมวดวิชาสัมพันธ ์ บังคับ  9  หน่วยกิต 
 1047705  วิทยวิธีวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 

1068905    วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5)                                     
1018604   สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียน  15  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ       เรียน 9 หน่วยกิต 

1067116  สัมมนาหลักการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือ 3(2-2-5)          
 การเปลี่ยนแปลง     

1067706  สัมมนาทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา    3(2-2-5) 
1068504   สัมมนาการบรหิารสถานศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา 3(2-2-5) 

 

วิชาเลือก  เลอืกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
1047404   สถิติการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6) 
1068605   สัมมนากลยุทธ์การบริหารวิชาการ              3(2-2-5) 

 1067612    การจัดการคุณภาพการศึกษา   3(3-0-6)        
1067506   การพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา  3(3-0-6) 
1068606   การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้   3(3-0-6)  
1067304   การบริหารโครงการทางการศึกษา            3(3-0-6)   
1068906   สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
1067611   การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   

 1068607   กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  3(3-0-6)     
   1067907    สัมมนาการบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3(2-2-5)  

1067908     สัมมนาการบรหิารและการนิเทศบุคลากรทางการศึกษา 3(2-2-5)  
1067909     สัมมนาการบรหิารกิจการนักเรียนและนักศกึษา 3(2-2-5)  
1067911     การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 

วิทยานพินธ์      
1068912     วิทยานิพนธ์                                                        36  หน่วยกิต 
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รายวิชาปรับพื้นฐานทางวิชาเอก 
สําหรับผู้ที่ไม่จบปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ให้เรยีนเพ่ิมรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2) 

 1065113 หลัก  ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2) 
 1065212 ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2) 
 

   กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
ให้เรียนรายวิชาต่อไปน้ี 
 1045204 วิทยาการวิจัย 3(2-2) 
   
แผนการจัดการศึกษา 
ปีท่ี ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1 -  สัมมนาหลักการบริหารและการจัด           
   การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง    3(2-2-5) 
-  สัมมนาบริหารสถานศึกษาและการปฏิรูป  
   การศึกษา                            3(2-2-5) 
-  วิทยวิธีวิจัยขั้นสูง                    3(3-0-6) 
-  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
   (ไม่นับหน่วยกิต) 

                                  รวม  9  หน่วยกิต 

- สมัมนาทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผู้นํา 
  ทางการศึกษา                           3(2-2-5) 
-  สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลัง  

ปัญญาของแผน่ดิน                    3(3-0-6) 
- วิชาเอกเลือก 1                      3 หน่วยกิต 
-  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 
   (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม  9  หน่วยกิต 
2 -  วิจัยและนวัตกรรมทางการบริหาร  

   การศึกษา                           3(2-2-5) 

- วิชาเอกเลือก 2                   3 หน่วยกิต 
รวม  6  หน่วยกิต 

-  การให้การอบรมเข้ม                 1  สัปดาห์ 
-  วิทยานิพนธ์                      12   หน่วยกิต 

 
รวม  12  หน่วยกิต 

3 วิทยานิพนธ์                       12  หน่วยกิต 
รวม  12  หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์                          12  หน่วยกิต 
รวม  12  หน่วยกิต 

 
 
 
 



 

 

84

คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต  
รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
1557101  ภาษาอังกฤษสําหรบัดุษฎีบณัฑิต 1    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 1 

 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL 
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียนโดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ได้แก่ 
การพูด  การฟัง  การอ่านการสรุปสาระสําคัญจากการบรรยาย  และการเขียนเพ่ือการนําเสนอ  
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2     3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 2 
  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ศึกษาต่อเน่ืองจาก 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับ  
                 ดุษฎีบัณฑิต 1  

2.  หมวดวิชาสัมพันธ์  9  หน่วยกิต 
1047705  วิทยวิธีวิจัยขัน้สูง     3(3-0-6) 
  Advanced  Research  Methodology                                                      
         หลักการวิจัย  ประเภทวิจัย แบบแผนวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบมีส่วนร่วม  การวิเคราะห์เชิงอภิมาน การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัยการ
ออกแบบงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
1068905      วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา                3(2-2-5)
          Research Development and Innovation of Educational   
                   Administration  

 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพ่ือนําทฤษฎีแนวคิด  
การบริหารจัดองค์กรทางการศึกษาสมัยใหม่ไปใช้ในบริบทของท้องถิ่น การเลือกใช้สถิ ติ 
เพ่ือการวิจัยขั้นสูง  และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
1018604   สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน                    3(2-2-5) 

 Seminar on Education and Royal Wisdom               
         สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา กระบวนทัศน์เรื่องภูมิพลังปัญญา

ของแผ่นดิน โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง  การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่น  อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  15  หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ  9  หน่วยกิต 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
1067116  สัมมนาหลักการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง        3(2-2-5)  
                  Seminar on Educational  Administration  and  Change 

Management  
สัมมนาเก่ียวกับหลักการทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาและการประยุกต์ใช้ 

การบริหารอํานาจและการใช้อํานาจทางการบริหาร การสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการศึกษา
ยุคใหม่  การกําหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการศึกษา  การจัดโครงสร้างการบริหาร  สิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศและวัฒนธรรม  องค์ กรทางการศึ กษา  หลักการจัดองค์ กร  การพัฒนาและ 
การเปลี่ยนแปลงองค์กร  การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

1067706   สัมมนาทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผู้นาํทางการศึกษา               3(2-2-5) 
Seminar  on Theory and Development and Educational  Leadership 
สัมมนาเก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎีภาวะผู้นํา รูปแบบ ทักษะของผู้นําในการวางแผนพัฒนา

องค์กร การตัดสินใจสั่งการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความขัดแย้ง การวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ภาวะผู้นําทางการศึกษา การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงพร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้บริบทจากสภาพจริงของนักศึกษาเป็นกรณีศึกษา 

 

1068504   สัมมนาการบริหารสถานศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา                 3(2-2-5)    
    Seminar  on  School  Management  and Education  Reform               

        สัมมนาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในมิติใหม่ๆ ยุคปฏิรูปการศึกษา การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารที่เน้น
ผลสั มฤท ธ์ิ  วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยน  การพัฒนาการมี ส่ วนร่ วมอย่ างสร้ างสรรค์  
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากสังคม กลยุทธ์การขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ งานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานสถานศึกษาในภารกิจต่างๆ และประยุกต์ใช้  ตัวอย่างความสําเร็จ 

 

วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
1047404   สถิติทางการศกึษาข้ันสูง     3(3-0-6) 
  Advanced  Statistics  in  Education                                                          
   ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและเทคนิคทางสถิติสหสัมพันธ์พหุคูณสหสัมพันธ์    
คาโนนิคอล การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนร่วม ตัวแปรพหุนาม การวิเคราะห์จําแนก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
การวิเคราะห์พหุระดับ เพ่ือการนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูล 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1068605  สัมมนากลยุทธ์การบริหารวิชาการ                      3(2-2-5) 

Seminar  on  Strategy  of Academic Administration     
สัมมนาเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีการบริหารการจัดการเรียนรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ  

การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร การบริหารทรัพยากร การนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการและประยุกต์ใช้ 

 

1067612    การจัดการคณุภาพการศึกษา       3(3-0-6) 
 Educational  Quality  Management                 

  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการและแนวคิดทฤษฎีหลักการจัดการคุณภาพขององค์กร 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนและการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวอย่างความสําเร็จ  

 

1067506   การพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา       3(3-0-6) 
Development of  Policy and Educational Planning    

  วิเคราะห์  สังเคราะห์ หลักการและแนวคิดระบบ และทฤษฎีการวางแผนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ กระบวนทัศน์ แนวโน้มและพลังทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการศึกษา 
วิพากษ์และประเมินนโยบายทางการศึกษาแต่ละระดับ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการพัฒนา
นโยบาย  การนํานโยบายสู่การวางแผนการศึกษา การสร้าง กลยุทธ์เพ่ือการวางแผนและ 
การบริหารแผน วิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การวางแผน 

 

1068606   การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู ้      3(3-0-6) 
Knowledge Management  and  Learning  Organization    

   วิเคราะห์  สังเคราะห์  มโนทัศน์เก่ียวกับความรู้  บุคคลแห่งการเรียนรู้  กระบวนการและ
กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิชาการ และการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 

 

1067304   การบริหารโครงการทางการศกึษา       3(3-0-6) 
Educational  Project  Management     

 วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารโครงการ รูปแบบการบริหาร
โครงการ  กระบวนการบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์การลงทุนของโครงการงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารโครงการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาตัวอย่างความสําเร็จของการ
บริหารโครงการ 
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รหัส           ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1068906   สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา       3(2-2-5) 

Seminar  on  Problems  and  Trends  of Educational Administration  
  การสัมมนาที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีผลส่งต่อสภาพ

ปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มการบริหารการศึกษาในบริบทระหว่างประเทศ ท้องถิ่นและชุมชน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา การวิพากษ์กระบวนทัศน์ทางการบริหารการศึกษา รวมท้ังประเด็น
ปัญหาและแนวโน้มที่นําไปสู่การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

 

1067611   การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
Informational  Management       

       การเพ่ิมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ
การบริหารจัดการและเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในสถานศึกษาและระบบ เขตพื้นที่การศึกษา  
เครือข่ายการทํางาน งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้  

 

1068607 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศกึษา      3(3-0-6) 
Education  Law         
หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการศึกษา แนวปฏิบัติในการออก

กฎหมายระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา วิเคราะห์กฎหมายระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติเก่ียวกับ
การบริหารการศึกษา บทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้เรียน และผู้ปกครอง  
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการทําสัญญาและข้อตกลงต่างๆ การเจรจาไกล่เกลี่ยคําพิพากษาของศาล 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

 

1067907 สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน        3(3-0-6) 
     Seminar  on  Curriculum and Instructional Administration   

หลักการแนวคิดทฤษฎีหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนในฐานะผู้นําทางวิชาการใน
สถานศึกษา การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้  การนิ เทศ 
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการบริหารหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน การระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และตัวอย่าง
ความสําเร็จ 
1067908  สัมมนาการบริหารและการนเิทศบุคลากรทางการศึกษา        3(3-0-6) 

Seminar on  Administration and Supervision of Educational Personnel
        หลักการแนวคิด  และทฤษฎีในการบริหารและการนิเทศบุคลากรทางการศึกษา วิธีการ
ประเมินและการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ ประเด็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารบุคลากรทางการศึกษาและกรณีตัวอย่าง งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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รหัส           ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1067909  สัมมนาการบริหารกิจการนักเรียนและนักศกึษา                                3(3-0-6) 

     Seminar on Administration of  Student  Affairs    
 หลักการแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารกิจการนักเรียน การบริหารกิจการ
นักศึกษาการให้บริการ การจัดองค์กร การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน การให้บริการผู้เรียนที่มี
ลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษ กฎหมายที่เก่ียวข้อง งานวิจัยที่เก่ียวข้องและประยุกต์ใช้ 

 

1067911  การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา       3(2-2-5) 
      Independent  Study  in  Educational  Administration   
 การศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ ในหัวข้อเก่ียวกับการบริหารการศึกษานักศึกษา
สนใจเป็นพิเศษ  ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์  และการนําเสนอผลงานในท่ีประชุมทางวิชาการ 
1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน     3(2-2-5)  
 Educational Policy and Planning for Locality Development 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิด กระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผน
การศึกษา การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เก่ียวกับการวางแผนการศึกษา หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีต่างๆ ใน
การวางแผนกลยุกต์ และการวางแผนปฏิบัติการ ในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับต่างๆ  ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพ่ือการวางแผนการศึกษาในระดับท้องถิ่น  ทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  การประสานแผนและการนําไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลการใช้
แผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
1065113 หลัก  ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศกึษา                  3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and  Practices of Educational  Administration 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวหลักการ ทฤษฎีและพัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหาร
และการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบโดยเน้น
ระดับพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหาร โดยเน้นการกระจายอํานาจการบริหาร  
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณี
ตัวอย่างโดยใช้กรอบแนวคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองค์การรูปแบบต่างๆ  
ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นํา วัฒนธรรมองค์การ  พัฒนา
องค์การ  การเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษา  และ
สถานศึกษา 
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รหัส           ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1065212 ผู้นาํทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 
 Instructional Leadership and Curriculum Development 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การนําวัฒนธรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา การประเมินการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรเน้นการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

1045204 วิทยาการวิจัย             3(2-2-5) 
 Research  Methodology 
 ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ 
ขั้นต่างๆ ขั้นตอน กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ   ภาค
นิพนธ์ การสร้างเคร่ืองมือ ศึกษาสถิติเชิงอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล  และ
การเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะห์ และการนําผลการวิจัยไปใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับที่เก่ียวข้อง 
 

1068912 วิทยานพินธ์                 36  หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์  ดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา 
การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาบริหารการศึกษาที่เป็นการค้นหาความรู้ใหม่ หรือเป็นการ

สร้างสรรค์วิชาชีพสาขาบริหารการศึกษางานวิจัยมีความสําคัญและแสดงให้เห็นความสามารถของผู้เรียน
ในการบูรณาการความรู้ และการนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาการวิจัย ซึ่งจะนําไปสู่การ
พัฒนาการบริหารการศึกษา และ/หรือการพัฒนาการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา 
 
การทําวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 

วิทยานพินธ์ 1  จํานวน  12  หน่วยกิต 
การสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยการจัดสัมมนาการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์  

ผู้เรียนแต่ละคนสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ นําเสนอความคิดรวบยอดที่เก่ียวข้อง (Conceptual Paper) 
การวิพากษ์จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียนพัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป  
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง และสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ในระดับผ่าน 
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รหัส           ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
วิทยานพินธ ์2  จํานวน  12  หน่วยกิต 
ผู้เรียนสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจนได้

ข้อสรุปตามที่วางแผนไว้ในเค้าโครงการวิจัย โดยอยู่ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 

 

วิทยานพินธ ์3  จํานวน  12  หน่วยกิต 
ผู้เรียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า  ย่ืนขอสอบต่อมหาวิทยาลัยโดย

ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ผู้เรียนปรับปรุง
แก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะนํา ผู้เรียนย่ืนเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ต่อมหาวิทยาลัย 
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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 มีจํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 
60  หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา 

1. จํานวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมน้่อยกว่า 60 หน่วยกิต  
 2. โครงสร้างหลักสูตร 

ลําดับที ่ หมวดวิชา 

ปริญญาเอก 
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 หน่วยกิต 36 

 รวม  60  60 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาพ้ืนฐาน (บังคับ) หมวด
วิชาสัมพันธ์ (เลือก) และหมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังน้ี 
หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน                             ไม่นับหน่วยกิต 

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

                                      Professional English for Graduates 1 
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  รหัส      ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1557102* ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2       3(3-0-6) 

              Professional English for Graduates 2 
ก. 2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ    

                                                            หน่วยกิต 
2555353* สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย           3(2-2-5) 

                           ทางสงัคมศาสตร์ 
                      Statistics and Software Programs for Social Science  
                      Research 
3565101** ความรู้เบ้ืองต้นทางบริหารธุรกิจ           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 หรือผู้ที่ไมม่ีพ้ืนฐานการศึกษาทางด้าน
บริหารธุรกิจ 

การศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน 
1. มหาวิทยาลยักําหนดให้นักศึกษาทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องศึกษาหมวด

วิชาเสริมพ้ืนฐานขั้นตํ่า 3 รายวิชา ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
2. การศึกษาวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาทุกคน

ต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1.1 และ 2.1  
3. สําหรับนักศกึษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

3.1 นักศึกษาที่มีผลการสอบ TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 550 (สําหรับ Paper  
     based) หรือไม่ตํ่ากว่า 213 (สําหรับ Computer based)*หรือ 
3.2 นักศึกษาที่มีผลการสอบ IELTS ไม่ตํ่ากว่า 6.0*หรือ 

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

หมายเหตุ * คะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องนํามาแสดงต่อ
ผู้อํานวยการหลักสูตรก่อนการเปิดสอนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวิชาพืน้ฐาน (สําหรับแบบท่ี 1.1 และ 2.1)        12 หน่วยกิต 
  รหัส      ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

3547201 สัมมนากลยุทธ์การตลาดขั้นสูง        3(2-2-5) 
  Seminar in Advanced Marketing Strategy      
3567201 สัมมนาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง    3(2-2-5) 

   Seminar in Advanced Organization and Human  
   Resource Management 

3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์ การกําหนดนโยบายและ      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 สัมมนาภาวะผู้นําโลกธุรกิจยุคใหม ่        3(2-2-5)

   Seminar in Leadership in New Global Business 
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        รหัส    ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
3567302 สัมมนาความคดิสร้างสรรค์สําหรับการดําเนินงานและ    3(2-2-5) 

  องค์การแห่งการแข่งขัน 
  Seminar in Creative Thinking for Operation and  
   Competitive Organization 

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

     3567304  สัมมนาการจดัการความเสี่ยงสําหรับองค์การภาครัฐ      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 

     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   สัมมนากฎหมายแรงงานและมหาชนสําหรับการจัดการ      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 
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  รหัส   ชื่อรายวิชา                                                    น(ท-ป-ศ) 
3567311  สัมมนาการจัดการเครือข่ายและการบริหารงานแบบ      3(2-2-5) 

มีส่วนร่วม 
Seminar in Network Management and Participative 
Management 

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

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

3567314  สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์ธุรกิจ                3(2-2-5) 
              Seminar in Corporate Strategy Research  
 3567315 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศข้ันสูง                     3(2-2-5) 

                                       Seminar in Advanced International Business 
 3567316 สัมมนาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา                  3(2-2-5) 
              Seminar in Intellectual Property Management     
3567317  สัมมนาพฤติกรรมองค์การข้ันสูง                           3(2-2-5) 

   Seminar in Advanced Organizational Behavior 
3567318  สัมมนาการจัดการขั้นสูง                              3(2-2-5) 
              Seminar in Advanced Management 
3597301 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เพ่ือการค้าสมัยใหม ่          3(2-2-5) 
             Seminar in Economics for Modern Trade 
3627301 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ขั้นสูง                   3(2-2-5) 
             Seminar in Advanced Logistic Management 
3537302 สัมมนาการบริหารการเงินขั้นสูง                   3(2-2-5) 

                                     Seminar in Advanced Managerial Finance 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์

1) ปริญญาเอก แบบ 1.1 และ2.1 
      3567401 ดุษฎีนิพนธ์    48 และ 36 หน่วยกิต 

  Dissertation  
กระบวนการทําดุษฎีนิพนธ์ให้พัฒนาไปตามแนวทางที่กําหนดตามหมวดวิชาสัมมนา

และตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ โดยการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์แบ่งเป็น 4 ขั้น คือ 
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1. ขั้นการเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ 
2. ขั้นการนําเสนอบทท่ี 1-3 ฉบับสมบูรณต่์อคณะกรรมการ  
3. ขั้นการนําเสนอบทท่ี 4-5 ฉบับสมบูรณต่์อคณะกรรมการ 
4. ขั้นการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์แบบเปิดสาธารณะ (Open-Dissertation 

Examination) 

หมายเหตุ       ความหมายของรหัสประจํารายวิชา 
รหัสวิชาที่ใช้กําหนดเป็นตัวเลข 7 ตัวดังต่อไปนี้ 
เลขตัวที่  1-3   บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่  4      บ่งบอกถึงความยากง่ายหรือช้ันปี 
เลขตัวที่  5      บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่  6, 7   บ่งบอกถึงลาํดับก่อนหลังของวิชา 

 
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 

 

ภาคปกต ิ
ปริญญาเอก แบบท่ี 1.1  

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 

 2555353 

 

สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

ไม่นับหน่วยกิต 
 

 3565101 ความรู้เบ้ืองต้นทางบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน 3567201 สัมมนาการจัดการองค์การและทรัพยากร
มนุษย์ขั้นสูง 

3(2-2-5) 

 3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์ การกําหนด
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูง 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2  ไม่นับหน่วยกิต 

 3566101 สัมมนาขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการ
จัดการ 

ไม่นับหน่วยกิต 

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

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิ   12   หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต    12  หน่วยกิต 
 
ปริญญาเอก แบบท่ี 2.1 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 

 2555353 

 

สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

ไม่นับหน่วยกิต 
 

 3565101 ความรู้เบ้ืองต้นทางบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 

พ้ืนฐาน 3567201 สัมมนาการจัดการองค์การและทรัพยากร
มนุษย์ขั้นสูง 

3(2-2-5) 

 3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์ การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูง 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2  ไม่นับหน่วยกิต 

 3566101 สัมมนาขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการ
จัดการ 

ไม่นับหน่วยกิต 

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

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 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 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 3567401 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ภาคผนวก ก 

ก. คําอธิบายรายวิชา  (ภาคผนวก ก.) 
รหัส   ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                          น(ท-ป-ศ) 
1557101*  ภาษาอังกฤษสําหรบัดุษฎีบณัฑิต 1     3(3-0-6) 
   Professional English for Graduates 1 
        การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน    โดยการเสริมทักษะและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพูด การฟัง    การอ่าน   การสรุปสาระสําคัญจากการบรรยาย และการเขียน
รายงานในรูปแบบต่างๆ 
1557102* ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 2 

ศึกษาต่อเน่ืองจาก 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ดุษฎีบัณฑิต 2 (Professional English for Graduates 2) การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด 
ภาษาอังกฤษที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เน้นการอ่านบทความทางวิชาการผลงานวิจัย การสรุป
ความจากการอ่านบทความทางวิชาการ และการฝึกเขียนสรุปความเพ่ือประโยชน์ต่อการเขียน
บทคัดย่อการวิจัยและผลงานการวิจัย 
2555353*   สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปขั้นสงูเพื่อการวิจัยทางสงัคมศาสตร ์     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**    ความรูเ้บื้องต้นทางบริหารธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Seminar in Foundations in Business Administration 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ การบัญชี การตลาด ทางการเงิน รวมถึงการสร้างรายงาน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับสูง 
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รหัส   ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3566101 สัมมนาขอบขา่ย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการ      3(2-2-5) 
                   Seminar in Scope, Concept and Theory of Management 

 สัมมนาเก่ียวกับขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารในแต่ละ
ยุคสมัยที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ อภิปราย 
รวมทั้งศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการจัดการทางบริหารธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและแนวโน้มทางการบริหารธุรกิจไทยและธุรกิจโลก รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยในอนาคต 
3567201 สัมมนาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง                3(2-2-5) 
                   Seminar in Advanced Organization and Human Resource  
                   Management 
                  สัมมนาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์พฤติกรรม
องค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน รูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดประเด็นปัญหา การ
นําเสนอองค์ความรู้ในหัวข้อการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ที่นักศึกษาสนใจ การอภิปราย
ประเด็นปัญหาทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์เชิงลึก เพ่ือบูรณาการความรู้ให้เป็นระบบ
และทันสมัย 
3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทศัน์ การกําหนดนโยบาย                       3(2-2-5) 
                  และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง 
                  Seminar in Creative Vision, Policy Formulation and Advanced  
                  Strategic Planning 

สัมมนาเกี่ยวกับกรณีศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีการจัดการและการ
บริหารงานทั้งในองค์การภาครัฐ และเอกชนในยุคเดิมและยุคใหม่ การกําหนดนโยบาย การวางแผน
นโยบาย เรียนรู้กลยุทธ์ทางการจัดการ และนโยบายการจัดการในภาครัฐ และเอกชน วิธีและ
กระบวนการการสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ วิธีการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายการ
วางแผนกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับผู้บริหารและสามารถประยุกต์ให้ทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม  
3567203  สัมมนากลยุทธก์ารตลาดขัน้สงู                     3(2-2-5)                  

Seminar in Advanced Marketing Strategy 
สัมมนาเก่ียวกับงานวิจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับ

ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การท้ังใน
ภาครัฐและเอกชน การสื่อสารองค์การภาครัฐและเอกชน ศีลธรรมและความรับผิดชอบขององค์การภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษา
เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
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รหัส   ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567301 สัมมนาภาวะผู้นาํโลกธรุกิจยุคใหม่      3(2-2-5) 
  Seminar in Leadership in New Global Business 

สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นํา คุณลักษณะผู้นํายุคใหม่ ปัญหาท้าทาย
ความสามารถของผู้นําทางธุรกิจ วิเคราะห์ตัวแบบผู้นําที่เหมาะสมกับบริบทการบริหารธุรกิจของ
ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย นําประเด็นปัญหาของผู้นําเก่ียวกับการบริหารธุรกิจมา
อภิปรายในช้ันเรียนและเสนอทางออกที่ เหมาะสม วิพากษ์รูปแบบของผู้ นําตามทฤษฎีกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย พร้อมช้ีให้เห็นช่องว่างแห่งองค์ความรู้เก่ียวกับผู้นํา เพ่ือ
นําไปสู่การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
3567204    ระเบยีบวิธีวิจัยขั้นสูงทางบรหิารธรุกิจ                                      3(2-2-5) 
  Advanced Research Methodology in Business Administration 
ศึกษาแนวคิด หลักการวิจัย ประเภทวิจัย แบบแผนวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
มุ่งเน้นถึงการใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิจัยทางธุรกิจการออกแบบการวิจัยโดยสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็น และจรรยาบรรณของนักวิจัย  
3567302 สัมมนาการจัดการทางการเงินและบัญชขีัน้สูง     3(2-2-5) 
  Seminar in Advanced Financial and Accounting Management  

            สัมมนาเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการและการบริหารงานด้าน
การเงิน เครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารเงินทุน การประยุกต์ทฤษฎีทางการเงิน
กับปัญหาของธุรกิจ ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี ศึกษาการ
วางแผนทางการเงิน และการบัญชีขั้นสูง วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชี วางแผนโครงสร้าง
เงินทุน ต้นทุนเงินทุน การบริหารเงินทุนให้มีความมั่นคง เพ่ือให้ธุรกิจดํารงอยู่อย่างย่ังยืน 
3567303 สัมมนาความคิดสรา้งสรรคส์ําหรบัการดําเนนิงาน                          3(2-2-5) 
   และองค์การแห่งการแข่งขนั 

  Seminar in Creative Work for Operation and Competitive              
          Organization 

          สัมมนาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด รูปแบบการจัดการความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์
และองค์การแห่งการแข่งขันขององค์การ สัมมนาเชิงวิชาการประยุกต์ กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันองค์การ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาการจัดการในองค์การจากงานวิจัย รวมท้ัง
การนําเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือด้านการจัดการความรู้ 
ซิกส์ซิกม่า สมรรถนะ เทคนิคและแนวทางในการบริหารแนวคิดเชิงบวก และแนวคิดเชิงบูรณาการ
ศาสตร์ทางการบริหารสมัยใหม่   
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รหัส   ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
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 รูปแบบการดําเนินการแก้ไข องค์การ โดยศึกษาหัวข้อวิจัย 
บทความ และหัวข้อการสัมมนาและการศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา 
3567305     สัมมนาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม                                                   3(2-2-5) 
        Seminar in Environmental Management 
      สัมมนาเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี และวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การคาดคะเน ประมาณการผลกระทบจากโครงการ การกําหนดดัชนีบ่งช้ี   การวางแผน
และกําหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ปัญหาผลกระทบจากโครงการ การรายงานผล
การศึกษาผลกระทบ ศึกษากรณีตัวอย่างในภาคสนามและปฏิบัติการ 
3567306   สัมมนาการจัดการความเสี่ยงสําหรับองค์การภาครัฐและเอกชน               3(2-2-5) 
      Seminar in Risk Management for Public and Private  
               Organization 
 สัมมนาเก่ียวกับแนวคิด นิยาม บทบาท และความสําคัญของการบริหาร ความเส่ียง 
ต้นทุนความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงและมูลค่าขององค์การ การระบุภัย       
การประเมินภัย วิธีการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และการเลือกเทคนิคการบริหารความเสี่ยง 
การตรวจสอบและวัดผล การบริหารความเส่ียงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงของ
องค์การระหว่างประเทศ  
3567307   สัมมนาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์การ            3(2-2-5)
    Seminar in Business Ethics and Corporate Social Responsibility 

สัมมนา ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมในการบริหารธุรกิจ
ปัจจุบันและอนาคต   ทฤษฎี หลักการการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขในสังคมท้องถิ่นอย่างย่ังยืน โดยศึกษาจากกรณีศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
ประเทศกําลังพัฒนา ศึกษาปัญหาท้องถิ่นของประเทศอุตสาหกรรมใหม่เก่ียวกับผลกระทบจาก
อุตสาหกรรม รวมท้ังการวิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาร่วมสมัยทางจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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รหัส   ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567308    สัมมนาการจัดการตรวจสอบภายในองค์การ     3(2-2-5) 
                Seminar in Internal Audit Management 

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

and Public Organization 
สัมมนาเก่ียวกับ นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ และแนวคิดองค์การ

สาธารณะ การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การสาธารณะ จากกรณีความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ที่มีผลต่อการจัดการทุนมนุษย์จนส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการทุนมนุษย์ โดยศึกษา วิเคราะห์ตัวแบบกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและเลือกสรรการฝึกอบรมและพัฒนาการ
กําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการการทรัพยากรมนุษยสัมพันธ์ ปัญหาและแนวโน้มการจัดการทุน
มนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์  
3567310   สัมมนาการจัดการอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ               3(2-2-5) 
 Seminar in Creative and Innovative Management 
               สัมมนาเกี่ยวกับ การจัดการและการบริหารองค์การระดับสูงสมัยใหม่ โดยการนําวิชาการ
จัดการ โดยเน้นการจัดการตามวัตถุประสงค์มาผสมผสานกันหลักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการจัดการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 
การบูรณาการศาสตร์ที่มีหลากหลายสาขาให้เป็นสหวิทยาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน ผสมผสานกันในด้านการบริหารสอดคล้อง
กันในระดับภูมิภาคจนถึงในระดับนานาชาติ 
3567311      สัมมนากฎหมายแรงงานและมหาชนสาํหรับ      3(2-2-5) 
   การจัดการภาครัฐและเอกชน   
  Seminar in Labor and Public Primary Law for  
  Private and Public Management 
                   สัมมนา อภิปราย กรณีศึกษาเพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายมหาชนโดยเน้นสภาพปัญหาและการประยุกต์ใช้ได้สําหรับการบริหารการจัดการในองค์การ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือนําข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา และจัดทํารายงานการศึกษาได้อย่างมี
มาตรฐาน เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายสําหรับการจัดการภาครัฐและเอกชน 
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รหัส   ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                           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 รวมถึง
เทคนิคบางอย่างในฐานะที่เป็นเทคนิคการจัดการ เพ่ือนําเทคนิคต่างๆ เหล่าน้ีมาใช้ในการปรับปรุง
องคก์ารให้มีประสิทธิภาพทางการจัดการ โดยเน้นศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเป็นสําคัญ  
3567313     สัมมนาการจัดการเครือข่ายและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม              3(2-2-5)      

Seminar in Network Management and Participative Management 
        สัมมนา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม ความเป็นมา แนวโน้ม ลักษณะ หลักการสําคัญ ตลอดจนบริบทที่ก่อให้เกิดแนวคิดการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ (Total Quality Control หรือ 
TQC) แรงจูงใจในให้ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานในองค์การ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมมือกันพัฒนางานด้วยความเต็มใจ รวมถึงวิธีการและความสําคัญของการสร้างเครือข่ายสังคมที่
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการให้บริการสังคม การสร้างและบริหารจัดการ
เครือข่ายการทํางาน  
3567314     สัมมนาเศรษฐศาสตร์เพื่อการค้าสมัยใหม่                                       3(2-2-5) 
        Seminar in Economics for Modern Trade 
 สัมมนา วิเคราะห์และอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ และการค้าสมัยใหม่ โดย
การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในการค้าสมัยใหม่และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ แนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลในการทําการค้าสมัยใหม่ 
3567315     สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ขั้นสูง                                      3(2-2-5)   
        Seminar in Advanced Logistic Management 

สัมมนาเก่ียวกับขอบเขต แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารจัดการ โลจิ
สติกส์สมัยใหม่ การออกแบบ การควบคุม การดําเนินการและการจัดการระบบโลจิสติกส์ เครื่องมือ
และเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ และวิเคราะห์ระบบขนส่งในระบบเศรษฐกิจ เช่น การจัดทํา การ
ขนส่ง ขบวนการส่ังของ การจัดเก็บ การจัดการวัตถุดิบ สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก การ
บริการลูกค้า และการบรรจุภัณฑ์ เพ่ือการขนส่งและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ต้นทุนทางด้านโลจิ
สติกส์และการวัดผลของการดําเนินงานขององค์การ การนําประเด็นปัญหาด้านโลจิสติกส์มาศึกษา
วิเคราะห์ในเชิงลึกในประเทศไทย 
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รหัส   ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567316  สัมมนาการบริหารการปฏิบติัการขั้นสูง                   3(2-2-5)  

 Seminar in Advanced Administrative Practices 
สัมมนา วิเคราะห์ และอภิปราย ทฤษฎีการบริหารปฏิบัติการองค์การ การจัดการ

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

             สัมมนา วิเคราะห์ และอภิปราย แนวคิด และบทบาทของนวัตกรรมในด้านต่างๆ การ
จัดการนวัตกรรม เน้นในเร่ืองความสําคัญและองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมในองค์การ 
นวัตกรรมผู้ประกอบการ วงจรชีวิตของนวัตกรรม นวัตกรรมกับศักยภาพในการแข่งขัน ระบบ
นวัตกรรมและเครือข่ายวิสาหกิจ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ในองค์การเพ่ือการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม   
3567318      สัมมนาการวิจัยกลยุทธธ์ุรกิจ                                            3(2-2-5)   
          Seminar in Research in Corporate Strategy 
         สัมมนาเพ่ือศึกษาการนําเสนอผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจว่าด้วย การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมองค์การ การตลาด การจัดการธุรกิจ และอื่นๆ โดยใช้
ฐานข้อมูลในปัจจุบันและอดีต วรรณกรรมในเรื่องที่จะศึกษา การวิเคราะห์กรณีพิเศษในปัญหาเฉพาะ  
3567319   สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง                                           3(2-2-5)  
          Seminar in Advanced International Business 

สัมมนา ศึกษาค้นคว้าเน้ือหาของการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการ การ
เช่ือมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือนํามา
วิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เน้ือหาสาระวิชาเน้นการวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใช้กรณีศึกษา 
3567320     สัมมนาการจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา                                        3(2-2-5)  
                  Seminar in Intellectual Property Management 

 สัมมนา ศึกษาองค์ความรู้ และทฤษฎีในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา    
โดยศึกษาความสําคัญ ความหมาย ขอบเขตของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ความสัมพันธ์กับการค้าและการ
ลงทุน การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ องค์ประกอบของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาต้ังแต่กระบวนการกําหนด
ยุทธศาสตร์ทรพัย์สินทางปัญญาขององค์การ การทํา Portfolio โดยให้มีการฝึกร่างคําขอรับสิทธิบัตร
และการร่างสญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
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รหัส   ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
3567321 สัมมนาการบริหารการเงินขัน้สูง                                                 3(2-2-5) 
        Seminar in Advanced Managerial Finance 
        สัมมนาเก่ียวกับ พัฒนาการที่เก่ียวข้องการบริหารงานทางด้านการเงิน การสํารวจ
เน้ือหาทางทฤษฎี  ที่สําคัญ โดยใช้กรณีศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยเพ่ือกําหนดเป็นหัวข้อเรื่องหรือปัญหาใน
การสัมมนา ซึ่งเน้ือหาประกอบไปด้วย การพยากรณ์ทางการเงิน การใช้แบงก์เครดิต การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน ปัญหาทางด้านหลักทรัพย์ในภาครัฐและเอกชนงบลงทุน และการประเมินค่าทาง
ธุรกิจ เพ่ือมาประกอบการตัดสินใจทางการเงิน 
3567322      สัมมนาพฤติกรรมองค์การขั้นสงู                                                3(2-2-5)  
          Seminar in Advanced Organizational Behavior 
                 สัมมนา ศึกษาแนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผู้บริหารในยุคที่ธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง ศึกษากระบวนการการจัดการ รวมถึงแนวคิดพฤติกรรมองค์การ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง หัวข้อ เน้ือหาในอนาคตทางด้านพฤติกรรมขององค์การ โดยจะรวมทั้ง
ระเบียบวิธีการ การวิจัยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม แบบจําลองพฤติกรรมองค์การ พฤติ
กรรมการบริหารงานและภาวะความเป็นผู้นํา 
3567323       สัมมนาการจัดการขั้นสูง                                                       3(2-2-5)  
   Seminar in Advanced Management 
   สัมมนา อภิปราย ศึกษาเฉพาะด้านตามความต้องการพิเศษของนักศึกษาที่มีความ
สนใจเฉพาะด้าน โดยหัวข้อในวิชามุ่งเน้นการบริหารงานที่มุ่งสู่คุณภาพ การเรียนในองค์การ การ
ปรับปรุงกระบวนในการทํางาน การจัดการบริหารความรู้ เทคโนโลยี และ ดําเนินการจัดสัมมนาและ
นําผลการสัมมนาเสนอเป็นเอกสารรายงาน 
3567401       ดุษฎีนิพนธ์                                                             36-48 หน่วยกิต 
                    Dissertation  
                    การศึกษาคน้คว้าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือนําผลการวิจัยใช้
เขียนดุษฎีนิพนธ์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกํากับดูแลและควบคุม
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และให้มกีารนําเสนอผลการวิจัยต่อ
สาธารณะ   
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หมายเหตุ:  กระบวนการสัมมนา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
1. การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญภายในและหรือต่างประเทศ จํานวน 4 ใน 6 ของเวลาเรียน  
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและแสวงหาประสบการณ์ในองค์การช้ันนําระดับประเทศ 

และหรือระดับนานาชาติซึ่งเป็นการศึกษานอกสถานที่ จํานวน 1 ใน 6 ของเวลาเรียน  
3. การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและมีสว่นร่วมในการวิจารณ์กับกลุ่มใหญ่ และเป็นแบบ

เปิด จํานวน 1 ใน 6 ของเวลาเรียน 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
สาขาวิชา      สิ่งแวดล้อมศกึษา 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
              Doctor of Philosophy (Environmental Education) 
ชื่อย่อ   :  ปร .ด.  (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
              Ph.D. (Environmental Education) 
 

หลักสูตร 
    จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
    แบบ 1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
โดยไม่เรียนรายวิชาหรืออาจเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด แต่ต้องมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กําหนด  
    แบบ 2 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม สําหรับผู้เข้าศึกษา 
ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
    โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์       
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิทยานิพนธ์ โดยมีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังน้ี 
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หมวดวิชา 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ผู้สาํเร็จปริญญาโท 
(หน่วยกิต) 

ผู้สาํเร็จปริญญาโท 
(หน่วยกิต) 

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

 
- 
- 

9 
6 
3 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม 48 48 

 

หมายเหตุ 
  1. ผู้เข้าศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกมาแล้วหรือมีประสบการณ์ 
ในการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษามาแล้วอาจได้รับการยกเว้นการเรียนในบางรายวิชา ทั้งน้ีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้น
การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 
    2. หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อม
ศึกษา ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี 
     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. กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเรียนในระดับปริญญาเอก 
นอกจากจะเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว ต้องเรียน   
รายวิชาเสริม ต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 
  รหัส        ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
     4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ     3(2-2-5) 
        Environmental Ethics and Practice 



 

 

111 

  รหัส         ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
   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. กรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาน้ี 
   4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(2-2-5) 
      Research Methodology in Environmental Education 
 

รายวิชาในหมวดต่างๆ  
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2)  ไม่นับหน่วยกิต 
    1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1      3(3-0-6) 
       Professional English for Graduates 1 
    1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 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 
    รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 และ 2 ให้ยกเว้นสําหรับผู้เรียนที่มี
คุณสมบัติ ดังน้ี  
    1) มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 หรือ   
    2) มีคะแนนสอบ Computer Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 177 หรือ 
    3) มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ 
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     4) สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
     5) ผลการสอบตามข้อ 1) ถึง ข้อ 3) มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ย่ืนหลักฐาน 
    2) หมวดวิชาสัมพันธ์ (สําหรับแบบท่ี 2)       3  หน่วยกิต 
     4057101 ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา         3(3-0-6) 
        The Philosophy of Environmental Education 
    3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (สําหรับแบบท่ี 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 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
        ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปน้ี หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่ได้รับการ
รับรองจากระทรวงศึกษาธิการ หรือมีข้อตกลงร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
     4057301 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา     3(3-0-6) 
        Advanced Statistics for Environmental Education 
     4057302 การออกแบบวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5) 
        Measurement and Evaluation in Environmental   
        Education 
     4057303 สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน     3(1-4-4) 
        Environmental Education and Sustainability 
     4057304 การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(3-0-6) 
        Administration on Environmental Education 
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  รหัส     ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
     4057305 สัมมนาการบริหารโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 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 ภาวะผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(2-2-5) 
        Leadership in Environmental Education 
     4056310 การวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(2-2-5) 
        Qualitative Research for Environmental Education 
    4) วิทยานิพนธ์ (สําหรับแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2)  
     4057401 วิทยานิพนธ์           36,  48  
        Thesis  
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
   เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
   เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
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การจัดแผนการศึกษา  
 

แบบ 1.1 ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 48 หน่วยกิต 
 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 4055201  จรยิธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ 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 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055203  ระเบียบวิธีวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4057301  สถติิขั้นสูงเพ่ือการวิจัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4057101  ปรชัญาสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 12 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4055301  วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4055302  พิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4055308  การวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับสิ่งแวดล้อม 

              ศึกษา 
3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เรียนเสริม การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศกึษา 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(1-4-4)ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 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  

              เน่ืองมาจากราชดําริ  
3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

เรียนเสริม 4057302  การออกแบบวัดประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
              ศึกษา 

3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 4 
รวม 12 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เรียนเสริม 4057204  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 1(0-2-1)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4056306  การพัฒนาหลักสตูรสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4056308  ภาวะผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 5 

รวม 12 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 
 

แบบ 2.1 ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 48 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055201  จรยิธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055202  การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 4057305  สัมมนาการบริหารโครงการ 
              อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 3 
รวม 6 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055303  สิ่งแวดล้อมศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
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 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวม 7 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวม 7 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 6 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รหัส   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
1157101  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1           3(3-0-6) 
    Professional English for Graduates 1 
    ทบทวนการฝีกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Mono-lingual Dictionary 
เพ่ือช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทบทวนไวยากรณ์ระดับคํา และกลุ่มคํา ไวยากรณ์ระดับ
ประโยค ที่เป็นพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เน้นการฝึกจาก
บริบททางสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับต้นถึงระดับปานกลาง การเพ่ิมคําศัพท์และสํานวนด้วย เทคนิค
ต่างๆ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การเขียนเพ่ือสื่อความหมายในเน้ือหา และบริบททางวิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
1157102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2                 3(3-0-6) 
    Professional English for Graduates 2 
    การฝึก ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนในระดับสูง 
โดยบูรณาการเข้ากับ บริบททางสิ่งแวดล้อมศึกษา การพูดในที่สาธารณะ และการพูดเพ่ือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การอ่านจับใจความ และการอ่านเร็ว การเขียนข้อความ การเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ การเขียนเรียบเรียง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถนําเสนอผลงานในท่ีประชุมทาง
วิชาการ 
 
4055201  จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ                  3(2-2-5) 
    Environmental Ethics and Practice 
    ความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม จริยธรรมส่ิงแวดล้อม บทบาทของ
จริยธรรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสําหรับวิชาชีพสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดทางจริยธรรมส่ิงแวดล้อมของบุคคลต่างๆ และการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
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รหัส   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4055202  การพัฒนาคณุภาพชีวิตแบบองค์รวม           3(3-0-6) 
     Holistic Development of Quality of Life 
    ศึกษาการกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ ในวัยต่าง ๆ โครงสร้างทางร่างกาย และ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ และระบบการทํางานอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ 
และอารมณ์รู้สึก ปัจจัยในการดํารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต และปัจจัยและโรคที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย และการดูแลรักษาสุขภาพ ฝึกการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
ศาสนา 
4055203  ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา                3(2-2-5) 
    Research Methodology in Environmental Education 
    ประเด็นปัญหาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา และขอบเขตการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงสํารวจ การทดลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเขียนภูมิหลัง วัตถุประสงค์ คําถามเพ่ือการวิจัย สมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและการใช้
เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและนําเสนอข้อมูล การอภิปรายและ
เสนอแนะผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการทําวิจัยโดยนําประเด็นปัญหาการวิจัยทีเก่ียวข้องกับตนเอง และ
การปฏิบัติงาน 
 

4055303  สิ่งแวดล้อมศกึษา               3(3-0-6) 
    Environmental Education 
    ประวัติและวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาท้ังเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โครงสร้างและขอบข่ายของงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ปรัชญา พันธกิจ 
ปณิธาน จุดมุ่งหมาย หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ 
ความตระหนัก เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาการดําเนินงานและ
บทบาทสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และบุคคลเพ่ือพัฒนาเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ และการเรียนรู้ 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4056301  สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม              3(1-4-4) 
    Seminar on Environmental Problems 
    การศึกษาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 
ประเทศและโลกโดยรวม 
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รหัส   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4057305  สัมมนาการบริหารโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ       3(2-2-5) 
    Seminar on Royal Initiative Management 
    สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ โดยศึกษาแนวคิด และทฤษฎี
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดําริ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
และภูมิสั งคม  การบริหารจัดการโครงการ อันเ น่ืองมาจากพระราชดํ าริที่ เ ก่ี ยวข้อง กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษาและพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
4056306  การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน            3(3-0-6) 
    Community Environment Curriculum Development 
    ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและหลักการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะ
หลักสูตรแบบบูรณาการองค์ความรู้ การบูรณาการหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางตาม
มาตรฐานสากลและบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสร้างและ 
การพัฒนาองค์ความรู้ในชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เอกลักษณ์และสถานที่และบุคคลสําคัญในชุมชน การวางแผน การออกแบบกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตลอดจนการพัฒนาและฝึกอบรมครูทั้งก่อนและหลังประจําการ 
 

4056308  ภาวะผูน้ําสิ่งแวดล้อมศึกษา                      3(2-2-5)  
    Leadership in Environmental Education 
    ทฤษฎีของผู้นําและการนําไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษาและ 
การพัฒนาตน เพ่ือการเป็นผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษาท้ังด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและการ
ดํารงตนที่เหมาะสมกับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

4056310  การวิจัยเชงิคณุภาพสําหรบัสิ่งแวดล้อมศกึษา              3(2-2-5) 
    Qualitative Research for Environmental Education 
    หลักการและความสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพและการนําไปใช้กับงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การศึกษา
กลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ มีการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในพ้ืนที่จริง 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4057101  ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา              3(3-0-6) 
    The Philosophy of Environmental Education 
    ความหมายของปรัชญา โครงสร้างของปรัชญาได้แก่ อภิปรัชญา ความจริงแท้ และ
กฎของสรรพสิ่งและความเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติของมนุษย์ และการเรียนรู้ ธรรมชาติของ 
องค์ความรู้ จริยศาสตร์ คุณค่าความดีงาม และสุนทรียภาพ และการตัดสินความถูกต้อง 
ในสังคมมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาตามแนวต่างๆ ของนักปรัชญา ได้แก่ สุขนิยม สันติ
นิยม มนุษย์นิยม ฯลฯ เปรียบเทียบกับหลักการและวิธีดําเนินงานของสิ่งแวดล้อมศึกษาในปัจจุบัน 
 

4057201  การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ                3(3-0-6) 
    Environmental Learning and Learning Management 
    วิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ และกลไกในการรับรู้ เป้าหมายและพัฒนาการในการเรียนรู้
ของมนุษย์ในระยะต่างๆ การพัฒนาและการวิเคราะห์ตนเองในการเรียนรู้ องค์ประกอบที่เหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ วิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ของบุคคลสําคัญ เปรียบเทียบกับหลักการเรียนรู้
ตามแนวพุทธศาสตร์ และหลักการเรียนรู้ของบุคคลต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้
เช่น สาระความรู้เก่ียวกับความจริงของธรรมชาติ ปรากฏการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ค่านิยมและ
จริยธรรมส่ิงแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา สภาพแวดล้อมและปัจจัยประกอบของ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย จุดหมายของการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม 
4057202  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  1            1(0-2-1) 
    Seminar on Doctor of Philosophy 1 
    การแสวงหาประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ปัญหาการวิจัย หลักในการเขียนสาระการวิจัยและพัฒนาโครงร่างการวิจัยพอสังเขป 
 

4057203  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2            1(0-2-1) 
    Seminar on Doctor of Philosophy 2 
    การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย และการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง การออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับสรุปรายงานการวิจัย การเตรียมโครงร่าง
งานวิจัยเพ่ือเตรียมเสนอต่อคณะอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิทยานิพนธ์ 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4057204  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3            1(0-2-1) 
    Seminar on Doctor of Philosophy 3 
    การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย โดยเฉพาะการเรียบเรียง 
การนําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผล การเสนอแนะตลอดจน 
การเขียนบทคัดย่อและการเผยแพร่งานวิจัย 
 

4057301  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา          3(3-0-6) 
    Advanced Statistics for Environmental Education 
    การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคทางสถิติ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม ค่าสหสัมพันธ์ การถดถอย และ 
การวิเคราะห์พหุตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จําแนก การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  

4057302  การออกแบบวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา         3(2-2-5) 
    Measurement and Evaluation in Environmental Education 
    ความหมายของการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  
ทั้งการวัดความรู้ทางสติปัญญา เจตคติ ความตระหนัก ค่านิยม พฤติกรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การหาค่าความยากง่าย ความสอดคล้อง และความเช่ือมั่นของแบบวัดต่างๆ การจัด
โครงสร้างและการวางแผนการสํารวจสิ่งแวดล้อมชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชน และบุคคล การฝึกปฏิบัติการออกแบบวัดและประเมินผล 
 

4057303  สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน          3(1-4-4) 
    Environmental Education and Sustainability 
    บทบาทของสิ่งแวดล้อมศึกษาในการพัฒนาชุมชน ประเทศ และโลกโดยรวม 
การวางแผนและปฏิบัติการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

4057304  การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา             3(3-0-6) 
    Administration on Environmental Education 
    หลักการบริหารที่ประยุกต์ใช้กับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การบริหารงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในสถานศึกษา หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ตลอดจน
การบริหารจัดการฝึกอบรมและการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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รหัส              ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4056305  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม                3(3-0-6) 
    Holistic Environmental Management 
    หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนอย่างย่ังยืน การเก็บตัวอย่าง  
การวิเคราะห์และการเขียนรายงาน การศึกษาเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 

4057401  วิทยานิพนธ์            36, 48  หน่วยกิต 
    Thesis  
    การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย และเขียนผลการวิจัยใน
วิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกํากับดูแลและควบคุมให้
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการนําเสนอผลต่อสาธารณะ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (หลักสตูรและการสอน)  
    Doctor  of  Philosophy (Curriculum and Instruction)  
ชื่อย่อ  : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
    Ph.D. (Curriculum and Instruction) 

จํานวนหน่วยกิตรวมและโครงสรา้งหลักสตูร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  เป็นหลักสูตรแบบเรียนรายวิชาไม่
น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  และทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งโครงสร้างหลักสูตร  
มีจํานวน รวมทั้งสิ้น  60  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

1.   หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน ไม่นับหน่วย 
2.   หมวดวิชาสัมพนัธ ์ 9 หน่วยกิต 
2.   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต 

2.1 วิชาบังคับ   9 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

4.  วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 
 

ตารางโครงสรา้งหลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
หมวดวิชา 

แบบเลือกทั่วไป 
บังคับ เลือก 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต - 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 9 6 
วิทยานิพนธ์ 36 - 
รวมหน่วยกิต 54 6 

หน่วยกิตรวม 60 
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หมวดวิชาพืน้ฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 
รหัส     ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  น(ท-ป-ศ)
1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1   3(3-0-6) 
1557102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต  2 3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาสัมพันธ์  9  หน่วยกิต  
1047705   วิทยวิธีวิจัยขั้นสูง   3(2-2-5)  
1047404   สถิติการศึกษาขั้นสูง  3(3-0-6) 
1018604   สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน    3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  15  หน่วยกิต 
       1. วิชาบงัคับ   9 หน่วยกิต 
1027410  ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(2-2-5)   
1027320   ทฤษฎีและการออกแบบการสอน  3(2-2-5)  
1028601     สัมมนาการวิจยัทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
   2. วิชาเลือก  เลือกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
1027307   ยุทธศาสตร์การคิด   3(3-0-6) 
1047407   เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
1048705   การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง   3(3-0-6) 
1048706 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3(3-0-6)  
1027510  กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย  3(3-0-6) 
1068606  การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
1027611   สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
1028410   การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร 3(3-0-6) 
1047408   นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา  3(3-0-6) 
1027911   การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-6) 
วิทยานพินธ์  36  หน่วยกิต 
  1028912 วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก 
ในกรณีที่ไม่จบปริญญาโททางการศึกษา ให้เรียนจํานวน 3 รายวิชาต่อไปน้ี หรือถ้าจบ

ปริญญาโททางการศึกษา สาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตรและการสอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
  รหัส    ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
 1025300   การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน     3(3-0-6) 
 1035712 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 
 1045423 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     3(2-2-5) 
        กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาต่อไปน้ี 
 1045204 วิทยาการวิจัย     3(2-2-5) 
 
แผนการจัดการศึกษา 

 
ปีที ่ ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 
1 - ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(3-0-6) 

- วิทยวิธีวิจัยขั้นสูง                    3(2-2-5) 

- สถิติการศึกษาขั้นสูง                3(3-0-6) 
-  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
   (ไม่นับหน่วยกิต) 

                                  รวม  9  หน่วยกิต 

- ทฤษฎีและการออกแบบการสอน    3(2-2-5) 

- สัมมนาการวิจยัทางหลักสูตรและการสอน       
3(2-2-5) 

- สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญา
ของแผ่นดิน                             3(2-2-5) 

- วิชาเอกเลือก 1                     3 หน่วยกิต 
-  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
   (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม  12  หน่วยกิต 
2 - วิชาเอกเลือก 2                   3 หน่วยกิต 

รวม 3 หน่วยกิต 

- การฝึกปฏิบัติการด้านหลักสูตรและ 
   การสอน     1  สัปดาห ์
- วิทยานิพนธ์  1                    12  หน่วยกิต 

รวม  12  หน่วยกิต 
3 -  วิทยานิพนธ์  2                  12 หน่วยกิต 

รวม  12  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 3                       12  หน่วยกิต 

รวม  12  หน่วยกิต 
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คําอธบิายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน    ไม่นับหน่วยกิต  
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1557101     ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1     3(3-0-6) 
     Professional English for Graduates 1 

    ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL 
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียนโดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ได้แก่ 
การพูด การฟัง การอ่านการสรุปสาระสําคัญจากการบรรยาย และการเขียนเพ่ือการนําเสนอ 
1557102    ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2          3(3-0-6) 
     Professional English for Graduates 2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ศึกษา
ต่อเน่ืองจาก 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1  
 

2.  หมวดวิชาสัมพันธ์  9  หน่วยกิต 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1047705   วิทยวิธีวิจัยขัน้สูง      3(2-2-5) 
        Advanced  Research  Methodology    

 หลักการวิจัย ประเภทวิจัย แบบแผนวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์เชิงอภิมาณ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย  
การออกแบบงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
1047404    สถิติทางการศกึษาข้ันสูง      3(3-0-6) 
        Advanced  Statistics  in  Education  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการและเทคนิคทางสถิติสหสัมพันธ์พหุคูณ สหสัมพันธ์      
คาโนนิคอล การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม ตัวแปรพหุนาม การวิเคราะห์จําแนก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การวิเคราะห์พหุระดับ
เพ่ือการนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูล 
1018604    สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผน่ดิน      3(2-2-5) 

Seminar on Education and Royal Wisdom               
           สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา กระบวนทัศน์เรื่องภูมิพลังปัญญา

ของแผ่นดิน โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

3.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   15   หน่วยกิต 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1027410     ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร      3(2-2-5) 
  Theory and Design for Curriculum  
  ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎีทางด้านหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีหลักสูตร
และทฤษฎีทางการศึกษา การออกแบบหลักสูตรและการใช้หลักสูตร การประยุกต์ใช้ 
 

1027320    ทฤษฎีและการออกแบบการสอน    3(2-2-5) 
  Theory and Design for Instruction  
  ศึกษาวิเคราะห์   สังเคราะห์ทางด้านการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ การสอนและทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบการสอนการประยุกต์ใช้ 
 

1028601    สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน    3(2-2-5)
  Seminar on Research for Curriculum and Instruction   
  ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายปัญหาสภาพการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มทางด้านหลักสูตรและ 
การสอนการวิจัย ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการสัมมนา 
 
 วิชาเลือกไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต 
1027307    ยุทธศาสตร์การคิด       3(3-0-6) 
   Thinking Strategies  
   ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการคิด กระบวนการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ทั้งที่เป็นสากลและ
แนวตะวันออก การสั งเคราะห์รูปแบบการคิด การออกแบบการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการคิด 
การประยุกต์ ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการคิดของผู้เรียน 
 

1047407    เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา     3(3-0-6) 
  Educational Scaling Techniques  
  ศึกษาหลักการ วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ 
เทคนิคต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการตีความหมายของข้อมูล ตลอดจนฝึกปฏิบัติการสร้างและ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

1048705    การวิจัยเชงิคณุภาพข้ันสงู       3(3-0-6) 
  Advanced Qualitative Research  
  ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบ 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา และ 
ฝึกทักษะการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และ 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การผสมผสานวิธีการวิจัย 
เชิงคุณภาพกับวิธีการเชิงปริมาณ  
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1048706    การวิจัยเชงิปรมิาณขั้นสูง       3(3-0-6) 
  Advanced Quantitative Research  
  ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การกําหนดขนาด
ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่าง ศึกษาและฝึกทักษะการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ และการแปรความหมายของข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้สถิติขั้นสูง และการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับวิธีการเชิง
คุณภาพ  
 

1027510   กลยุทธ์การนเิทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย     3(3-0-6) 
  Strategy  in Contemporary Instructional Supervision  
  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา กระบวนทัศน์ใหม่ทางการนิเทศการเรียนการสอนและการจัดการ
เรี ยนรู้ กลยุทธ์และกระบวนการนิ เทศการทางการเรี ยนการสอนและการจัดการเ รี ยนรู้ 
ในสภาพสังคมฐานความรู้ปัจจุบัน การวิจัยที่เก่ียวข้อง สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
 

1068606   การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู ้     3(3-0-6) 
  Knowledge Management and Learning Organization  
  ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ มโนทัศเก่ียวกับความรู้ และทฤษฎีเก่ียวกับองค์กรการเรียนรู้  
การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้  บริหารจัดการความรู้ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
 

1027611   การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 
  Seminar on Information Technology   
  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านหลักสูตรและการสอน การศึกษาทางไกล การเผยแพร่นวัตกรรม โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของ
การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านหลักสูตรและการสอน 
 

1028410    การวิเคราะหแ์ละการประเมินหลักสูตร       3(3-0-6) 
  Analysis and Curriculum Evaluation   
  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี รูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตร การประเมินหลักสูตร การสร้าง

เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1047408    นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 
          Innovation for Educational Assessment   
     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา กระบวนทัศน์ใหม่และ
นวัตกรรมทางการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอน งานวิจัยที่เก่ียวข้องการพัฒนา
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ 
1027911   การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการสอน      3(3-2-5) 

  Independent Study in Curriculum Instruction   
ศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการในหัวข้อเก่ียวกับหลักสูตรและการสอน 

ที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ และนําเสนอผลงานในที่ประชุม 
 

1025300  การพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน      3(3-0-6) 
      Curriculum and Instruction Development 

การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรอภิปรายปัจจัยและพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร  พัฒนาการรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรในระดับต่างๆ ของคนไทยและต่างประเทศ     
กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรระยะยาว และหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการและ 
ความจําเป็นของท้องถิ่น การนําหลักสูตรไปใช้ การจัดเตรียมเอกสารและวัสดุหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตร สมรรถภาพของนักพัฒนาหลักสูตรและสมรรถภาพของผู้สอน วิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและ
รูปแบบการสอนและกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันเพ่ือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
สติปัญญา  ความรู้และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเกิดการ
เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

 

1035712  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา          3(2-2-5)  
  Information Technology for Education Curriculum Development 
 ศึกษาวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า รวมถึงการสร้างและการนําเสนอข้อมูล  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารการศึกษา  การวัดและ
ประเมินผล  การใช้คอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เนต  เพ่ือการนําข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

1045423 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา                   3(2-2-5) 
Action Research for School - Based Curriculum Development 
ศึกษาสํ ารวจ วิ เคราะห์  และสัมมนาเก่ียวกับวัตถุประสงค์  นโยบาย หลักการ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1045204 วิทยาการการวิจัย           3(2-2-5) 
 Research  Methodology 
 ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ 
ขั้นต่างๆ ขั้นตอน กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ     
ภาคนิพนธ์การสร้างเครื่องมือ ศึกษาสถิติเชิงอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล  
และการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะห์ และการนําผลการวิจัยไปใช้  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับที่เก่ียวข้อง 
 

1028912    วิทยานพินธ์   36  หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์  ปรชัญาดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน 

การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาหลักสูตรและการสอนท่ีเป็นการค้นหาความรู้ใหม่   
หรือเป็นการสร้างสรรค์วิชาชีพ สาขาหลักสูตรและการสอน โดยการบูรณาการความรู้ การนําความรู้ 
และประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหา ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการสอน และ/หรือการ
พัฒนาการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 
 

การทําวิทยานพินธ์   แบ่งเปน็ 
  วิทยานิพนธ ์1  จํานวน  12  หน่วยกิต 
  การสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยการจัดสัมมนาการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ผู้เรียนแต่ละคนสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ นําเสนอความคิดรวบยอดที่เก่ียวข้อง  (Conceptual  
Paper) การวิพากษ์จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียนพัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับ
เต็มรูป ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  และสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ได้ในระดับผ่าน 

 

  วิทยานิพนธ ์2  จํานวน  12  หน่วยกิต 
  ผู้เรียนสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจนได้

ข้อสรุปตามที่วางแผนไว้ในเค้าโครงการวิจัย โดยอยู่ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 

 

  วิทยานิพนธ ์3  จํานวน  12  หน่วยกิต 
  ผู้เรียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า ย่ืนขอสอบต่อมหาวิทยาลัยโดย

ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ผู้เรียนปรับปรุง
แก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะนํา ผู้เรียนย่ืนเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ต่อมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร ์  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 Doctor of Public Administration Program in Public  
                                 Administration 
ชื่อย่อ :    รป.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 :   D.P.A. in Public Administration 
  
จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตร
ภาษาไทยและให้ทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย เป็นแผนการศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 
 

 แบบ 1 (By Research) เน้นการทําวิจัยโดยวิทยานิพนธ์ 
  แบบ 1.1 ผู้สําเร็จปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต สัมมนา 4 วิชา 12 หน่วย
กิตและเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง และภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารอีก 2 วิชาโดยไม่นับ 
หน่วยกิต 
 

         แบบ 2  (By Course Work) 
  แบบ 2.1 ผู้สําเร็จปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 4 วิชา  
12 หน่วยกิต และสัมมนา 4 วิชา 12 หน่วยกิต รวม 60 หน่วยกิต และศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับ 
นักบริหารอีก 2 วิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
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หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
แบบ 1.1 (By Research) 

หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
แบบ 2.1 (By course work) 

Foundation Courses 
1. Advanced Research Methodology     1. Advanced Research Methodology 

-     2. Politics and Public Management 
-     3. Future Human Resource 
-     4. Policy Science 

Seminars 
1. ICT and Environment Policy        Seminar as by Research 1 
2. Economic Policy in Global Economy        Seminar as by Research 2  
3. Global Political Leadership        Seminar as by Research 3 
4. Global Peace and Security Strategy        Seminar as by Research 4 

 

ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร 

ลําดับที ่ หมวดวิชา 
ปริญญาเอก แบบ 1 

(By Research) 
ปริญญาเอก แบบ 2 
(By Course Work) 

หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ  1, 2 ภาษาอังกฤษ  1, 2 
S และ 

U 
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูง(S) 4 วิชา 12 
3. หมวดวิชาสัมมนา 4  วิชา 4  วิชา 12 

4. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาตรี  72 หน่วยกิต 
ปริญญาโท 48 หน่วยกิต 

ปริญญาโท  36 หน่วยกิต  

 

การจัดการเรียนการสอน 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต  
รหัส              ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1557101   ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1  3(3-0-6) 
1557102   ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2  3(3-0-6) 
หมวดวิชาพื้นฐาน (สําหรับแบบ 1 และแบบ 2)       12  หน่วยกิต 
1047705      วิทยวิธีวิจัยขั้นสูง    3(2-2-5)  
2557304   การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ  3(3-0-6) 
2557305    การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  3(3-0-6) 
2557306       นโยบายศาสตร์  3(3-0-6)  
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หมวดวิชาสัมมนา (สําหรับแบบ 1 และ 2)   12  หน่วยกิต 
       2557307 สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 2557308 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 
 2557309 สัมมนาภาวะผู้นําโลก                                              3(3-0-6) 
 2557310 สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลก 3(3-0-6)  
 

หมวดวิทยานพินธ ์  
 ปริญญาเอก  แบบ 1 

 2558301  วิทยานิพนธ์ 1          72  หน่วยกิต 
 2558302  วิทยานิพนธ์ 2          48  หน่วยกิต 

               ปริญญาเอก  แบบ 2 
 2558303  วิทยานิพนธ์ 3               36  หน่วยกิต 
 

แผนการจัดการศึกษา 
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  แบบ 1   

ชั้นปีที่ 1 (First Year) – ชั้นปีที่ 3 (Third Year) 
   2558301 วิทยานิพนธ์ 1                 72  หน่วยกิต 
     Dissertation 1                           
หรือ   2558302 วิทยานิพนธ์ 2                 48  หน่วยกิต 
     Dissertation 2  
 

 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  แบบ 2 
ชั้นปีที่ 1 (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
 หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาพืน้ฐาน 
  2557304 การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
      Politics and Public Management 
   1047705    วิทยวิธีวิจัยขั้นสูง   3(2-2-5) 
     Advanced Research Methodology 
      รวม  6    หน่วยกิต 

 
 



 

 

136 

ชั้นปีที่ 1 (First Year) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
   2557305 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต    3(3-0-6) 
      Future Human Resource Management 
   2557306 นโยบายศาสตร์    3(3-0-6) 
      Policy Science  
      รวม    6     หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 (First Year) ภาคการศึกษาฤดูรอ้น (Summer Semester) 
 หมวดวิชาสัมมนา    
   2557307    สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
      Seminar on ICT and Environment Policy Management 
   2557308 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลก     3(3-0-6) 
      Seminar on Global Economy and Economic Policy 
       รวม 6    หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 (Second Year) ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
 2557309 สัมมนาภาวะผู้นําโลก    3(3-0-6) 

      Seminar on Global Leadership  
   2557310 สมัมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลก    3(3-0-6) 
      Seminar on Global Peace and Security Strategy 
       รวม    6   หน่วยกิต 

     ชั้นปีที่ 2 (Second Year) ภาคการศกึษาปลาย (Second Semester) 
   2558303 วิทยานิพนธ์ 3 6 หน่วยกิต 
      Dissertation III 
      รวม    6  หน่วยกิต 
   ชั้นปีที่ 2 (Second Year) ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) 
   2558303 วิทยานิพนธ์ 3  6 หน่วยกิต 
      Dissertation III 
       รวม 6   หน่วยกิต 
   ชั้นปีที่ 3 (Third Year) ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
   2558303 วิทยานิพนธ์ 3  6 หน่วยกิต 
      Dissertation III 
       รวม 6   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 (Third Year) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 หมวดวิทยานิพนธ์ 
   2558303 วิทยานิพนธ์ 3  9 หน่วยกิต 
      Dissertation III 
      รวม    9  หน่วยกิต 
  ชั้นปีที่ 3 (Third Year) ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) 
 หมวดวิทยานิพนธ์ 
   2558303 วิทยานิพนธ์ 3  9 หน่วยกิต 
      Dissertation III 
       รวม 9   หน่วยกิต 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน (Prerequisite Courses) 
รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1557101  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 1 
  การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่านการสรุปสาระสําคัญจากการบรรยาย และการเขียน 
เพ่ือการนําเสนอ 
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2         3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
  ศึกษาต่อเน่ืองจาก 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1  
  A Continuation of 1557101 Professional English for Graduates 1 
 

 2. หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses) 
รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1047705 วิทยวิธีวิจัยขั้นสูง   3(2-2-5)
  Advanced Research Methodology  
  หลักการวิจัย ประเภทวิจัย แบบแผนวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์เชิงอภิมาณ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติเพ่ือการ
วิจัย  และการออกแบบงานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์  
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2557304 การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ    3(3-0-6) 
  Politics and Public Management 
  การเปลี่ยนถ่ายทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหารภาครัฐจากกระบวนทัศน์เดิมไปสู่
กระบวนทัศน์ใหม่ ผู้นํายุคใหม่ทางการเมืองและการบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาวะผู้นําใหม่และ
ผู้จัดการระดับโลก ในองค์กรภาครัฐมิติใหม่ 
2557305 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต     3(3-0-6) 
  Future Human Resource Management 
  ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหาและเลือกสรร การฝึกอบรมและพัฒนา การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
ทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์ ปัญหาและแนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โลก 
 

2557306     นโยบายศาสตร์                                                                     3(3-0-6) 
  Policy Science  
 หลักคิดเก่ียวกับนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายที่ผ่านมา นโยบายสาธารณะ การศึกษา
สิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ของนโยบาย กําหนดนโยบายสาธารณะ การศึกษาและประเมินผล
กระทบของนโยบาย  ที่ มี ต่ อ  เ ศ รษฐ กิจ  สั งคม  การ เมื อ ง  การบ ริหาร  ความ โป ร่ ง ใส 
การตรวจสอบได้ของนโยบายสาธารณะ 
 

 3. หมวดวิชาสัมมนา (Seminar Courses) 
2557307 สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  Seminar on ICT and Environment Policy Management 
 สัมมนานโยบาย ICT ของประเทศและของโลก ระบบเครือข่าย การสื่อสาร 
โทรคมนาคมอุปกรณ์และโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้กับเทคโนโลยีไอซีที ไอซีทีกับการบริหารจัดการ     
E-Commerce, E-Government กฎหมาย และจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีไอซีที เทคโนโลยีทาง 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมโลก 

 

2557308 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 
 Seminar on Global and Self-Sufficiency Economic Policy 3(3-0-6) 

  สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ  ตลอดจนการสร้างกรอบการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
มหภาคและจุลภาค นโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรี นโยบายการวางตําแหน่งประเทศใน 
การแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลก กรอบแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของนโยบายการเงินการคลัง 
การบริหารการแลกเปลี่ยนตลาดเงินตราเศรษฐกิจเสรี  และนโยบายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
วิวัฒนาการของระบบการค้าในปัจจุบัน สถาบัน การค้านานาชาติ ธนาคารพัฒนาเอเชีย IMF, GATT, 
WTO, AFTA, NAFTA  และสมาพันธ์ยุโรป และระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2557309 สัมมนาภาวะผู้นําโลก    3(3-0-6) 
  Seminar on Global Leadership 
 ภาวะผู้นําทางการเมืองของโลกที่กําลังท้าทาย ผู้นําทางการเมืองโลกแห่งศตวรรษน้ี
ต้องมีวิสัยทัศน์และแนวคิดด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ที่คมชัดมีความเป็นเลิศในการกรอง
และวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  มีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนในกระบวนการประเมินและแก้ปัญหาความขัดแย้งทุกระดับอย่างสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานแห่ง
ความเป็นจริง 
 

2557310 สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความม่ันคงของโลก     3(3-0-6) 
  Seminar on Global Peace and Security Strategy 
 อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนทัศน์เก่ียวกับ
สันติภาพโลก สิทธิมนุษยชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือขจัดปัญหาของโลก การกําหนด
ยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของโลกให้สอดคล้องกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 

       
 
สาขาวิชา     นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม     : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร) 
                     Doctor of Philosophy  
      (Innovative Science Communication Management)                                                
ชื่อย่อ            :  ปร.ด. (นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร) 
     Ph.D. (Innovative Science Communication Management)                                         
  
หลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร เป็น
หลักสูตร ภาษาไทย ให้ทําดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือสามารถทําเป็นภาษาอังกฤษได้โดยความ
เห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นแผนการศึกษาปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1   
  1. จํานวนหน่วยกิต  

     แบบท่ี 1.1 (By Research) แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์ที่ 
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโท ต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

     แบบท่ี 2.1 (By Course Work) แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําดุษฎี 
นิพนธ์ที่มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานีกําหนดไว้ด้วย และต่อยอดทั้งทางวิชาการและวิชาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
สอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติมสําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญาโทต้องทําดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 
18 หน่วยกิต  
 2. โครงสร้างหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังน้ี 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
หมวดวิชา แบบท่ี 1.1 แบบท่ี 2.1 

ผู้สาํเร็จปริญญาโท 
 (หน่วยกิต) 

ผู้สาํเร็จปริญญาโท 
 (หน่วยกิต) 

1. วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. วิชาสัมพันธ์ 6 6 
3. วิชาเฉพาะด้าน 
    วิชาบังคับ 
    วิชาเลือก 

- 
- 
- 

12 
6 
6 

4. ดุษฎีนิพนธ์ 48 36 
รวม 54 54 

 
หมายเหตุ     
 1. ผู้เข้าศึกษาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกมาแล้ว หรือมีประสบการณ์ในการทํางาน
ด้านนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารหรือที่เก่ียวข้อง และมีความสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร
และมีหลักฐานประกอบยืนยันศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์มาแสดงอย่างชัดเจน อาจได้รับการ
ยกเว้นการเรียนในบางรายวิชา ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ข) 
 2. สําหรับผู้ไม่จบปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร ให้เรียนเพ่ิม
รายวิชาดังต่อไปน้ี 
รหัส  ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 
2605101  ฐานคติแนวคิดและทฤษฎีสู่ศาสตร์     3(3-0-6) 

นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร   
Conceptual and Theoritical Framework  on Innovative Science 
Communication  Management  

2605102  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                       3(2-2-5)  
  Creative and Innovative Management 
2605301  แนวโน้มนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
  Trend of Innovative Science Communication Management  
                   for Globalization Strategy 
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รหัส  ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 
2606301  ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  Research Methodology for Innovative Science Communication  
                     Management 

รายวิชาในหมวดต่างๆ  
 1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน         ไม่นับหน่วยกิต 
รหัส  ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต 
1557101  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1     3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 1  
1557102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2     3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 2   
2) หมวดวิชาสัมพันธ์                       3  หน่วยกิต 
รหัส  ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต 
2607101  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ     3(3-0-6) 
  Intellectual Property Law and Right  Protection  
2607102  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                            3(2-2-5) 
  Seminar for Doctor of Philosophy 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       12  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
รหัส  ชื่อรายวิชา                         หน่วยกิต 
2607103 ภาวะผู้นําทางนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร        3(2-2-5) 

Leadership of Innovative Science Communication Management 
2607104  สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัย          3(2-2-5) 
 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารกับเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 Seminar in Concept Theory and Research 
 for Innovative Science Communication  and Creative Economy 
 วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีข้อตกลงร่วมมือกันกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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   รหัส  ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 
  2607105  อนาคตวิทยากับนวัตกรรมวิทยาการ  3(3-0-6) 
     จัดการสื่อสาร    
     Futurology and Innovative Science 

Communication Management 
  2607106  นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร   3(2-2-5) 
     การรู้คิด  
     Innovative Science Communication  

Management for Cognitive Science 
 2607107  นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 3(2-2-5) 
    คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง   
    Innovative Science Communication  

Management for Quality of Sufficiency  
Economy Life Development 

                  2607108  นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือ  3(2-2-5) 
    แก้วิกฤติ 

Innovative Science Communication  
Management for Crisis Resolution 

  2607201  นโยบายและกลยุทธ์นวัตกรรมวิทยาการ  3(2-2-5) 
     จัดการสื่อสารภาครัฐและภาคธุรกิจ  

Policy and Strategic of Innovative 
Science Communication Management 
for Public and Business Sector 

  2607202  ผู้ประกอบการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 3(2-2-5) 
     Innovative Science Communication  

Management Entrepreneurship 
  2607203  นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือทุนนิยม 3(2-2-5) 
     อย่างสร้างสรรค์ 
     Innovative Science Communication  

Management for Creative Capitalism  
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      รหัส           ชื่อรายวิชา               หน่วยกิต 
2607301  นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   นาโนเทคโนโลยี  
   Innovative Science Communication  

Management for Nano Technology  
2607302  การศึกษาค้นคว้าตําราเก่ียวกับ     3(2-2-5) 
   นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร      

  Reading and Writing in Innovative Science  
Communication Management 

2607303  กลยุทธ์การตัดสินใจเพ่ือนวัตกรรมวิทยาการ    3(2-2-5) 
  จัดการสื่อสาร    
   Decision Making Strategy for Innovative 
   Science Communication Management 
2608105  ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา      3(2-2-5)
   Graduate Seminar 
 4) หมวดดุษฎีนิพนธ ์ 
  รหัส  ชื่อรายวิชา              หน่วยกิต 
 2608106  ดุษฎีนิพนธ์         36 และ 48 หน่วยกิต 
            Dissertation 
หมายเหตุ  
 1.  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  เลขรหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข  7 ตัว 
  เลข  3  ตัวแรก เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่  4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
  เลขตัวที่  5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

  เลขตัวที่  6, 7  บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
  ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
  155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ         

  260 หมู่วิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
  412 หมู่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
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การจัดแผนการศึกษา 
 

แบบ 1.1 ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 54 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ 2607101 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ 3(3-0-6) 
ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ 2607102 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3(2-2-5) 
ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  12 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  12 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

แบบ 2.1 ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 54 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ 2607101 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธ์ 3(3-0-6) 
เฉพาะด้านบังคับ 2607103 ภาวะผู้นําทางนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 

เฉพาะด้านบังคับ 2607104 สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยนวัตกรรม
วิทยาการจัดการสื่อสารกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้านเลือก 2607105 อนาคตวิทยากับนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านเลือก 2607107 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

3(2-2-5) 

ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 2608104 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  3(2-2-5) 

ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  9 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 2608106 ดุษฎีนิพนธ์  12 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

คําอธิบายวิชา 
รหัส       คําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
1557101      ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1                 3(3-0-6) 
        Professional English for Graduates 1 
 ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่าน ตลอดจนศัพท์ สํานวน หลัก
ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และการเขียนเรียบเรียงความเข้าใจภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและจับ
ใจความสําคัญของการส่ือสารเน้ือหาและบริบทนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร และที่เก่ียวข้อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากการสืบค้น
ข้อมูลอินเตอร์เน็ท เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดทําการทบทวนวรรณกรรมเบ้ืองต้น 
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รหัส       คําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
1557102     ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2                 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2 
 การเพ่ิมการฝึกทักษะระดับสูง การสื่อสารด้วยการพูด เทคนิคการนําเสนองาน
และผลงานทางวิชาการ การเขียนย่อความ การเขียนบทความ การเขียนบทคัดย่อ การจัดทํารายงาน
และการอ้างอิงเพ่ือสร้างความสามารถและทักษะเบ้ืองต้น เพ่ือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทาง
วิชาการให้แก่ผู้เรียน 
2607101  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์      3(3-0-6) 
 Intellectual Property Law and Right Protection 
 หลักกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะอย่างย่ิงเครื่องหมายการค้า 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่สําคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ภาคพ้ืนยุโรป ตลอดจนบทบาทขององค์การลิขสิทธ์ิโลก รวมทั้งการคุ้มครองสิทธ์ ขั้นตอนการ
จดสิทธิบัตร ตลอดจนปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ กรณีศึกษา 
และการใช้ประโยชน์จากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจากดุษฎีนิพนธ์ 
2607102 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     3(2-2-5) 
 Seminar for Doctor of Philosophy 
 เน้นการฝึกทักษะในกระบวนการทําดุษฎีนิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารอย่างเข้มข้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษาใน
การทําดุษฎีนิพนธ์และการเขียนรายงานวิจัยแสดงผลการวิจัยแบบองค์รวมของดุษฎีนิพนธ์ การเขียน
บทคัดย่อ และการเรียบเรียงสรุปความของดุษฎีนิพนธ์ พัฒนาเป็นบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการตามมาตรฐานสากลได้อย่างเหมาะสม 
2607103 ภาวะผู้นําทางนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร               3(2-2-5) 
  Leadership of Innovative Science Communication Management 

  หลักการและวิธีการสร้างและฝึกทักษะความเป็นมืออาชีพภาวะผู้นําแบบ ผู้นํา
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Innovative Leader) ในการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร แนวโน้มและทิศ
ทางการสร้างความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ การ
วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ขาดการนํานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
มาใช้ขององค์การช้ันนําทั้งของไทยและต่างประเทศ  
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ศ) 
2607104 สัมมนาแนวคดิ ทฤษฎี และการวิจัยนวัตกรรม      3(2-2-5) 

วิทยาการจัดการสื่อสารกับเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์  
  Seminar in Concept Theory and Research for Innovative Science               
                    Communication and Creative Economy 

สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีทางนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารที่เข้ามามี
บทบาทในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน  เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รวมทั้งศึกษาผลงานวิจัยเพ่ือนวัตกรรมวิทยาการ
จัดการสื่อสารที่เก่ียวข้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประยุกต์ใช้
แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกประเด็นเพ่ือปู
พ้ืนฐานการเลือกหัวข้อเรื่องดุษฎีนิพนธ์อีกด้วย   
2607105 อนาคตวิทยากับนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร                3(3-0-6) 
  Futurology and Innovative Science  

 Communication Management 
 สังเคราะห์ วิเคราะห์ และวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเก่ียวกับอนาคตศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางสังคม ทฤษฎีทางนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การสร้างแผนแบบฉากอนาคต (Scenario Planning) และเทคนิควิจัย
อนาคต เช่น เทคนิคเดลไฟล เทคนิคชาติพันธ์วรรณา (Ethenographic Future Research) เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ความรู้เท่าทัน และองค์ความรู้แบบดักหน้า ความทันสมัยของธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้สร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพ พัฒนา
สู่แนวปฏิบัติทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
2607106 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารการรู้คิด                 3(2-2-5) 
  Innovative Science Communication Management for Cognitive          
                    Science  

 วิเคราะห์และสังเคราะห์นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารการรู้คิด หรือประฌาน
วิทยา (Cognitive Science) กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) เครือข่ายสมองและประสาทประดิษฐ์ (Artificial Neural Network) เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การนําแนวคิด
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารการรู้คิดกับโครงสร้างประสาทเทียมเป็นเคร่ืองมือและเทคนิคการ
บริหารจัดการงานที่เก่ียวข้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาครัฐและภาคเอกชน 
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
2607107 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพื่อ                             3(2-2-5) 
                   พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง    
  Innovative Science Communication Management for  
                    Quality of Sufficiency Economy Life Development 
                   หลักการสื่อสารพัฒนามาประสานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทางด้าน 
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารมาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบและการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต    
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณค่าศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้าง
จิตสํานึกให้เห็นคุณค่าการนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวคิดในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2607108 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพื่อแก้วิกฤติ                3(2-2-5) 
  Innovative Science Communication  

Management for Crisis Resolution  
 หลักการ รูปแบบ และการจัดการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร เพ่ือแก้ไข

ประเด็นปัญหา ข้อขัดแย้ง และวิกฤติการณ์ต่างๆ ตามแนวทางสันติวิธี ทั้งขององค์การภาคธุรกิจและ
ภาครัฐ ในการยุติปัญหาเพ่ือฟ้ืนฟูภาพลักษณ์และช่ือเสียงขององค์การ ตลอดจนการสื่อสารชุมชน ฝึก
สถานการณ์จําลองและบทบาทสมมติเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย 
2607201 นโยบายและกลยุทธ์นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร   3(2-2-5) 

ภาครัฐและภาคธุรกิจ 
Policy and Strategy of Innovative Science   
Communication Management for Public and Business Sector 
บูรณาการหลักการ กระบวนการพัฒนา การกําหนดและวิเคราะห์นโยบาย 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบสื่อสาร และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สําหรับ
ชีวิตสมัยใหม่ กลยุทธ์ทางการบริหารธุรกิจ สังคม การส่ือสารทางการเมืองการปกครอง 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และทางการแพทย์ การนํากลยุทธ์นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารไปใช้
ในทางปฏิบัติ ที่เก่ียวข้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป-ศ) 
2607202 ผู้ประกอบการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร        3(2-2-5) 
  Innovative Entrepreneurship for Science  

Communication Management 
การนํานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารมาจัดการสร้างมูลค่าเพ่ิม ผลกําไร  

ของผลประกอบการทางธุรกิจ การสร้างตราสินค้า การจัดการภาพลักษณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการ การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสํานึกสาธารณะและการพัฒนา การ
เพ่ิมพูนผลิตภาพการบริหารภาคสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของภาครัฐ 
การใส่วิญญาณผู้ประกอบการทางธุรกิจให้ผู้บริหารองค์การภาครัฐเพ่ือความทันสมัย และเท่าทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
2607203 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพื่อทุนนิยมสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
 Innovative Science Communication for  
 Creative Capitalism Management 
 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ของแนวคิด 
การจัดการทุนนิยมในการจัดการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารมาใช้ในภาคธุรกิจและภาครัฐ การ
สร้างจิตสํานึกสาธารณะ จริยธรรมและคุณธรรมทางการจัดการทุนนิยมสร้างสรรค์หรือทุนนิยมอย่าง
ย่ังยืน การออกแบบยุทธศาสตร์ด้านการจัดการจิตวิทยาสังคมข่าวสารทางนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรธุรกิจและรัฐส่งเสริมการพัฒนาบรรษัทภิบาล ธรรมาภิบาล 
และความเป็นผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneur) 
2607301 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารนาโนเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
  Innovative Science Communication  
  Management for Nano Technology  
    วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ แนวคิด ทฤษฎีนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร และ
จริยธรรมทางวิทยาการสื่อสาร ทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการ เพ่ือ
เช่ือมโยงกับศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือขยายความเข้าใจ ดําเนินการสํารวจความรู้ และใช้
ประโยชน์ในการจัดการและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลประกอบการภาคธุรกิจ และการดําเนินงานของ
ภาครัฐ สามารถนําไปจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจในภาคธุรกิจและแผนปฏิบัติการในภาครัฐ ที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
2607302 การศึกษาค้นคว้าตําราเก่ียวกับนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร     3(2-2-5) 

 Reading and Writing in Innovative Science   
  Communication Management 
  ศึกษาโดยอิสระหรือเป็นกลุ่มในการนําตํารา ไม่น้อยกว่า 2 เล่ม ซึ่งเป็นที่ 
ยอมรับระดับนานาชาติ และหรือระดับโลก ผ่านการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบทาง
วิชาการ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการอ่านด้านภาษาอังกฤษ จับประเด็น สรุปความ และวิเคราะห์
เจาะลึก หาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร รวมท้ังการเขียน
เอกสารรายงานวิชาการ ด้วยการเรียบเรียงจากการสรุปความแบบเรียบเรียงด้วยแนวคิดและคําพูด
ของตนเอง เป็นเอกสารทางวิชาการ ความยาวไม่น้อยกว่า 50 หน้าขึ้นไป ตามจํานวนบทของตําราที่ใช้
ศึกษา อีกทั้งรายวิชาดังกล่าวน้ียังเป็นการส่งเสริมการเพ่ิมเอกสารทางวิชาการท่ีดี และมีคุณภาพอีก
ด้วย การผ่านรายวิชาน้ีจะต้องผ่านการประเมินเอกสารดังกล่าวโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ที่
ประกอบด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรและผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ันอย่างน้อย 3 คน  
2607303 กลยุทธ์การตัดสินใจเพื่อนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร  3(2-2-5) 

Decision Making Strategy for Innovative 
Science Communication Management 
การวิเคราะห์คัดเลือก กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตรวจสอบการกําหนดและ

การใช้กลยุทธ์การตัดสินใจทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพ่ือจัดการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
องค์การภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล และภาคประชาสังคม ตลอดจนภาค
ประชาสังคมด้วย  
2608105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา      3(2-2-5) 

Graduate Seminar 
การสัมมนาปัญหาการจัดการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร ที่เกิดขึ้นใน 

ปัจจุบัน ทั้งในระดับชาติ และหรือระดับนานาชาติ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต โดยจัดทําเอกสาร
แบบลุ่มลึกเป็นกลุ่มศึกษา เพ่ือนํามาถกแถลงวิพากษ์วิจารณ์ในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้
การแนะนําดูแลของโครงการดุษฎีบัณฑิตทางนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร โดยการประชุมดุษฎี
บัณฑิตสัมมนา  ประกอบด้วย  อาจารย์ของมหาวิทยาลัย  อาจาร ย์หรือ นัก วิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานองค์การที่เก่ียวข้อง
กับเน้ือหาสาระของบัณฑิตสัมมนา และนักศึกษาของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางนวัตกรรม
วิทยาการจัดการสื่อสาร ทั้งน้ีการนําเสนอในท่ีประชุมสัมมนา นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาน้ีจะต้องมี
การเขียนเป็นบทความเชิงวิจัยตามแบบท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาตินิยมใช้ (Template) หลัง
การสัมมนาจะต้องนํามาปรับปรุงเป็นบทความเชิงวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือนําลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารประจําการประชุมสัมมนา (Proceeding)  
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
2608106 ดุษฎีนิพนธ์                   36 และ 48 หน่วยกิต 
  Dissertation 
  การสร้างโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยโดยอาจเลือกระเบียบวิธีวิจัยเชิง 
คุณภาพ และหรือเชิงปริมาณ รวมทั้งการวิจัยเชิงอนาคต เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
เป็นการเพิ่มฐานต่อยอดจากส่ิงที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร เพ่ือเสริมทักษะและได้องค์ความรู้เพ่ิมในส่วนที่
จะนําไปใช้ในหน้าที่การงานในอนาคต และก่อประโยชน์แก่สังคม ประเทศได้ด้วย  
โดยเน้ือหาที่เขียนดุษฎีนิพนธ์จะต้องเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร  ในภาครัฐ
หรือภาคธุรกิจ การนําเสนอดุษฎีนิพนธ์ เขียนในรูปแบบรายงานวิจัย ตามท่ีนักศึกษาได้เลือก และต้อง
จัดทําดุษฎีนิพนธ์ของตนพัฒนาเป็นบทความวิจัยทั้งในภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือลง
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และหรือนานาชาติ และหรือเพ่ือจัดตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
จัดทําพิเศษของหลักสูตร เพ่ือรองรับการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในโอกาสต่อไป 
 
 



 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   
ชื่อปริญญา   
ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

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

   M.Ed. (Educational Administration) 
 

จํานวนหน่วยกิตรวมและโครงสรา้งหลักสตูร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดหลักสูตรเป็น 2  แผน  คือ 

แผน ก (2) และ แผน ข หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
   
โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน ก (2) 
1.  หมวดวิชาสัมพันธ ์    6    หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       21        หน่วยกิต 

                       2.1 วิชาบังคับ    15 หน่วยกิต 
                       2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                   6 หน่วยกิต 

3.  วิทยานิพนธ ์                       12 หน่วยกิต 
4.  วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละรายวิชา 
 

แผน ข 
1.  หมวดวิชาสัมพันธ ์ 6 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน       27 หน่วยกิต 

2.1 วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3.  ภาคนิพนธ ์   6    หน่วยกิต 
4.  วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละรายวิชา 

หลักสูตรปริญญาโท 
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ตารางโครงสรา้งหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

รายการ 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก (2) แผน ข 
1.  รายวิชา 

1.1  หมวดวิชาสัมพันธ์ 
1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1.2.1 วิชาบังคับ 
1.2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 

2. วิทยานิพนธ์ 
3.  ภาคนิพนธ์ 
4. วิชาเสริม 

 
6 
21 
(15) 
(6) 
12 
- 

ไม่นับหน่วยกิต 

 
6 
27 
(15) 
(12) 
- 
6 

ไม่นับหน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า 39 39 

รวมไม่น้อยกว่า 45 45 
 
การจัดการเรียนการสอน 

หมวดวิชาสัมพันธ์  สําหรับแผน ก (2) และแผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต ตามรายวิชา 
ต่อไปน้ี 
  รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 1065105 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับสําหรับแผน ก (2) และสําหรับแผน ข ให้เรียน 15 
หน่วยกิต  ตามรายวิชาต่อไปน้ี  
 วิชาบังคับ 
  รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา    3(2-2-5) 
 1065113 หลัก  ทฤษฎี  และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ   3(2-2-5) 
 1065212 ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
 1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 วิชาเลือก แผน ก (2) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ส่วนแผน ข เลือกเรียนไม่น้อย 
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กว่า 12  หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 การเปิดสอนวิชาเลือกน้ันควรจัดให้สอดคล้องและตอบสนองต่อลักษณะของบัณฑิตที่
ต้องการผลิตหรือพัฒนาให้มากที่สุด ทั้ง น้ีให้ เ ป็นไปตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยและ 
ความต้องการของผู้เรียน โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1036703  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 1046401  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 
 1046405  การวิจัยเชิงคุณภาพ    3(2-2-5) 
 1065102  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร  3(3-0-6) 
 1065104 ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 1065107 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
 1065109 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 1065205 การบริหารการเงิน และพัสดุ 3(3-0-6) 
 1065206 การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 1065207 การบริหารการอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
 1065209 การบริหารการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6) 
 1065210 การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 1065211 หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
 1065401 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065501 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 1065502 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
 1066101 การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
 1066201 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 1066301 เศรษฐศาสตรก์ารศึกษา 3(3-0-6) 
 1066701 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 1066702 การจัดการความเครียดสําหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
                 1066703 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและ 
  ความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 1066704 การจัดการความรู้ทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 1066801 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
 1066901 สัมมนาการบรหิารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1066902 การศึกษาเอกเทศ 3(150) 
 2535301  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 3(3-0-6) 
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  รหัส                 ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
 2546301 การพัฒนาทีมงาน    3(3-0-6) 
    

 วิทยานพินธ์และภาคนพินธ ์
 1066902  ภาคนิพนธ์                                           6  หน่วยกิต         
        1066903  วิทยานิพนธ์                                         12  หน่วยกิต 
 

 รายวิชาเสริม 
(1)  นักศึกษา ทั้งแผน ก (2) และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด จะต้องเรียนราย 
วิชาต่อไปน้ี โดยไม่นับหน่วยกิต 

  รหัส                 ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
 1555101  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต      2(1-2-3) 
 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต      2(1-2-3) 
 

 (2)  นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน     
จะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด 
กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปน้ี โดยไม่นับหน่วยกิต  

  รหัส                 ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้     3(3-0-6) 
 1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 

 

แผนการเรียน 
 แผนการเรียนการสอนหลักสูตรแผน ก (2) เรียนไม่น้อยกว่า 39 หนว่ยกิต 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

สัมพันธ์  1065101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

สัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

รวม 11 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 

พ้ืนฐานเสริม 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
รวม 11 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065212 ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 ………… (เลือก) 3  หน่วยกิต 

พ้ืนฐานเสริม 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู ้ 3 (3-0-6) 
รวม 9 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

 1066903 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
พ้ืนฐานเสริม 1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3 (3-0-6) 

รวม 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

 1066903 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
  (เสนอหัวข้อและโครงร่าง สอบประมวลความรู้) 

รวม 3 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

 1066903 วิทยานิพนธ์ 6  หน่วยกิต 
รวม 6 

 

 แผนการเรียนการสอนหลักสูตรแผน  ข  เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

สัมพันธ์  1065101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

สัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

รวม 11 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 

พ้ืนฐานเสริม 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
รวม 11 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065212 ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 ………… (เลือก) 3 หน่วยกิต 

พ้ืนฐานเสริม 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู ้ 3 (3-0-6) 
รวม 9 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

  ............... (เลือก) 3 หน่วยกิต 
 ………… (เลือก) 3 หน่วยกิต 

พ้ืนฐานเสริม 1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3 (3-0-6) 
รวม 9 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

 1066902 ภาคนิพนธ์ 3  หน่วยกิต 
  (เสนอหัวข้อและโครงร่าง สอบประมวลความรู้) 

รวม 3 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท – ป) 

 1066902 ภาคนิพนธ์ 3  หน่วยกิต 
รวม 3 

 

คําอธบิายรายวิชา 
 

รหัส ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป) 
1014101  หลักการศึกษาและการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 Principles of Education and Instruction 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เช่น ปรัชญา 
การศึกษาจิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติ 
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบ
ประกอบวิชาชีพหลักสูตรและแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและ   แนวโน้ม
การจัดและบริหารการศึกษาของไทย 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Innovation and Evaluation 
 ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล    
การเรียนการสอน กระบวนการส่ือความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและ         
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการ
วัดผลประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียน
การสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 
1036703 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Management 
  ศึกษาถึงรากฐานขององค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความสําคัญและบทบาท
ของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่าย  
การสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนํานวัตกรรมมาใช้
ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิารระบบ
สารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเน้นถึง
ระบบสารสนเทศในยุคปัจจบัุน 
1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research 
   ศึกษาพัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ศึกษา
วิเคราะห์ความหมาย  ประเภท  และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปรและการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือเก็บข้อมูล 
การออกแบบการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัย การแปลความหมายจากผลการ
วิเคราะห์  การเขียนเค้าโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย 
1046401 การวิจัยเพื่อพฒันาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
  Research for Educational Administration Development 
  ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบค้น
เทคนิควิจัยใหม่ๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และศึกษา
วิธีการวิจัย การใช้สถิติช้ันสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1046405 การวิจัยเชงิคณุภาพ 3(2-2-5) 
 Qualitative Research 
 แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้ 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิง คุณภาพ  
กรอบความคิดพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การแปรผลข้อมูล ข้อจํากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพปฏิบัติการ    การวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การสนทนากลุ่ม การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    การเขียนและ
วางแผน การวิจัยเชิง คุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนามตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ 
1064103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา  3(2-2-5) 
 Educational Development Policy and Planning 
 ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิด กระบวนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบาย
สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการกําหนดนโยบายการศึกษา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับชาติและสถานศึกษา วิเคราะห์การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษา 
1065102 คุณธรรมจริยธรรมสาํหรบัผูบ้ริหาร                3(2-2-5) 
  Ethics for Administrator 
  ศึกษาและวิเคราะห์ระบบคุณธรรม และจริยธรรมของสังคม การนําแนวคิด 
หลักการ และวิธีการทางปรัชญาและศาสนามาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบคุณธรรม และ
จริยธรรมในวิชาชีพ การพัฒนาตนของผู้บริหารด้านคุณธรรม และจริยธรรม ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
และแนวทางแก้ไขด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
1065104 ภาวะผูน้ําทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 
  Leadership in Educational Administration 
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นํา  คุณลักษณะและประเภทของผู้นําทางการ
บริหารศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้นํา การเสริมสร้างและ 
การพัฒนาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่างความสําเร็จของการใช้ภาวะผู้นําใน
การบริหารการศึกษาในสภาพการณ์ต่างๆ   
1065107 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
 Systems Analysis and Organizational Development 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การบริหารงาน     
เชิงระบบ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน การพัฒนาการในการจัดองค์การ
และการจัดองค์การสมัยใหม่แนวคิดในการวิเคราะห์องค์การ เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนา   
องค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มและปัญหาการปฏิบัติการพัฒนาองค์การในประเทศไทย และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1065109 การประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Quality Assurance 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านวิชาการ หลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ปฏิบัติการวิเคราะห์
ปัจจัย   ตัวช้ีวัดและระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality 
Management TQM) การวิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทางธุรกิจมา
พัฒนาองค์การทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย ศึกษาแนวคิด
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา 
1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles,Theories, and Practices of Educational Administration 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ  ทฤษฎีและวัฒนาการเ ชิงกระบวนทัศน์ 
ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้ง
ระบบโดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหาร โดยเน้น 
การกระจายอํานาจการบริหาร  การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณี  ตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการ
องค์การรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นํา
คุณธรรม จริยธรรมของผู้นํา วัฒนธรรมองค์การและพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การ    
ในการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 
1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 Professional Principal ship 
 ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ พัฒนาความเป็น          
นักบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา วุฒิภาวะทางอารมณ์ของ          
ผู้บริหารมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อผลงาน 
(Accountability) การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพและ   
การมี ส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพการพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม่ ศึกษา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษาในการ
บริหาร  ในหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในท้องถิ่น 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1065201 การบริหารทรพัยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์        
การจูงใจและจิตวิทยาในการบริหาร การนําแนวคิดทฤษฎีและหลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการ   
บริหารงานบุคคลนโยบายระเบียบกฎหมายและองค์กรที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปัญหาแนวโน้มและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
ความ เป็นเลิศทางการศึกษา 
1065205 การบริหารการเงนิและพัสดุ 3(3-0-6) 
 Administration of School Finance and Materials 

ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ระบบกระบวนการงบประมาณ การเงินและพัสดุแนวคิด     
เก่ียวกับการลงทุนทางการศึกษา กฎ ระเบียบ มติ ครม. และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ
การเงินและพัสดุ  แนวปฏิบัติในการจัดทํา  จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริหาร
งบประมาณการเงินและพัสดุ  การระดมทรัพยากรและทุนในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาเก่ียวกับการบริหาร งบประมาณการเงินและพัสดุ และกรณีศึกษา 
โดยเน้นการบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
1065206 การบริหารการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
             Basic Education Administration 
 ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา นโยบาย และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่างๆ เน้นหลักการบริหารและนิเทศงานใน        
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาในท้องถิ่นปัญหาและแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1065207 การบริหารการอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
 Higher Education Administration 
 ปรัชญา ทฤษฎี และกระบวนการในการบริหารการอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญา 
และตํ่ากว่าปริญญา อาทิ อาชีวศึกษาพลศึกษาและอ่ืนๆ การบริหารการอุดมศึกษาไทยการบริหาร         
อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มใหม่การบริหารการอุดมศึกษา 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1065209 การบริหารการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6) 
 Non-Formal Education Administration 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญานโยบายและจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษานอกระบบ  
บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่างๆ เน้นหลักการบริหารและนิเทศงานในการจัด
การศึกษานอกระบบ การศึกษาการบริหารการศึกษานอกระบบของท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มใหม่
ในการจัดการศึกษานอกระบบ 
1065210 การจัดการศึกษาของท้องถ่ิน                  3(3-0-6) 
 Local Education Management 
 ศึกษา  วิเคราะห์ พัฒนาการทางการศึกษาไทยต้ังแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน  
การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยกับต่างประเทศ  การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของชุมชน รูปแบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
1065211 หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
 Principles of Management in Business Education 
 ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างการบริหาร
การศึกษาและการบริหารธุรกิจวิวัฒนาการบริหารธุรกิจ หน้าที่ของผู้จัดการการวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดงานบุคคล การควบคุมการตัดสินใจ ปัญหาในการบริหารธุรกิจ อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ รวมทั้งเทคนิควิธีการในการบริหารองค์การธุรกิจทางการศึกษา
และวิเคราะห์ผลการตอบแทนทางการศึกษา 
1065212 ผู้นาํทางวิชาการและการพฒันาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Instructional Leadership and Curriculum Development 
 ศึกษาวิ เคราะห์หลักการ  ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและ 
การบริหารงานวิชาการการบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชา 
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเน้น 
การจัดการเรียนการสอนโดยยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา 
การประเมิน การสอน การประกันคุณภาพ การศึกษาศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตรเน้นการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1065213 การบริหารทรพัยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Administration of Educational Resources 
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิดแนวปฏิบัติและความสัมพันธ์ระหว่าง 

การบริหารงานวิชาการกับงานสนับสนุน เช่น การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ การเงิน
และพัสดุ การบริหารงานบุคคลการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษาเน้นการบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา
และประยุกต์ใช้ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการวางแผนและ 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการระดมและบริหารทรพัยากรในท้องถิ่น 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการจดัการศึกษา 
1065401 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Supervision 

ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี รูปแบบเทคนิคและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา 
การวางโครงการและการประเมินโครงการ นิเทศการศึกษา การศึกษาปรับปรุงการเรียนการสอนและ
การนิเทศภายในสถานศึกษาบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นิเทศการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
แนวทา ง  แ ก้ ปัญหา  ฝึ กป ฏิ บั ติ ก า ร พัฒนา เ ค รื่ อ ง มื อ และทั กษะกา ร นิ เ ทศกา รศึ กษ า 
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและการใช้การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1065501 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศ 3(2-2-5) 
 School Administration for Excellence 
 ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่างๆ โครงสร้าง
และการจัดองค์การในการบริหารการศึกษาของไทยในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาการ
จัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภทระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาการจัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภท
ระดับและขนาดของสถาบันการศึกษา งานและการจัดระบบงานในการบริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาและการรับรองวิทยฐานะและการประกันคุณภาพการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่   
ในการบริหารเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1065502 สถาบนัการศกึษากับชุมชน 3(2-2-5) 
 School and Community 
 ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  กระบวนการในการส ร้างความสัม พัน ธ์ระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชน เทคนิควิธีการนําศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา  วิเคราะห์บทบาทของสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนแบบย่ังยืน 
ศึกษากรณีตัวอย่างความสําเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1066101 การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Evaluation 
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการเทคนิค
วิธีการจัดทําการวิเคราะห์การเลือกและการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินโครงการการรายงานผลการ
ประเมินและการใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1066201 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Laws 

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี ตัวอย่าง
การใช้กฎหมายทางการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
1066301 เศรษฐศาสตรก์ารศึกษา 3(3-0-6) 
 Economics of Education 
 ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศหลักการจัดสรรทรัพยากรการวางแผนกําลังคนกับการลงทุนด้านการศึกษา   
เปรียบเทียบการลงทุนด้านการศึกษาวิเคราะห์การลงทุนกับผลตอบแทนทางการศึกษาและ 
การพัฒนาประเทศแหล่งที่มาของการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น การจัดการศึกษากับ  
การมีงานทํา และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
1066701 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการ
บริหารความขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเก่ียวกับความขัดแย้งในองค์การการประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีและการเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
1066702  การจัดการความเครียดสาํหรับผูบ้ริหาร 3(3-0-6) 
 Stress Management for Administrators 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับความเครียด สาเหตุของความเครียดของผู้บริหาร การ
เกิดและความกดดันในการเป็นผู้นําทางการศึกษา เทคนิคในการบริหารความเครียดที่จําเป็นต่อการ
สอนและการบริหาร การบริหารเวลาของผู้บริหาร การนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้จัดการ
ความเครียด 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1066703 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสีย่งทางการศึกษา              3(3-0-6) 
 Risk and Change Management in Education 
 ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง  สาเหตุและองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยง
ทางการศึกษา  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการศึกษา แนวคิดใหม่ๆ ที่ผู้บริหาร
การศึกษาจะนํามาประยุกต์ใช้ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
1066704 การจัดการความรู้ทางการศกึษา                               3(3-0-6) 
 Knowledge Management in Education 
 ศึกษาบทบาทการศึกษาในการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการ
ความรู้  เพ่ือเรียนรู้วิธีเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งน้ีให้เน้นกระบวนการจัดการความรู้และ 
ตัวแบบการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
ประยุกต์การจัดการความรู้ที่สามารถใช้ในการศึกษาและชุมชน  
1066801 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
 Practicum in Educational Administration 

สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศการสอน
รวมทั้งปัญหาขององค์การ  การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอ่ืนๆ 
ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนดและมีการศึกษานอกสถานที่ 
1066901  สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Educational Administration 

หลักและกระบวนการสัมมนาเพ่ือการเรียนรู้และการแก้ปัญหาเลือกหัวข้อหรือ
ปัญหาทางการบริหารการศึกษาในการสัมมนาการ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ 
การทํางานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
1066902 การศึกษาเอกเทศ 3(150) 
 Independent Study 

ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
1066902 ภาคนพินธ ์ 6  หน่วยกิต 
 Term Papers 

โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้งเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ 
1066903 วิทยานพินธ ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis 

ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม      
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การนําทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิค     
วิธีวิจัย และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1065105 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Contexts and Trends in Education 

ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาพ้ืนฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา 
สัมมนากระบวนทัศ น์ ใหม่ ในการ เปลี่ ยนแปลงทางการ ศึกษา  ปัญหาและแนวโ น้มของ 
การจัดการศึกษา 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students 

ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการ
อ่านและสรุปใจความสําคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2516301 การพัฒนาทีมงาน  3(3-0-6) 
 Team Development 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และความสําคัญของทีมงานกระบวนการข้ันตอน
รูปแบบของการสร้างทีมงานการพัฒนาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารตลอดจนบทบาทของ
สมาชิก      ในทีมงานที่ทําให้เกิดคุณภาพในการบริหาร 
2535301 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ      3(3-0-6) 
 National Development Theories According to His Majesty’s  
                    Initiatives 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ นับต้ังแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเพ่ือนําทฤษฎีหรือแนวคิด        
ไปประยุกต์ใ ช้ในการพัฒนา  และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เ ป็นประโยชน์ ต่อ 
การจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 
4125101 คอมพิวเตอรส์าํหรับนักศึกษาบัณฑิต         2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ทความรู้เบ้ืองต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
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  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน  
ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม         :    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

            Master of Education (Curriculum and Instruction) 
ช่ือย่อ           :     ค.ม. (หลักสตูรและการสอน) 

   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

จํานวนหน่วยกิตรวมและโครงสรา้งหลักสตูร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปรับปรุง 2550)  

จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก 2 และแผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แต่ละแผนไม่น้อยกว่า  39  
หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

 

แผน ก 2 
1. หมวดวิชาสัมพันธ์   6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   21 หน่วยกิต 
     2.1  วิชาบังคับ    6 หน่วยกิต 
     2.2  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต (จัดเป็นแขนงวิชา) 
3. วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
4. วิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิตเป็นเกณฑ์การจบการศึกษา 
 

แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธ์   6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   27 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ    6 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต (จัดเป็นแขนงวิชา) 
3. ภาคนิพนธ์    6 หน่วยกิต 
4. วิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิตเป็นเกณฑ์การจบการศึกษา 
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ตารางโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

รายการ 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6             
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 27 
     2.1 วิชาบังคับ 6 6 
     2.2 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 21 
3.  วิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ์ 12 6 
4.  วิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 39 39 
 

รายวิชาตามหลักสูตร 
 หมวดวิชาสัมพันธ์   
                    วิชาบังคับ                  6  หน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
         1025011      ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น          3(3-0-6) 

        1025042      สถิติและการวิจัย             3(2-2-5) 
 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
         วิชาบังคับ         6  หน่วยกิต   
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

        1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน           3(2-2-5) 
        1026172  สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน    
 สําหรับท้องถิ่น             3(1-4-4) 
        วิชาเลือก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สําหรับแผน ก 2  หรือ 21 หน่วยกิต  

สําหรับแผน ข  จากรายวิชาต่าง ๆ ในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหน่ึงเพียงแขนงเดียว ดังต่อไปน้ี 
 

แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
         วิชาบังคับ                      9   หน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

        1025121   การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน                3(2-2-5) 
        1025144  วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา               3(2-2-5) 

1026135   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน         3(2-2-5) 



 

 

173 

         วิชาเลือก แผน ก 2    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
   แผน ข       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า               12  หน่วยกิต 
   รหัส              ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1025112  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    3(3-0-6) 
        1025114  การส่งเสริมสมรรถภาพของครู    3(2-2-5)                          
        1025122 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม  3(2-2-5) 
        1025123 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  3(2-2-5) 
        1026124  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้    3(3-0-6) 
        1026125 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4-4) 
        1026126 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน   3(150) 
        1026142 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน    3(2-2-5) 
        1026143 การวิจัยในช้ันเรียน     3(2-2-5) 
        1026162 การนิเทศการเรียนการสอน    3(2-2-5) 

 

   แขนงวิชาคณิตศาสตร ์
         วิชาบังคับ            9  หน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

       1025281  พีชคณิตสําหรับครู     3(3-0-6) 
        1025282  แคลคูลัสสําหรับครู     3(3-0-6) 
        1026222 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

 

         วิชาเลือก แผน ก 2    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
   แผน ข       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       12  หน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

        1025211  ปรัชญาการสอนคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
        1025283 เรขาคณิตสําหรับครู     3(3-0-6)  
        1026221 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นทางด้านคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
        1026223 ทักษะและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
        1026224  การศึกษาอิสระทางด้านการสอนคณิตศาสตร์  3(1-4-4) 
        1026231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านหลักสูตร            3(2-2-5) 
   และการสอนคณิตศาสตร์ 
        1026241 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์3(2-2-5) 
        1026261 การนิเทศการสอนคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
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ข้อกําหนดเฉพาะแขนงวิชา  
         นักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะต้องเรียนหรือ
อบรมและสอบผ่านเกณฑ์ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในชุดวิชาต่อไปน้ี
ทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
  4091201  หลกัการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

        4091202  พีชคณิตระดับวิทยาลัย     3(3-0-6) 
         4092501  เรขาคณิตเบ้ืองต้น     3(3-0-6) 

        4094401  คณิตศาสตร์วิเคราะห์     3(3-0-6) 
   แขนงวิชาวิทยาศาสตร ์
         วิชาบังคับ               9  หน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

        4015381   วิทยาศาสตร์กายภาพ     3(3-0-6) 
        4035382  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ     3(3-0-6) 
        1026323  เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  แผน ก 2    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต 
  แผน ข       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                  12  หน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 1025331 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์   3(2-2-5) 
         1026321  วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(3-0-6) 
 1026322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์  3(2-2-5) 

         1026324  การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 
         1026325  การนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   3(2-2-5) 
         1026326  การศึกษาอิสระทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์  3(1-4-4) 

        1026332  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
    การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
 

        ข้อกําหนดเฉพาะแขนงวิชา                                                                                                   
         นักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องเรียนวิชาต่อไปน้ีโดยไม่นับหน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4034381 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1     3(3-0-6) 

        4014382 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  2     3(3-0-6) 
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แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 
         วิชาบังคับ                      9 หน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

        1025481   การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับครู 1   3(3-0-6) 
        1025483   ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
        1026421  ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

          

          วิชาเลือก  แผน ก 2    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                        6  หน่วยกิต 
      แผน ข       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       12  หน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

        1025426  การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
        1025427  การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
        1025445  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
        1026422   การจัดการหลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
        1026423   การศึกษาอิสระทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ  3(1-4-4) 
        1026428  การปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
        1026439  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอน  3(2-2-5) 
    ภาษาอังกฤษ 
        1026448 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
        1026451 จิตวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
        1026482 การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับครู 2   3(3-0-6) 
 

         ข้อกําหนดเฉพาะแขนงวิชา   
                        1. นักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษดังต่อไปน้ีโดยไม่นับหน่วยกิต 
  รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 1551117  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
        1551119  กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

         1551121   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษปัจจุบัน 1    3(3-0-6)
          1551123  การเขียนตามต้นแบบ     3(3-0-6) 

        1532203  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
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        2. นักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 
หรือมีประสบการณ์ทางการสอนภาษาอังกฤษน้อยกว่า 2 ปี  ให้เรียนวิชา 1026428 การปฏิบัติการ
สอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) เป็นวิชาบังคับ 

 

แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 วิชาบังคับ                   9  หน่วยกิต 
 รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1025523   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
1025551          จิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 
1026521   การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 

          

วิชาเลือก   แผน ก 2    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                            6  หน่วยกิต 
  แผน ข       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                  12  หน่วยกิต 
 รหัส                 ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 1025522 การจัดโปรแกรมสําหรับวัยทารกและวัยเตาะแตะ  3(2-2-5) 
 1025508 ความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน  3(2-2-5) 
 ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1025522 การจัดโปรแกรมสําหรับวัยทารกและวัยเตาะแตะ  3(2-2-5) 
 1026524 การศึกษาอิสระ      3(1-4-4) 
 1025525 การจัดและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
 วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
 1025526 การจัดและพัฒนาทักษะทางภาษาและสังคมของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1025527 การจัดและพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของ 3(2-2-5) 
 เด็กปฐมวัย   
 1026501 วิทยาศาสตร์ทางสมองสําหรับการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
 1026531 สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1026541 การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

       1026546 ปฏิบัติการวิจัยเด็กปฐมวัย    3(1-4-4) 
 1026565 การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 
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        ข้อกําหนดเฉพาะแขนงวิชา   
        สําหรับผู้ที่ไม่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จะต้อง

เรียนวิชาเพ่ือปรับพ้ืนฐานเฉพาะแขนงไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยลงทะเบียนเรียนวิชาต่อไปน้ี 
  รหัส         ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

        1124601   การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
        1211101   การศึกษาปฐมวัย     2(2-0-4) 
        1213602   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) 
 

 วิทยานิพนธ์   
  รหัส         ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

        1026991  วิทยานิพนธ์           12   หน่วยกิต 
        1026992  ภาคนิพนธ์             6   หน่วยกิต 
รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 

  รหัส         ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
        1555101   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต     2(1-2-3) 
        4125101  คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต     2(1-2-3) 

              สําหรับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตมี   2  ทางเลือกดังน้ี 
 1. ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนถ้าสอบ TOEFL ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 450 หรือ 
ย่ืนเรื่องขอทดสอบจากศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษากําหนด  

              2. ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและผ่านการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของ
รายวิชา   
         ข้อกําหนดเฉพาะหลักสูตร 
         1.  ผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา
ให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด  กรณีสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปน้ี
โดยไม่นับหน่วยกิต 
  รหัส         ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
         1014101   หลักการศึกษาและการเรียนรู้    3(2-2-5) 
         1035101   นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
         2. นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการฝึกวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
         3. สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแขนงวิชาภาษาอังกฤษแต่ไม่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
ต้องมีผลการสอบ TOEFL  ไม่ตํ่ากว่า 500  คะแนน 
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แผนการเรียน 
แบบท่ี 1 เลือกทั่วไป  (ภาคพิเศษ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 

1015117 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0) 
1045105 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 
1025300 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 

รวม 12 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2 

1045421 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0) 
4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 
…………… วิชาเลือก 6 

รวม 12 
 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที ่3 
…………… วิชาเลือก 6 

รวม 6 
 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที ่1 
1026931 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรบัท้องถิ่น 3(2-2) 
………….. วิชาเลือก 6 

รวม 9 
 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที ่2 
1026991 วิทยานพินธ ์ 12 

รวม 12 
 

แบบท่ี 2  เลือกเฉพาะแขนงวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 
1015117 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0) 
1045105 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 
1025300 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 

รวม 12 
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ปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2 
1045421 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0) 
4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 
…………… วิชาเลือกทั่วไป 3 
……………. วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3 

รวม 12 
 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 
  วิชาเลือกทัวไป 3 

 วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3 
รวม 6 

 
 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
1026931 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรบัท้องถิน 3(2-2) 
………….. วิชาเลือกเฉพาะแขนง 6 

รวม 9 
 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
1026991 วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 12 
 
ภาคปกต ิ

แบบท่ี 1 เลือกทั่วไป  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
1015117 ปรัชญาการศึกษาเพือการพัฒนาท้องถิน 3(3-0) 
1045105 สถิติเพือการวิจัย 3(3-0) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 
1025300 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 

รวม 12 
 

 

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1045421 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0) 
4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 
…………… วิชาเลือก 6 

รวม 12 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
1026931 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรบัท้องถิน 3(2-2) 
………….. วิชาเลือก 9 

รวม 12 
 
 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
1026991 วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 15 
 

แบบท่ี 2  เลือกเฉพาะแขนงวิชา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 

1015117 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0) 
1045105 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 
1025300 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 

รวม 12 
 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2 
1045421 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0) 
4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 
…………… วิชาเลือกทั่วไป 3 
……………. วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3 

รวม 12 
 

ปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 
………….. วิชาเลือกทั่วไป 3 
………….. วิชาเลือกเฉพาะแขนง 6 

รวม 12 
 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที ่2 
1026991 วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 15 
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คําอธบิายรายวิชา 
1.  หมวดวิชาสัมพันธ ์  

รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1025011 ปรัชญาการศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน                                     3(3-0-6) 
  Educational Philosophy for Local Development 
  ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยปัจจุบัน รวมทั้งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มการจัดการศึกษา ศึกษาแนวคิด
การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียน เพ่ือความงอกงามตลอดชีวิตและความเป็นไทยที่
สมบูรณ์  การนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาและสภาพท้องถิ่น 
1025021 การพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                        3(2-2-5) 
  Curriculum and Instructional Development 
 ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีหลักสูตร  รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสตูร ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในระดับต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ  
กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การ
จัดเตรียมเอกสารและวัสดุหลกัสูตร กระบวนการนําหลักสตูรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ศึกษา
และวิเคราะห์ทฤษฎีการสอน รูปแบบการสอนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม มี
นิสัยใฝ่รูแ้ละเรยีนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
1025042 สถิติและการวิจัย          3(2-2-5) 
  Statistics  and  Research 
  ศึกษาพัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์
ความหมาย  ประเภท  และระเบียบวิ ธี วิทยาการวิจั ย  การออกแบบการวิจั ยทั้ งการวิจั ย 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การออกแบบการวัดตัวแปรและการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล  การออกแบบการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัย  การแปลความหมายจากผลการ
วิเคราะห์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย 
1026172  สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับท้องถ่ิน        3(1-4-4) 

 Seminar in Research for Local Curriculum and Instructional  
           Development 

  สัมมนางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับท้องถิ่น  
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของท้องถิ่น  สําหรับ
การศึกษาทุกระบบ ทั้ งการศึกษานอกระบบ ในระบบ และตามอัธยาศัย ระดมพลั งสมอง 
เพ่ือแก้ปัญหา  และนําเสนอแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนางานวิจัย  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยให้ทันสมัยทันเหตุการณ์  
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
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แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1025112 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม       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 
 ศึกษาองค์ประกอบของความเป็นครู ทักษะและเจตคติของครู ความสามารถของครู  
สมรรถภาพของครู องค์ประกอบของสมรรถภาพและประเภทของสมรรถภาพท่ีครูพึงมีในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครูให้บังเกิดผลดี แนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพครู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานของครูและแนวทางในการพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
1025121 การจัดการหลกัสูตรและการเรียนการสอน                                  3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Management 
 ศึกษาหลักการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยเน้นการบริหารงานด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลต่อ            
การบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ระบบการบริหารจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ อภิปราย
ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการประยุกต์ระบบ
นิเทศการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และสภาวะการจัดการศึกษา 
1025122 การพัฒนาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม                             3(2-2-5) 

 Curriculum Development and Training Techniques 
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและเทคนิคของการฝึกอบรม 

สังเคราะห์รูปแบบ และเทคนิคการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
ประเมินผลและรายงานการฝึกอบรม 
1025123 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคดิ                                     3(2-2-5) 
 Instruction   for Thinking Process  Development 
 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกับการคิดและการพัฒนา
สติปัญญาทั้งของไทยและต่างประเทศ  การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวน 
การคิด ปัญหา กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การประเมินและการควบคุมการคิด เทคนิคการจัด
กระบวน  การเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลกัสูตรในสถานศึกษา                         3(2-2-5) 
 Action Research for School Based Curriculum Development 
 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย หลักการ  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน  การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
1026124 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้                                                     3(3-0-6) 

Development of Learning Societies 
  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเก่ียวกับสภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ผลกระทบที่มีต่อครอบครัวและชุมชน ระบบการเรียนรู้ในสังคมยุคใหม่ ลักษณะ
ของสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชน และการรวม
พลังเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต    การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ รวมท้ังบทบาทของโรงเรียนในการ
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
1026125 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน                3(1-4-4) 

 Independent Study in Curriculum and Instruction 
 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปัญหาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านหลักสูตรและ         

การเรียนการสอนและนํามาจัดทําโครงการพิเศษหรือรายงาน ภายใต้คําปรึกษาแนะนําของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 
1026126 การฝึกภาคสนามเก่ียวกับหลกัสูตรและการเรียนการสอน                   3(150) 

 Practicum in Curriculum and Instructional Development 
 ฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน                   3(2-2-5) 
  Information Technology for Instruction 
  ศึกษา วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการสร้างและการนําเสนอข้อมูล  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล การใช้คอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการ
นําข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยประยุกต์ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1026142 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน                                 3(2-2-5) 

 Curriculum and Instructional Evaluation 
 ศึกษาวิเคราะห์ กระบวนทัศน์ การประเมิน ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  

รูปแบบการประเมิน ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง และประยุกต์ใช้ โดยการฝึกปฏิบัติการประเมินใน
สถานศึกษา 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1026143 การวิจัยในชั้นเรียน                                                                   3(2-2-5) 
  Classroom Research 
  ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในช้ันเรียน อภิปรายความสําคัญและ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพ่ือกําหนดปัญหาวิจัยในช้ันเรียน พัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัย ดําเนินการ
ทดลองเก็บข้อมูล  วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  เขียนรายงานการวิจัย นําเสนอและประเมิน
ผลการวิจัย 
1026162 การนิเทศการเรียนการสอน                             3(2-2-5) 

 Instructional Supervision 
 ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ

กระบวนการนิเทศทางด้านการเรียนการสอน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงกับการนิเทศ พัฒนา
รูปแบบการนิเทศทางด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูปทางการศึกษาและสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นําเสนอรูปแบบการนิเทศและโครงการนิเทศ เพ่ือปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

แขนงวิชาคณิตศาสตร ์
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1025211 ปรัชญาการสอนคณิตศาสตร์                             3(3-0-6) 
  Philosophy for Mathematics Teaching 
  ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับประวัติคณิตศาสตร์ ขอบข่าย ลัทธิ แนวคิด ความเช่ือและ
ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิวัฒนาการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ หลักการ
จัดการศึกษาคณิตศาสตร์   
1025281 พีชคณิตสาํหรบัครู                                                                     3(3-0-6) 
  Algebra for Mathematics Teachers 
  ศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกับกลุ่ม วง และสนาม เมตริกซ์และการดําเนินการบน
เมตริกซ์ เวคเตอร์ เวคเตอร์สเปซ ฐาน มิติ และการแปลงเชิงเส้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสอนสําหรับครู 
1025282 แคลคูลัสสําหรับครู                     3(3-0-6) 
  Calculus for Mathematics Teachers 
  ศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ 
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์และการประยุกต์  
ลําดับและอนุกรม  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสอนสําหรับครู 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1025283 เรขาคณิตสําหรับครู                     3(3-0-6) 
  Geometry for Mathematics Teachers  
  ศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกับเรขาคณิตของยุคลิดเก่ียวกับจุด เส้น และระนาบ สมบัติ
ของรูปสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และศึกษาแนวคิดและวิธีการเก่ียวกับเรขาคณิตนอกแบบ
ยุคลิด เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสอนสําหรับครู 
1026221 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินทางด้านคณิตศาสตร์                  3(2-2-5) 
  Local Curriculum Development in Mathematics 
  ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดํารงชีวิตของชุมชน วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ในส่วนที่เป็นหลักสูตร
แกนกลาง ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและหลักสูตรที่เป็นแกนกลาง  การนําหลักสูตรท้องถิ่นคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของชุมชนโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้คณิตศาสตร์เป็นสื่อกลาง 
1026222 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                        3(3-0-6) 
  Mathematics  Learning Management 
  ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่ เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์หลักสูตรและผู้เรียน ตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  และการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1026223 ทักษะและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์               3(2-2-5) 
  Skills and Technical Instruction in Mathematics 
  ศึกษาและวิเคราะห์จิตวิทยาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบการสอน ทักษะ
และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1026224 การศึกษาอิสระทางด้านการสอนคณิตศาสตร์                  3(1-4-4) 
  Independent Study in Mathematics  Instruction 
  ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ ชุดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ
สอน  ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การจัดอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกับการสอนคณิตศาสตร์ การ
จัดทําโครงการแก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การสังเคราะห์งานวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์  
การสร้างชุดการเรียนการสอน  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจทางการสอนคณิตศาสตร์  
การจัดทําโครงการพิเศษ  
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1026231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  Innovation and Technology for Curriculum and Instruction in  
                   Mathematics 
   การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ตลอดจนการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  และนวัตกรรมทางการสอนคณิตศาสตร์ 
1026241 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
  Action Research for Mathematics Instructional Improvement  
  ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่างๆ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ 
การวิจัย  การเลือกปัญหาการวิจัย  การกําหนดจุดมุ่งหมายการวิจัย  ตัวแปร สมมติฐาน ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง  การเลือกรูปแบบการวิจัย  การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  สถิติเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีอ่ืนๆ 
เพ่ือการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการแปลความหมายของข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ การเขียนเค้า
โครงการการวิจัย  รายงานการวิจัย  การนําเสนอและการประเมินงานวิจัย 
1026261 การนิเทศการสอนคณิตศาสตร์          3(2-2-5) 
  Supervision of Mathematics Teaching 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุ่งหมายของการนิเทศการสอนคณิตศาสตร์
ขอบข่ายของการนิเทศการสอนคณิตศาสตร์ บทบาทของผู้บริหารต่อการนิเทศ หลักการและเทคนิควิธีการ
นิ เทศการสอนคณิตศาสตร์  การพัฒนาการเรียนการสอน การนิ เทศการสอนคณิตศาสตร์ 
การนิเทศภายใน  การประเมินผลการสอนคณิตศาสตร์  

รายวิชาในข้อกําหนดเฉพาะแขนง 
รหัส            ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4091201 หลักการคณิตศาสตร์           3(3-0-6) 
  Principles of  Mathematics  
  ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  จํานวนจริง ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ เซต  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (เน้นวิธีการพิสูจน์)  
4091202 พีชคณิตระดับวิทยาลัย         3(3-0-6) 
  College Algebra  
  เศษส่วนย่อย  ฟังก์เลขช้ีกําลัง  ฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันพหุนาม  ฟังก์ชันตรรกยะ  
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก สมการพหุนาม ลําดับและอนุกรม ทฤษฎีบทพหุนาม  
เมทริกซ์  ตัวกําหนด  และการประยุกต์ในการแก้สมการเชิงเส้น 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น                                                                     3(3-0-6) 
  Introduction to Geometry  
  ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด โดยใช้แนวทางอ่ืน  
วิเคราะห์เน้ือหาเรขาคณิตของยุคลิด โดยใช้ระบบสัจพจน์ การค้นพบเรขาคณตินอกแบบยุคลิด 
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รหัส            ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4094401 คณิตศาสตร์วิเคราะห์           3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis 
  ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์และอินทิกรัล 

แขนงวิชาวิทยาศาสตร ์
1025331 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์            3(2-2-5) 
  Innovation and Technology in Science 
  ศึกษา วิเคราะห์  ข้อดี  ข้อเสีย  ข้อจํากัด  การคัดสรร  และการเลือกใช้ให้เหมาะสม
องค์ประกอบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ นาโน
เทคโนโลยี  และอ่ืน ๆ 
4015381 วิทยาศาสตร์กายภาพ                     3(3-0-6) 
  Physical Science 
  ศึกษาวิเคราะห์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน  การ
เคลื่อนที่แบบสั่นและแบบคลื่น กลศาสตร์ของเหลว  อุณหภูมิและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานและ
กระบวนการทางความร้อน สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า แรงแม่เหล็กและ
สนามแม่ เหล็ก ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์ แบบจําลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
การจัดอิเล็คตรอนในอะตอม  การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตาม
ตารางธาตุพันธะเคมี  การเกิดสารประกอบไอออนนิก  การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์  
การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบโคเวลเนต์  ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ รูปร่างโมเลกุล  
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์  แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุล  สารโครงผลึกร่างตาข่าย  พันธะโลหะ  
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน 
4035382 วิทยาศาสตรช์วีภาพ                                                                 3(3-0-6) 
  Biological Science  
  ศึกษาวิ เคราะห์ธรรมชาติของสิ่ งมี ชี วิต  การศึกษาชีววิทยา  การแบ่งและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์  การรักษาดุลยภาพของเซลล์  ดุลยภาพของนํ้า เกลือแร่ อุณหภูมิ 
ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระบบหมุนเวียนเลือด นํ้าเหลือง  การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ระบบ
ภูมิคุ้มกันของมนุษย์  เคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  การจัดและจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ ช่ือ
วิทยาศาสตร์  สารอาหารกับการดํารงชีวิต ทางเดินและระบบย่อยอาหาร  ความหลากหลายทางชีวภาพ  
การถ่ายทอดพลังงาน  ระบบนิเวศน์  วัฏจักรสาร  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ประชากร มนุษย์กับความ
ย่ังยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   
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รหัส            ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1026321 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน                    3(3-0-6) 
  Science and Local Wisdom 
  ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
เกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัตถกรรม อาหาร โภชนาการ  สุขอนามัย 
และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และบูรณาการการจัดการเรียนรู้  มีการนําเสนอประเด็นการเรียนรู้  เพ่ือเกิดสํานึก
มโนธรรม  และนําไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน 
1026322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินทางด้านวิทยาศาสตร์                  3(2-2-5) 
            Local Science Curriculum Development 
  วิเคราะห์ลักสูตรวิทยาศาสตร์ของไทย  และต่างประเทศ  อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัติของการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
1026323 เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                              3(2-2-5) 
  Technique in Science Learning Management  
  ศึกษาปรัชญาวิทยาศาสตร์  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบต่างๆ ที่เน้น
กระบวนการคิด  พัฒนาและออกแบบกลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนํารูปแบบที่พัฒนา
แล้วไปใช้และปรับปรุงแก้ไข  เรียนรู้การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง  เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1026324 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์                    3(2-2-5)
  Science Activity Management 
  ศึกษา วางแผน ออกแบบ จัดทําโครงการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ และการประเมินโครงการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์  
ชมรมวิทยาศาสตร์ 
1026325 การนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   3(2-2-5) 
  Supervision of Science Learning Management 
  ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปราย หลักการและเทคนิคการนิเทศการศึกษา การนิเทศ
นักศึกษาฝึกสอน  บทบาทของอาจารย์นิเทศ และครูพ่ีเลี้ยง การนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
สถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ของศึกษานิเทศก์  ปัญหาเก่ียวกับการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน  บทบาทของผู้อํานวยการและหัวหน้าหมวดวิชาในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1026326 การศึกษาอิสระทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์               3(1-4-4) 
  Independent Studies in Science Teaching 
  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษาที่น่าสนใจที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทางด้านการ
สอนวิทยาศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตรศึกษา พร้อมทั้งนํามาจัดทําโครงการพิเศษหรือรายงานภายใต้
คําปรึกษาแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา   
1026332 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          3(2-2-5) 
  Information Technology and Innovation in Science Learning  
                      Management 
  ศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และนวัตกรรม  การออกแบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  การสร้างและการนําเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ถึงประโยชน์และข้อจํากัด พร้อมทั้งรู้จัก
เลือกและคัดสรรและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

 

รายวิชาในข้อกําหนดเฉพาะแขนง 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4014382 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2                 3(3-0-6) 
  Fundamental  Science 2 
  ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายแนวคิดเก่ียวกับสารและสมบัติของสาร แรงและการ
เคลื่อนที่  พลังงานกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
4034381 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1                 3(3-0-6) 
  Fundamental  Science 1 
  ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายแนวคิดเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1025426 การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษ                 3( 3 -0 -6 )
  Teaching English  Listening and Speaking 
  เทคนิคและวิธีสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสม  การสร้างแบบทดสอบ และการประเมินการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
1025427 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ                             3(3-0-6) 
  Teaching English Reading and Writing 
  เทคนิคและวิธีสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  การเลือกใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม  การสร้างแบบทดสอบ และการประเมินการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1025445 การวิจัยเชงิปฏิบัติเพื่อพฒันาการสอนภาษาอังกฤษ                          2(2-2-5) 
  Action Research in Teaching English Development 
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่าง ๆ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย  การเลือกปัญหา
ทางการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ การศึกษาและวิเคราะห์การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษ 
1025481 การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับครู 1                 3(3-0-6) 
  English Language Development for Teachers 1 
  พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสอน 
สําหรับครู 
 

1025483 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
  Applied Linguistics in Teaching English 
  ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และการพัฒนาการเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

1026421 ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 
  Theories and Methods of English Language 
  ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาอังกฤษในอดีตและปัจจุบัน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์และจิตวิทยาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
1026422 การจัดการหลกัสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ                 3(2-2-5)
  English Curriculum Management and Course Books 
  ความหมายของหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร  หลักสูตรระดับชาติและหลักสูตร
ท้องถิ่น พ้ืนฐานปรัชญาทางการศึกษา และจิตวิทยาที่มีผลต่อการจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ทําให้
ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต การวิเคราะห์หลักสูตร แนวปฏิบัติที่เป็นอยู่ใน
อดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์หนังสือเรียน การเสริม และ
การปรับใช้วัสดุการสอน 
1026423 การศึกษาอิสระทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ                                    3(1-4-4)   
           Independent Studies in Teaching English  
  การศึกษาค้นคว้าประเด็นทางการสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท วิเคราะห์และ
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  
1026428 การปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ                           3(2-2-5) 
  Practicum in English Language Teaching 
  การฝึกปฏิบัติการสอน การเตรียมการสอน การเขียนแผนการสอน การสังเกต 
การสอน การนิเทศการสอน การทําหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยง การอภิปราย และสรุปหลังการปฏิบัติ 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1026439 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology in Teaching English 
  ศึกษานวัตกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
e-learning พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดึงข้อมูลมาประยุกต์ใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ การเตรียมสื่อการ
เรียนการสอน และการประเมินการใช้สื่อ 
1026448 การวัดและประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        3(3-0-6)          

English Language Learning Assessment 
  ทฤษฎีและหลักการประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ การสร้างแบบทดสอบทางภาษา
ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   
1026451 จิตวิทยาการสอนภาษา                  3(3-0-6) 
  Psychology for English Teachers 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางภาษา การศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
การนําจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน 
1026482 การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับครู 2                                             3(3-0-6) 
  English Language Development for Teachers 2 
  พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอนสําหรับครู 
 

รายวิชาในข้อกําหนดเฉพาะแขนง 
1551117 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5)
  Listening and Speaking English for Communication 1  
  พัฒนาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยเน้นกิจกรรมบทบาทสมมติ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ฝึกกิจกรรมและเกมส์
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6)
  English Reading Strategies  
  ศึกษากลวิธีทางการอ่านภาษาอังกฤษในระดับประโยคท่ีซับซ้อนและระดับข้อความท่ี
เป็นตอน เข้าใจรูปแบบต่างๆ ของภาษาที่ช่วยทําให้อ่านได้เร็วขึ้นโดยใช้การอ้างถึง การเช่ือมโยง 
ฝึกทักษะในการใช้บริบทและคําศัพท์ในข้อความเพ่ือค้นหาความหมายของศัพท์ใหม่ ฝึกการอ่านเร็ว  อ่าน
เพ่ือความเข้าใจ  อ่านเพ่ือหาใจความหลัก     
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1551121 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษปัจจุบัน 1                   3(3-0-6)
  Current English Grammar 1  
  ศึกษาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยค วลี รูปแบบของประโยค 
การเรียงลําดับคํา ความสอดคล้องของประธานกับกริยา กาลต่างๆ การประยุกต์ใช้รูปแบบโครงสร้าง
ไวยากรณ์ในภาษาพูดและภาษาเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างถูกต้อง  
1551123 การเขียนตามต้นแบบ                     3(3-0-6)
  Guided Writing  
  พัฒานาการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาลักษณะ
องค์ประกอบของการเขียนข้อความ จดหมายส่วนตัว อีเมล์ จดหมายเชิญ การปฏิเสธอย่างสุภาพ 
การสมัครงาน การจดโน้ตย่อ  การกรอกแบบฟอร์ม 
1532203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6)
  English Phonetics  
  ศึกษากฎเกณฑ์พ้ืนฐานและคําจํากัดความของสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ กลไกการ 
เกิดเสยีง ตําแหน่งของอวัยวะที่เกิดเสียงพูดของมนุษย์ การสํารวจเสียงที่เป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวไทย
   

แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1025508 ความร่วมมือระหว่างบ้าน  โรงเรียน  และชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 
  Home, School, and Community Cooperation in Early Childhood  
                  Education 
  การศึกษาลักษณะ สภาพปัญหา บทบาทและความต้องการของบ้าน โรงเรียนและชุมชน
เก่ียวกับการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย การทดลองระยะสั้นในการจัดศูนย์บริการพ่อแม่  เด็กและ
ชุมชน โดยอาศัยประโยชน์จากแหล่งข้อมูล  และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องฝึกปฏิบัติ
บทบาทและวิธีการของครูในการให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครอง และชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน
และโรงเรียน รวมทั้งการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

1025522 การจัดโปรแกรมสําหรับวัยทารกและวัยเตาะแตะ                 2(1-2-3) 
  Organization of Education Program for Infants and Toddlers 
  โปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีใน
การจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กวัยตํ่ากว่าสามปี  วิธีการจัดและบริหารโปรแกรมการอบรมเลี้ยงดู
เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการจัดโปรแกรม การทดลองการจัดโปรแกรม
ให้แก่เด็กเป็นกลุ่มเล็กในระยะเวลาสั้นๆ 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1025523 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย               3(2-2-5) 
  Organization of Education Experience and Learning of Young Children 

ทฤษฎี หลักการและมโนทัศน์ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุสามถึงหกปี ศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการศึกษารูปแบบ 
การดําเนินงานการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การวางแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  การฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยระยะสั้น การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 
1025524 การจัดและพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 

 Organization and Development for Thinking Skills and Creative 
 Thinking of Young Children 

  ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  
วิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ฝึกปฏิบัติการพัฒนาจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการคิด
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  การประเมินทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ 
1025525 การจัดและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์       2(1-2-3) 

 วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
  Organization and Development for Mathematical and Scientific Skills  

of Young Children 
  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดและพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ฝึกปฏิบัติและพัฒนาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย การประเมินทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม 
1025526 การจัดและพัฒนาทักษะทางภาษาและสังคมของเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
  Organization and Development for Language and Social Skills 

of Young Children 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาภาษาและทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติและพัฒนาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กปฐมวัย  การประเมินทักษะพัฒนาการทางภาษาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
1025551 จิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย        3(3-0-6) 
  Child Psychology and Early Childhood Psychology Development 
  ความสําคัญของเด็ก พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมของเด็กต้ังแต่
ปฏิสนธิจนถึงอายุ 6 ปี แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก การปรับตัวของเด็ก  ปัญหา
ทางสังคมและอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการ  ความต้องการและความสนใจ
ของเด็ก รวมทั้งจิตวิทยาการศึกษาเด็กพิเศษ 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1026501 วิทยาศาสตรท์างสมองสําหรบัการศึกษาปฐมวัย                                 3(2-2-5) 
  Science of Brain and Mind for Early Childhood Education 
  การศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ทางสมองที่เก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย  
โครงสร้างหน้าที่การทํางานของสมอง และระบบประสาท การพัฒนาทางกายภาพของสมอง การรับรู้  การ
เรียนรู้และการกระทําผ่านระบบประสาทและทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  รวมทั้งการสร้างและ
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือพัฒนาสมองสําหรับเด็กปฐมวัย องค์ประกอบด้านอิทธิพลวัฒนธรรม ความเช่ือและสื่อ 
ที่มีต่อการพัฒนาสมอง 
1026521 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย          2(1-2-3) 
  Development of Curriculum and Program in Early Childhood  
                   Education 
  ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย 
การกําหนดรูปแบบของหลักสูตรและวิธีการจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่
ละชุมชน การประเมินผลหลักสูตรจากการนําไปใช้ 
1026527 การศึกษาอิสระ               2(1-2-3) 
  Independent Studies 
  การศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดเฉพาะตัวตามความสนใจของผู้เรียนในหัวข้อใดหัวข้อ
หน่ึงในสาขาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้การควบคุมและแนะนําของอาจารย์ผู้สอน 
1026531 สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย          2(1-2-3) 
  Innovative Learning Materials for Early Childhood Education 
  แนวคิดใหม่เก่ียวกับสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย  ประเภท
ของสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การสํารวจ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย การสังเคราะห์แนวคิดใหม่ที่เก่ียวกับ 
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
1026541 การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย                                    2(1-2-3) 
  Assessment and Evaluation of Young Children 
  การศึกษาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยด้านต่างๆ เพ่ือนําไปเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแผนประสบการณ์ที่จัดสําหรับเด็ก  การศึกษา 
สํารวจ ฝึกพัฒนา และใช้เครื่องมือการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กในการเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษา
ปฐมวัย  การสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล การสร้างแบบประเมิน การทดสอบแบบต่างๆ ข้อควรระวังในการ
สร้างและการนําไปใช้  การฝึกปฏิบัติงานการวัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

1026546 ปฏิบัติการวิจัยเด็กปฐมวัย                          2(1-2-3) 
  Practice of Early Childhood Educational Research 
  การศึกษาและสํารวจผลงานวิจัย แนวโน้มงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
รูปแบบการวิจัยแบบต่างๆ ระเบียบวิธีในการดําเนินการวิจัยในรูปแบบต่างๆ การสังเคราะห์ผลงานวิจัย
ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ  การฝึกปฏิบัติการศึกษาวิจัย 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

1026565 การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย                2(1-2-3) 
  Administration and Supervision in Early Childhood Education 
  ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการการบริหารและสารนิเทศการศึกษาปฐมวัย  
วิเคราะห์รูปแบบและเทคนิคการบริหารและสารนิเทศการศึกษาปฐมวัย พัฒนาเคร่ืองมือและรูปแบบการ
นิเทศ วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มการบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย   
 

รายวิชาในข้อกําหนดเฉพาะแขนง 
1124601 การจัดประสบการณ์สาํหรบัเด็กปฐมวัย         3(2-2-5)
  Learning Management of Experience for Young Children 
  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับกระบวนการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ การบูรณาการสาระการเรียนรู้และประสบการณ์
สําคัญให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก  การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ปฏิบัติการจัด
ประสบการณ์ตามสาระการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน การประเมินผล
พัฒนาการและการเรียนรู้ 
1211101 การศึกษาปฐมวัย                                                        2(2-0-4) 
  Early Childhood Education 
  ความหมาย  ความสําคัญ  จุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของต่างประเทศ ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาปฐมวัยและรูปแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในประเทศ หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ลักษณะการจัดการศึกษาแต่ละหน่วยงาน  
พระราชบัญญัติการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย นโยบายของรัฐที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย  
รวมถึงสิทธิเด็ก ความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย การร่วมมือกันระหว่างบ้าน  โรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1213602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย        2(1-2-3) 
  Assessment of Early Childhood Development 
  ความหมาย ความสําคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ประเมินและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธีการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย การสร้างและใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วิธีการทําสารนิทัศน์ การวิเคราะห์  
ไตร่ตรองการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเสนอผลการประเมินและการร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมิน  
บทบาทครูและผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็ก 

 

วิทยานพินธ ์
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1026991 วิทยานพินธ ์       12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 ศึกษา วิเคราะห์  และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขา
หลักสูตรและการสอน โดยประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสําคัญของศาสตร์ในสาขาเพ่ือกําหนดเป็นประเด็นวิจยั
ที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน  แล้ว
นําเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมและให้คําปรึกษาโดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1026992 ภาคนพินธ ์                                                               6 หน่วยกิต 
 Term Paper 
 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่างๆ ที่สนใจ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับสาขาหลักสูตรและการสอน เพ่ือกําหนดเป็นหัวข้อภาคนิพนธ์และดําเนินการทําภาคนิพนธ์ 
ภายใต้การให้คําปรึกษาโดยคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ 
 

รายวิชาเสริม 
1555101 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาบัณฑิต           2(1-2-3) 
  English for Graduate Students 
  ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุปใจความสําคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
โดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

4125101 คอมพิวเตอรส์าํหรับนักศึกษาบัณฑิต            2(1-2-3) 
Computer  for Graduate Students 

  ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูป
และการประยุกต์ ใช้งานที่เก่ียวข้องกับสาขาหลักสูตรและการสอน การใช้และการสืบค้นข้อมูล ความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  ทั้งภายในสถานศึกษาและบนระบบเครือข่าย 
 

รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐานทางการศึกษา 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู ้             3(2-2-5) 
  Principles of Education and Instruction 
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา การศึกษาเก่ียวกับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เช่น ปรัชญา      
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบ     
วิชาชีพ หลักสูตรและพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการจัดและ           
การบริหารการศึกษาไทย 
 

1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา          3(2-2-5) 
  Educational Innovation and Evaluation 
  ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล      
การเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล  ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 
ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บรหิารธุรกิจ) 

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

M.B.A. (Business Administration) 
 
จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสตูร 

หน่วยกิตรวม   36  หน่วยกิต   แบ่งเป็น  2   แผน 
แผน  ก 2  ทัง้  2   กลุ่มวิชา 

หน่วยกิตบังคบั     21   หน่วยกิต (7 รายวิชา) 
วิชาเลอืก       3  หน่วยกิต (1 รายวิชา) 
วิทยานพินธ์         12   หน่วยกิต 

แผน   ข  ทั้ง  2   กลุ่มวิชา 
หน่วยกิตบังคบั    21 หน่วยกิต (7 รายวิชา) 
วิชาเลือก                9   หน่วยกิต (3 รายวิชา) 
ภาคนพินธ ์        6  หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

                แผนการเรียน 
หมวดวิชา 

แผน  ก 2 แผน ข 
บังคับ เลือก บังคับ เลือก 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ 

- 
21 
12 

- 
3 
- 

- 
21 
6 

- 
9 
- 

รวม 33 3 27 9 
หน่วยกิตรวม 36 36 
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แผนการศึกษา แผน ก 2 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 / ภาคการศกึษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) 
3565101 ความรู้เบ้ืองต้นทางบริหารธุรกิจ 3 (3-0-6) 
3565102 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 
3565103 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

 
ปีการศึกษาท่ี 1 / ภาคการศกึษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) 
3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 
3565105 การตลาดเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 
3565106 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 

ปีการศึกษาท่ี 2 / ภาคการศกึษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
3565107 การวิจัยเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
3565108 สัมมนาการจัดการร่วมสมัย 3 (2-2-5) 

 วิทยานิพนธ์ 6 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 / ภาคการศกึษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชาเลือก 3   
 วิทยานิพนธ์ 6 
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 แผนการศึกษา แผน ข 
 

ปีการศึกษาท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) 
3565101 ความรู้เบ้ืองต้นทางบริหารธุรกิจ 3 (3-0-6) 
3565202 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 
3565103 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

ปีการศึกษาท่ี 1/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) 
3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 
3565105 การตลาดเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 
3565106 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

ปีการศึกษาท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
3565107 การวิจัยเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
3565108 สัมมนาการจัดการร่วมสมัย 3 (2-2-5) 

 วิชาเลือก 3 
 วิชาเลือก 3 

 

ปีการศึกษาท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชาเลือก 3 
 ภาคนิพนธ์ 6 
 
วิชาปรบัพืน้ฐาน 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

3565101 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธรุกิจ         3(3-0-6) 
Foundations in Business Administration 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ การบัญชี การตลาด ทางการเงิน รวมถึงการ 

สร้างรายงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับสูง 
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วิชาเสริมพืน้ฐาน 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา      2(1-2-3) 
English for Graduate Students 
ฝึกทักษะพ้ืนฐานการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน 

และสรุปใจความสําคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อภาษา 
อังกฤษโดยใช้ส่ือจากส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4125101 คอมพิวเตอรส์าํหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      2(1-2-3) 

Computer for Graduate Students 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเก่ียวกับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้โปรแกรม 
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
 

วิชาบังคับ 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
3565102 การบัญชเีพื่อการจัดการ         3(3-0-6) 

Managerial Accounting 
การบัญชีภายในองค์กรเพ่ือสร้างข้อมูลสําหรับการควบคุมและการวางแผนทาง 

บริหาร ปัญหาและกรณีศึกษาในการทบทวนการบัญชี การเงินพ้ืนฐาน ระบบต้นทุน แนวคิดเรื่อง 
งบประมาณการดําเนินงานและเงินทุน การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ิม การกําหนดราคาโอน การประเมิน 
ประสิทธิภาพ และวิธีเชิงปริมาณอ่ืนๆ 
3565103 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจัดการ        3(3-0-6) 

Managerial Economics 
การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาของผู้บริหารในภาครัฐและเอกชน การ 

จัดการทรัพยากรในองค์กรจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ผลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีผล 
ต่อการตัดสินของบริษัท ข้อจํากัดด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์และสังคม เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์ 
ที่ช่วยผู้บริหารตัดสินใจซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ทางสถิติ 
3565104 การเงนิเพื่อการจัดการ         3(3-0-6) 

Managerial Finance 
ประยุกต์ทฤษฎีทางการเงินกับปัญหาของธุรกิจ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การวางแผนโครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน การวิเคราะห์รายจ่ายฝ่าย ทุน 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
3565105 การตลาดเพื่อการจัดการ         3(3-0-6) 

Managerial Marketing 
การสร้างทักษะการตัดสินใจและการวิเคราะห์ ความเข้าใจพลังในตลาดท่ีมีผลต่อ 

การตัดสินใจในเร่ืองผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่ายการขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย และการต้ัง ราคา 
รวมถึงการสร้างแผนการตลาดแบบบูรณาการ ประเด็นการตลาดท่ีมีผลต่อสังคม จริยธรรม และโลก 
3565106 การจัดการเชงิกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ      3(3-0-6) 

Strategic Management and Business Policy 
การสร้างและนํากลยุทธ์และนโยบายของบริษัทไปปฏิบัติ ความสัมพันธ์ ระหว่าง 

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร ช้ีให้เห็น วิเคราะห์ และนําวิธีการแก้ปัญหาใน 
สถานการณ์ที่องค์กรกําลังประสบ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
3565107 การวิจัยเพื่อการตัดสนิใจทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

Research for Business Decision Making 
การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินทางธุรกิจ การนิยามปัญหา และ 

สมมุติฐาน การค้นคว้าข้อมูล การเลือกตัวอย่างและการสร้าง เครื่องมือในการวัดการวิเคราะห์และ 
ตี ความข้อมูล การนําผลไปใช้ทางธุรกิจ 
3565108 สัมมนาการจัดการร่วมสมัย         3(2-2-5) 

Seminar in Contemporary Management 
ประเด็นปัญหาทางการจัดการในองค์กร การแก้ไขด้วยเครื่องมือทาง ด้านการจัด 

การ การจัดการความรู้ ซิกส์ ซิกม่า สมรรถนะ เทคนิคและแนวทางในการบริหารคน บูรณาการ 
ระหว่างเครื่องมือต่างๆ 

วิชาเลือกด้านการเงนิ 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 

3565109 การวิเคราะหแ์ละประเมินอสังหาริมทรัพย์        3(3-0-6) 
Real Estate Valuation and Analysis 
ทฤษฎีการประเมินราคา เทคนิคการประเมินแบบใหม่ด้วยวิธีต่างๆ การประเมิน 

ราคาทรัพย์สินที่ใช้แล้ว การประเมินภาษีตามราคา มุมมองใหม่ ต่อวิธีการประเมินแบบด้ังเดิม 
 

3565110 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน       3(3-0-6) 
Financial Reporting and Analysis 
การใช้ข้อมูลในรายงานการเงิน การวิเคราะห์รายงานการเงิน การมองรายได้ 

ระบบการรายงาน ผลของวิธีทางบัญชี การประเมินราคาบริษัท และการประกอบการ การพยากรณ์ 
และวิเคราะห์มูลค่าผู้ถือหุ้น 
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รหัส            ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
3565111 การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการลงทุน       3(3-0-6) 

Portfolio Management and Investment 
สภาพแวดล้อมการลงทุนสําหรับผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทฤษฎีและเทคนิคการเลือก 

และจัดการหลักทรัพย์ กลไกตลาด ดุลยภาพของตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียงกับผลตอบแทน 
การประเมินเคร่ืองมือการลงทุนแบบต่างๆ 
3565112 การวิเคราะห์การเงินพหุชาติ         3(3-0-6) 

Multinational Financial Analysis 
การตัดสินใจในบริบทระดับโลก ระบบการเงิน ตลาดการแลกเปล่ียนเงินตรา  

ดุลการชําระเงิน การวัดความเส่ียง การเทรด (Trade) และเฮดจ่ิง (Hedging) 
3565113 การควบคุมและการวางแผนกําไร         3(3-0-6) 

Profit Planning and Control 
แนวคิดและเทคนิคในการวางแผนทางการเงินของบริษัท การวิเคราะห์ต้นทุน 

เพ่ือ ทํานายรูปแบบในอนาคต การทํานายยอดขาย ต้นทุนการผลิต เงินสด และองค์ประกอบอ่ืน 
การวิเคราะห์ ผลกําไร และการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ 
3565114 ตลาดตราสารอนุพันธ์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า      3(3-0-6) 

Derivatives and Futures Markets 
การวิเคราะห์ลักษณะของหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์ ทฤษฎี การประเมิน 

ราคาตราสารอนุพันธ์ ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า กลไกการซ้ือ และขายออปช่ัน การต้ังราคา 
การทําธุรกรรมเพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) กฎหมายกํากับ อัตราดอกเบ้ียและสวอป (Swaps) 
3565115 ตลาดเงินและตลาดทุน        3(3-0-6) 

Money and Capital Markets 
สถาบันการเงินและเคร่ืองมือทางการเงิน การเปล่ียนแปลงของระบบของตลาดเงิน 

และตลาดทุน อัตราดอกเบ้ียและมูลค่าของความม่ันคง แนวโน้มโลกาภิวัตน์ของตลาดการเงิน  
การสร้างความเข้มแข็งในภาคการเงิน การรักษาความลับผู้บริโภคแวดวงการเงิน 
3565116 การจัดการการเงินข้ันสูง         3(3-0-6) 

Advanced Financial Management 
ศึกษาความหมายของงบการเงิน วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน ศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินและวิธีการจัด ทํางบกระแสเงินสด ศึกษาการคํานวณ 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน การลงทุน การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
และข้อจํากัด 
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วิชาเลือกด้านบัญช ี
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
3565117 ทฤษฎีการบัญชีและการกําหนดนโยบาย        3(3-0-6) 

Accounting Theory and Policy Formulation  
ศึกษากระบวนการของการกําหนดนโยบายทางการบัญชี ประเมินประเด็น 

พ้ืนฐานและประเด็นปัจจุบัน 
3565118 ทฤษฎีการตรวจสอบ          3(3-0-6) 

Auditing Theory  
ศึกษาเรื่องการตรวจสอบที่รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้ 

ทั่วไปการตรวจสอบระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้วิธีทางสถิติในการตรวจสอบแนวคิดและ 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินการควบคุมภายในในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติทดสอบ 
การควบคุมและดุลบัญชี 
3565119 สัมมนาระบบสารสนเทศทางบัญช ี        3(2-2-5) 

Seminar in Accounting Information Systems 
พ้ืนความรู้ด้านระบบสารสนเทศท่ีอาศัยคอมพิวเตอร์และบทบาทในทางบัญชีและกา

รตัดสินใจทางการเงินการออกแบบระบบบัญชีและการตรวจสอบ ลักษณะและการไหลเวียนของ 
ข้อมูลทางบัญชีในองค์กร ความปลอดภัย การควบคุมภายในการใช้เทคโนโลยีข้อมูลในระบบ 
สารสนเทศและการตัดสินใจทางบัญชี 
3565120 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการบัญชีการเงนิ        3(2-2-5) 

Financial Accounting Theory And Practice  
ทฤษฎีการเตรียมรายงานการเงิน ทบทวนแนวคิดการบัญชีและการพัฒนารูปแบบ 

การบัญชี วิธีและปัญหาในการประเมินมูลค่าและการรายงาน สินทรัพย์และหน้ีสินปัจจุบัน โรงงาน 
และเคร่ืองจักร และสิ่ง ที่จับต้องไม่ได้ ทบทวนเอกสารสําคัญที่เก่ียวข้องกับการบัญชีการเงิน 
3565121 ภาษีรายได้บคุคลและภาษีบริษัทและการตัดสินใจของผูบ้ริหาร     3(3-0-6) 

Corporate and Income Tax and Management Decisions 
หลักการทางภาษีเงินได้บุคคลและบริษัท และกฎหมายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 

ของผู้บริหารในองค์กร โดยเน้นที่มุมมองของการมองเห็นปัญหามากกว่าการมุ่งกําหนดวิธีแก้ไข 
3565122 สัมมนาการตรวจสอบภายใน         3(2-2-5) 

Seminar in Internal Auditing 
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน จริยธรรมทางธุรกิจ และการ 

ฉ้อโกง แนวทางการรายงานให้ได้ประสิทธิผล กลวิธีการแก้ปัญหา 
3565123 การบัญชเีพื่อการจัดการขัน้สูง        3(3-0-6) 

Advanced Managerial Accounting 
ศึกษาการรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง นํามาวิเคราะห์  

จัดสรรเพ่ือสนับสนุนฝ่ายบริหารในการวางแผนควบคุมและ ตัดสินใจและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การผลิต บัญชีต้นทุนกําไรในการขาย การจัดทํางบกําไรขาดทุนและงบดุล 
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วิชาด้านการจัดการ 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

3565124 การสื่อสารและการเจรจาทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
Business Communication and Negotiation 
หลักการพ้ืนฐานของการสื่อสารและการเจรจาทางธุรกิจลักษณะของผู้สื่อสารใน 

ฐานะผู้เจรจาที่ดี องค์ประกอบสําคัญในการเจรจา กลยุทธ์และกลวิธีที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ 
จุดยืน การพัฒนาการสื่อสาร โดยการนําเสนอโดยบุคคล 
3565125 บรรษัทภิบาลและภาวะผู้นาํ        3(3-0-6) 

Corporate Governance and Leadership  
ความหมายและองค์ประกอบของบรรษัทภิบาล หลักการ กลไกและการควบคุม 

บทบาทของผู้ทําบัญชี หลักกฎเกณฑ์ และหลักการ รูปแบบบรรษัทภิบาลในบางประเทศ 
แบบจําลองภาวะผู้นําและจิตวิทยาผู้นํา 
3565126 การบริหารธรุกิจและนโยบายสาธารณะ        3(3-0-6) 

Business Administration and Public Policy 
รูปแบบกําหนดนโยบายของภาคธุรกิจและภาครัฐ นโยบายของรัฐที่มีผลต่อการ 

ดําเนินธุรกิจการกําหนดนโยบาย และนําไปปฏิบัติตลอดจนการประเมินผลศึกษาตัวอย่าง ข้อบกพร่อง 
และวิธีแก้ไข 
3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ        3(3-0-6) 

Communication and Organizational Behavior Theories  
ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสารท่ีสําคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการพ

ฤติกรรมมนุษย์ กรอบแนวคิดท่ีอธิบายปัญหาของการส่ือสารระหว่างบุคคล อํานาจและอิทธิพล 
การจัดการความขัดแย้ง และการรับรู้ 
3565128 การเปน็ผูป้ระกอบการและการจัดการกิจการ       3(3-0-6) 

Entrepreneurship and Venture Management  
การสร้างและจัดการธุรกิจใหม่ ลักษณะของผู้ประกอบการ การช้ีให้เห็นและ 

ประเมินโอกาส การใช้ทรัพยากร การสร้าง วางแผน และนํากลยุทธ์ธุรกิจใหม่ไปปฏิบัติ 
3565129 สัมมนาการจัดการโซ่อุปทาน         3(2-2-5) 

Seminar in Supply Chain Management 
บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโซ่อุปทาน แรงขับเคล่ือนประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน 

ข้อบังคับวิธีในการวิเคราะห์โซ่อุปทาน กิจกรรมโซ่อุปทาน ท่ีเปล่ียนวัตถุดิบและช้ินส่วนเป็น 
ผลิตภัณฑ์สําเร็จ โซ่อุปทานท่ี ขับเคล่ือนด้วยคุณค่าและการบูรณาการกับการดําเนินงาน 
3565130 การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง        3(3-0-6) 

Innovation and Change Management 
แรงผลักดันการเปล่ียนแปลง ประเภท แบบจําลองกระบวนการเปล่ียนแปลง 

ทฤษฎีและหลักการ การจัดการการเปล่ียนแปลงของ บุคคลและองค์กร สมรรถนะการเปล่ียนแปลง 
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
3565131 การบริหารโครงการและการทํางานเป็นทมี       3(3-0-6) 

Project Management and Teamwork  
การสร้างทีมงาน ทักษะและการแก้ปัญหาในการทํางานร่วมกัน การเลือก ริเร่ิม 

ดําเนินและควบคุมโครงการทุกประเภทการจัดการความเส่ียง และความไม่แน่นอน ทักษะเชิงปริมาณ 
การเจรจา การต้ังงบประมาณ บทบาทของผู้จัดการโครงการ การกําหนดเวลาการติดตาม และประเมินผล 
ศึกษาแบบอย่างท่ีดีเย่ียมของการจัดการกับอุปสรรคต่อความสําเร็จของโครงการ 

วิชาเลือกด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

3565132 การจัดการเชงิกลยุทธร์ะหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
International Strategic Management  
การดําเนินกิจการในระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ ปัญหาการจัดการในประเทศต่างๆ 
3565133 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ         3(2-2-5) 

Seminar in International Business  
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ แนวคิดการตลาด การจัดการ การบัญชีและการเงิน 

ในสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศและระหว่างประเทศต่างๆ ความเข้าใจกับระบบวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการดําเนินการของบริษัทธุรกิจ 
3565134 ประเด็นปญัหาทางการเงนิระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

International Finance Issues 
ตัวกําหนดอัตราการแลกเปลี่ยน การชําระเงินระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ ภาวะว่าง-

งาน รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบ้ีย ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินและตลาดทุน 
การ ปรับตัวให้เข้ากับปัญหาเศรษฐกิจ ในประเทศอ่ืน 
3565135 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาพลักษณอ์งค์กร       3(3-0-6) 

Cross-cultural Management and Corporate Image 
การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศหรือองค์กร การอภิปรายและ 

ศึกษาจากแบบอย่างที่ดีในองค์กรข้ามชาติ ความหลากหลาย ด้านชาติพันธ์ุ ศาสนาและความเช่ือ 
3565136 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 

International Marketing Management 
ศึกษาระดับลึกเก่ียวกับสภาพแวดล้อมระดับโลก อภิปรายการเข้าสู่และการพัฒนา 

ตลาดต่างประเทศ ส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก ศึกษาแบบอย่างที่ดีเย่ียม 
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วิชาเลือกด้านการตลาด 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

3565137 การตลาดอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์       3(3-0-6) 
Internet Marketing and Electronic Commerce 
บทบาทของการตลาดทางอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย 

ของกลยุทธ์ทางการตลาด การดําเนินธุรกิจผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างผลกําไรจากเว็บไซต์ 
3565138 การจัดการการตลาดบริการ         3(3-0-6) 

Service Marketing Management 
ความแตกต่างระหว่างสินค้ากับบริการ แนวคิดการบริการ การบริหารความ สัมพันธ์ 

กับลูกค้ าความพึงพอใจและคุณภาพการบริการการสร้างประสบการณ์บริการในฐานะ 
ที่เป็นกระบวนการเวลาจริง 
3565139 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค       3(3-0-6) 

Analysis of Consumer Behavior and Psychology  
พฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินบริโภค 

ในบริบทของสังคมไทย ลักษณะทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภค เช่น การรับรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
3565140 การจัดการตราผลิตภัณฑ์เชงิกลยุทธ ์        3(3-0-6) 

Strategic Brand Management 
การสร้างตราผลิตภัณฑ์ การวางตําแหน่ง การวัด การจัดการและรักษาคุณค่าของ 

ตราผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจากตลาดและธุรกิจ 
 

3565141 การตลาดธุรกิจต่อธุรกิจเชงิกลยุทธ ์        3(3-0-6) 
Business-to-Business Marketing Strategy 
กลยุทธ์สําหรับผลิตภัณฑ์และบริการสําหรับตลาดพาณิชย์ ตลาดสถาบันและรัฐบาล 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ 
3565142 การวิจัยทางการตลาดขัน้สูง         3(2-2-5) 

Advanced Marketing Research 
เทคนิคการออกแบบแบบสอบถามข้ันสูง การยกระดับความเที่ยงตรงของการวิจัย 

แบบสํารวจ คุณค่าของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการตลาดแบบหลายตัวแปรโครงการ 
วิจัยทางการตลาดให้แก่ลูกค้า 
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วิชาเลือกด้านระบบสารสนเทศ 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

3565343 การสรา้งคลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูล       3(3-0-6) 
Data Warehousing and Data Mining 
การสกัด ทําความสะอาดและจัดข้อบังคับข้อมูลจากฐานขอ้มูลธุรกรรม การค้นหา 

รูปแบบและความสัมพันธ์ที่ปรากฏ การตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของรูปแบบที่ได้จากกระบวนการ 
การทําเหมืองข้อมูล 
3565244 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร        3(3-0-6) 

Enterprise Resource Planning 
ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรขององค์กร โครงสร้างและความแตกต่างของซอฟต์แวร์ 

ต่างๆ ความสัมพันธ์กับหน้าท่ีด้านอ่ืนของธุรกิจ ประเด็นของการนําระบบไปใช้ ความปลอดภัย และ 
ความรักษาความลับ 
3565145 การสื่อสารข้อมูลเพื่อการบริหาร         3(3-0-6) 

Data Communication for Management 
การสื่อสารข้อมูลในธุรกิจ สื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล วิธีการถ่ายทอดข้อมูล  

วิ ธี การตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารโปรโตคอลและ 
สถาปัตยกรรม เครือข่าย ผลกระทบ 
3565146 ระบบสารสนเทศบนพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

Computer-Based Information Systems  
บทบาทและลักษณะของระบบสารสนเทศท่ีอาศัยคอมพิวเตอร์ในองค์กรและศึกษา 

ผลของระบบท่ีมีต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผน จัดข้อบังคับ 
ควบคุมระบบ ออกแบบโดยใช้ภาษารุ่นท่ีส่ี 
3506902 ภาคนพินธ ์                   6 

Term Paper 
ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดทําออกมาในรูปของการวิเคราะห์ 

และการศึกษาการดําเนินงานขององค์การ โดยเน้ือหาประกอบเป็นเอกสารทางวิชาการมีอาจารย์ที่ 
ปรึกษากํากับดูแล ทั้งน้ี ต้องผ่าน การสอบหัวเรื่องและตัวเล่ม โดยกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
3506903 วิทยานพินธ ์                  12 

Thesis 
ค้นคว้าในเร่ืองเก่ียวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดทําออกมาในลักษณะเอกสารทาง 

วิชาการระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษากํากับดูแลทั้งน้ีต้องผ่านการสอบหัวเร่ืองและตัวเล่มวิทยานิพนธ์ 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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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) 
 
จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 

กําหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต จําแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก 2 
(วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การค้นคว้าอิสระ) โดยกําหนดให้มีโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี 

แผน ก 2 ทําวิทยานพินธ ์
1.   หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน  ไม่นับหน่วย 
2.   หมวดวิชาสัมพนัธ ์    9 หน่วยกิต 
2.   หมวดวิชาเฉพาะด้าน  18 หน่วยกิต 

2.1 วิชาบงัคบั  12 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

4.  วิทยานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 
 
 

 แผน ข ทําภาคนพินธ ์
1.   หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน  ไม่นับหน่วย 
2.   หมวดวิชาสัมพนัธ ์    9 หน่วยกิต 
2.   หมวดวิชาเฉพาะด้าน  27 หน่วยกิต 

2.1 วิชาบงัคบั  12 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

4.  การค้นคว้าอิสระ      3 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 

                แผนการเรียน 
หมวดวิชา 

แผน  ก 2 แผน ข 
บังคับ เลือก บังคับ เลือก 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ 

9 
12 
12 

- 
6 
- 

9 
     12 

3 

- 
15 
- 

รวม 33 6 24 15 
หน่วยกิตรวม 39 39 

 
หมวดวิชาสัมพันธ์    หลักสตูรกําหนดให้ศึกษา 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  รหัส    ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
  2555301 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  2555302  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
       2555303 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์การ 3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 กําหนดให้  แผน ก 2 ศึกษา 18 หน่วยกิต โดยมีหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก ดังน้ี 
หมวดวิชาบังคับ 
         กําหนดให้ศึกษา 12 หน่วยกิต ทั้งแผน ก 2 และแผน ข 
 รหัส   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555304 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ                         3(3-0-6)  
     2555305 นโยบายสาธารณะและการนําสู่การปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 2555306 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 2555307 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเลือก 
 กําหนดให้ศึกษา 6 หน่วยกิต สําหรับผู้เลือกศึกษาแผน ก  2  และ 15 หน่วยกิต สําหรับผูเ้ลือก
ศึกษาแผน ข จากรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาเอก ดังน้ี 
 

      แขนงวิชาการการจัดการองค์กรท้องถ่ิน 
 รหัส   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
       2555308 ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
       2555309 การจัดการงานท้องถิ่น  3(3-0-6) 
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รหัส   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
2555310 การจัดการการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
2555311 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   3(3-0-6) 
2555313 แรงงานท้องถิ่นและการเคลื่อนย้าย 3(3-0-6)     
2555314 วัฒนธรรมท้องถิ่นกับความเข้มแข็งของชุมชน 3(3-0-6) 
2555315 หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
2555316 สัมมนาปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
2555318 การวางแผน และการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
2555332 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 

แขนงวิชานโยบายสาธารณะ 
รหัส   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
2555317 สัมมนานโยบายศาสตร์ 3(3-0-6) 
2555318 การวางแผน และการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
2555319 การกําหนดและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
2555320 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
2555321 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)    
2555322 ผลกระทบของนโยบายต่อการบริหารการจัดการ 3(3-0-6) 
2555323 วิสัยทัศน์ทางนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
2555324 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ                              3(3-0-6) 
 

แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
รหัส   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
2555325 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์                           3(3-0-6) 
2555326 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นํา 3(3-0-6) 
2555327 การบริหารงานค่าจ้างและเงินเดือน 3(3-0-6) 
2555328 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
2555329 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับภูมิภาค 3(3-0-6) 
2555330 องค์การเพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6)  

 

แขนงวิชาการจัดการวิสาหกิจ 
รหัส   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
2555331 การบริหารจัดการการเงิน               3(3-0-6) 
2555332 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                 3(3-0-6)  
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รหัส   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
2555333 บัญชีสําหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
2555334 การจัดการการตลาด             3(3-0-6) 
2555336 สัมมนาปฏิบัติการวิสาหกิจ 3(3-0-6) 

    แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
2555337 การจัดการพลวัตทางการศึกษา             3(3-0-6) 
2555338 การปฏิรูปการศึกษาไทย                   3(3-0-6) 
2555339 พุทธปรัชญากับการศึกษาในสังคมคลื่นลูกที่สาม              3(3-0-6)      
2555340 แบบจําลองการบริหารคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6) 
2555341 การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 3(3-0-6) 
2555342 ทิศทางการศึกษาในศตวรรษใหม่                              3(3-0-6) 
2555343 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา 3(3-0-6)  
2555345 สัมมนาการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 

หมวดนิพนธ์ 
รหัส   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2556301 วิทยานิพนธ์  12     หน่วยกิต 
 2556303 การค้นคว้าอิสระ  3   หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 
รหัส   ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
2555352       ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร  3(3-0-6) 
2555353       สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 

วิชาเสริม มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับภาษาอังกฤษ และสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้า  
 จัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประเมินความสามารถในการค้นคว้า  ถ้าผลการ
สอบผ่านเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด หรือมีผลการสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC ตามเกณฑ์ที่สถาบัน
กําหนด หรือสําเร็จปริญญาตรีจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลักในการเรียนการสอน หรือสําเร็จ
ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หรือได้รับใบประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตรที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 120 
ช่ัวโมง สามารถใช้หลักฐานดังกล่าวย่ืนคําร้องเพ่ือขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน    
 กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถาบนักําหนด หรือไม่มีหลักฐานใดๆ มาแสดงความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ หลกัสูตรกําหนดให้เรียน และต้องเรียนในภาคเรียนแรกของการศึกษาตามหลักสูตร 
ส่วนนักศึกษาทีผ่่านเกณฑ์ตาม เง่ือนไข หากประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพ่ิม ก็ได้ โดยให้เรยีนร่วมกับผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
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การสอบประมวลความรู้ 
       กําหนดให้ผู้ที่เลือกศึกษาแผน ก 2 ไม่ต้องสอบ ผู้ที่เลือกศึกษาแผน ข ให้ทําการสอบ
ประมวลความรู้ เมื่อศึกษาครบทุกรายวิชาที่กําหนดในแผนการเรียนการสอน แต่ทั้งน้ีสอบก่อนเรียน
วิชาการค้นคว้าอิสระ 
       การสอบให้เป็นการสอบอัตนัย โดยจําแนกออกเป็น 2 หมวดคือ   

1. หมวดวิชาสัมพันธ์  
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

      การประเมินผลกําหนดให้ “สอบผ่าน และ ไม่ผ่าน” โดยต้องผ่านทั้ง 2 หมวดวิชาที่ใช้ในการ
สอบประมวลความรู้หมวดใดไม่ผ่านให้สอบใหม่เฉพาะหมวดนั้น โดยสอบได้ทั้งหมดไม่เกิน 2 ครั้ง 
 

แผนการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 4.2 ซึ่งเน้นกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างอิสระ รวมท้ังสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นประโยชน์แก่
ประเทศชาติ จึงกําหนดหน่วยกิตและแผนการเรียน ซึ่งมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 39  
หน่วยกิต โดยแผน ก 2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
และแผน ข เรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต และเลือกวิชาเลือกเพ่ิม 9 หน่วยกิต ที่เหลือเป็น
การศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 

แผน ก 2 
ปีที่  1           

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555352 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร 3(2-2-5) 
 2555353 สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5) 
  ทางสังคมศาสตร์ 
 2555301 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 

ภาคเรียนที่ 2 
  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555303 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์การ 3(3-0-6) 
 2555304 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ   3(3-0-6)  
 2555305 นโยบายสาธารณะและการนําสู่การปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 2555306 การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 
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ภาคฤดูร้อน 
  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555307 จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 วิชาเลือกตามแขนงวิชา 
  (แขนงวิชาการจัดการองค์กรท้องถ่ิน) 
  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555308 ทฤษฎีใหมแ่ละเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  (แขนงวิชานโยบายสาธารณะ) 
 2555318 การวางแผน และการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
 2555326 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นํา 3(3-0-6)
  

  (แขนงวิชาการจัดการวิสาหกิจ) 
 2555331 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
              (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา) 
 2555337 การจัดการพลวัตทางการศึกษา             3(3-0-6) 
 

ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกตามแขนงวิชา 
  (แขนงวิชาการจัดการองค์กรท้องถ่ิน) 

  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555309 การจัดการงานท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  (แขนงวิชานโยบายสาธารณะ) 
 2555319 การกําหนดและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
 (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
 2555327 การบริหารงานค่าจ้างและเงินเดือน 3(3-0-6)
  (แขนงวิชาการจัดการวิสาหกิจ) 
 2555332 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)  

  (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา) 
 2555338 การปฏิรูปการศึกษาไทย                   3(3-0-6) 
 2556301 วิทยานิพนธ์ 1     3 
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ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2556301 วิทยานิพนธ์ 2 9 
 

แผน  ข 
ปีที่ 1           

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555352 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร 3(2-2-5) 
 2555353 สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5) 
  ทางสังคมศาสตร์ 
 2555301 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

ภาคเรียนที่ 2 
  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555303 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์การ 3(3-0-6) 
 2555304 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ   3(3-0-6)  
 2555305 นโยบายสาธารณะและการนําสู่การปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 2555306 การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 

ภาคฤดูร้อน 
  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555307 จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 วิชาเลือกตามแขนงวิชา 
   (แขนงวิชาการจัดการองค์กรท้องถ่ิน) 
 2555308 ทฤษฎีใหมแ่ละเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  (แขนงวิชานโยบายสาธารณะ) 
 2555318 การวางแผน และการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
 2555326 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นํา 3(3-0-6)
  (แขนงวิชาการจัดการวิสาหกิจ) 
 2555331 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
  (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา) 
 2555337 การจัดการพลวัตทางการศึกษา             3(3-0-6) 
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ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 
 วิชาเลือกตามแขนงวิชา หน่วยกิต 
  (แขนงวิชาการจัดการองค์กรท้องถ่ิน) 

  รหัส        ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2555309 การจัดการงานท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 2555310 การจัดการการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 2555311 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   3(3-0-6) 
 2555316 สัมมนาปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
  (แขนงวิชานโยบายสาธารณะ) 
 2555319 การกําหนดและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
 2555320 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
      2555321 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)    
      2555322 ผลกระทบของนโยบายต่อการบริหารการจัดการ 3(3-0-6) 
 (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
 2555327 การบริหารงานค่าจ้างและเงินเดือน 3(3-0-6)
 2555328 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
      2555329 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับภูมิภาค 3(3-0-6) 
      2555330 องค์การเพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6)  
  (แขนงวิชาการจัดการวิสาหกิจ) 
 2555332 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 2555333 บัญชีสําหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
 2555334 การจัดการการตลาด             3(3-0-6)
 2555336 สัมมนาปฏิบัติการวิสาหกิจ 3(3-0-6)
  (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา) 
 2555338 การปฏิรูปการศึกษาไทย                   3(3-0-6) 
 2555339 พุทธปรัชญากับการศึกษาในสังคมคลื่นลูกที่สาม           3(3-0-6)  
      2555340 แบบจําลองการบริหารคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6) 
      2555341 การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 ภาคเรียนที่  2 การค้นคว้าอิสระ 3(3-0-6) 
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คําอธบิายรายวิชา 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 
 รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

2555301 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
  Scope and Theory of Public Administration    

 แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ ของรัฐประศาสนศาสตร์ในแต่ละ 
ยุคสมัย ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ พฤติกรรมองค์การ นโยบายสาธารณะ ทางเลือกสาธารณะ การศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย  และแนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตรไ์ทยในอนาคต 
  

2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 
  Research Methodology in Public Social Science  

 หลักการและกระบวนการวิจัย รูปแบบและประเภทการวิจัย การกําหนดหัวข้อ 
แนวคิด ทฤษฎีสําหรับการวิจัย คิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัญหาการวิจัย การทบทวนงานวิจัยและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การกําหนดตัวแปร การต้ังสมมติฐาน หรือปัญหาวิจัย การกําหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บข้อมูลสถิติที่เหมาะสม
กับการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลการวิจัยและการให้ข้อเสนอแนะ การเขียนรายการงานวิจัย
และจริยธรรมของนักวิจัยทางสังคมศาสตร์   
 

2555303 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ     3(3-0-6) 
                 Management Information Systems  

 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ กระบวนการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูลดิบ 
การจัดการปรับแต่งข้อมูลให้เป็นข่าวสาร  ระบบข้อมูลข่าวสารสําหรับการบริหาร การจัดเก็บข้อมูล การ
สร้างฐานข้อมูล การนําข้อมูลมาใช้ในการบริหาร ระบบเครือข่าย LAN, WAN และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
สําหรับการบริหาร  สารสนเทศเพ่ือการจัดการภายในองค์การและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน
องค์การสาธารณกิจและการเมือง      
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 หมวดวิชาบังคับ   

รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

2555304 ทฤษฎีองค์การ          3(3-0-6) 
  Organization Theory  

 แนวคิดความหมาย ความสําคัญขององค์การ  ความสําคัญขององค์การ บทบาท
และหน้าที่ขององค์การ ประเภทขององค์การ สมาชิกองค์การ องค์การพ้ืนฐาน รูปแบบองค์การในสังคม
เกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรมและสังคมโลกาภิวัตน์  วัฏจักรและชีวิตองค์การ วัฒนธรรม การส่ือสาร 
พฤติกรรมและความขัดแย้ง การเติบโต การตาย ความอยู่รอดและการพัฒนาขององค์การ องค์การตาม
ทฤษฎีของนักทฤษฎีองค์การ เช่น Max Weber, Woodrow Wilson เป็นต้น 
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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555305 นโยบายและการนาํนโยบายไปปฏิบัติ    3(3-0-6) 
         Policy and Policy Implementation  

แนวคิด กระบวนการ บทบาท และอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายทั้งเชิงปทัสถานและเชิงประจักษ์ หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ  ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ     

 

2555306 การจัดการการคลงัสาธารณะและงบประมาณ       3(3-0-6) 
                      Public Finance and Budgeting Management  

แนวคิด หลักการ การจัดการการคลังสาธารณะ หน้ีสาธารณะ รายรับรายจ่ายของ
รัฐบาลประเภท กระบวนการงบประมาณ ระบบการจัดทํางบประมาณ เทคนิค การวิเคราะห์ การจัดทํา
และประเมินกระบวนการงบประมาณ ความสัมพันธ์ระบบเศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการคลังและ
งบประมาณ    
 

2555307 จริยธรรมและการจัดการทรพัยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
  Ethics and Human Resource Management  

แนวคิด ความสําคัญ การนําจริยธรรม และคุณธรรมมาปฏิบัติในชีวิต การวางแผน
กําลังคน การคัดเลือก การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ การวิเคราะห์
ปัญหา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 แขนงวิชาการจัดการองค์กรท้องถ่ิน (Local Management) 

รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555309   การจัดการงานท้องถ่ิน                                   3(3-0-6) 
             Local Government Administration  

แนวคิด ทฤษฎี การจัดการงานท้องถิ่น โครงสร้าง อํานาจ หน้าที่ ของงานท้องถิ่น 
การส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่นเข้มแข็งและย่ังยืน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับองค์กรท้องถิ่น
และกับองค์กรอ่ืนๆ 
     

2555310 การจัดการการคลังท้องถ่ิน     3(3-0-6) 
      Local Financial Management  

แนวคิด หลักการการบริหารการคลังท้องถิ่น ที่มาของรายได้ การบริหารงบประมาณ 
ระบบบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ เทคนิคการแก้ไขปัญหาการคลังท้องถิ่น แนวโน้มการคลัง
ท้องถิ่น   
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

2555311    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                                             3(3-0-6) 
       Local Economic Development  

แนวคิด ทฤษฎี เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
กองทุนหมู่บ้าน SME สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน สหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน หน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล(OTOP)  
SML ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน      
2555318   การวางแผนและบริหารโครงการ                          3(3-0-6) 
      Planning and Project Management  

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ลักษณะของแผน บทบาทของงบประมาณ 
การจัดองค์กรวางแผน บริหารแผน การประเมินแผน การจัดทําโครงการ และนําโครงการไปสู่การปฏิบัติ  
2555314   วัฒนธรรมท้องถ่ินกับความเข้มแข็งของชุมชน             3(3-0-6) 
      Local Culture and Community  Strength  
               แนวคิด เอกลักษณ์ ความสําคัญ บทบาท หน้าที่ การทํานุบํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืน 
2555315   หลักกฎหมายปกครองท้องถ่ิน     3(3-0-6) 
              Local Administration Law      
              กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายการกระจาย
อํานาจการปกครองท้องถิ่น กฎหมายการจัดต้ังและการปกครองขององค์การปกครองท้องถิ่น 
กฎหมายการบริหารจัดการและการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2555316  สมัมนาปัญหาการปกครองท้องถ่ินไทย    3(3-0-6) 
     Local Administration Seminar    
             สภาพทั่วไปของเมืองและชนบท ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนภูมิภาคและทอ้งถิ่น ปัญหา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงาน  การเปลี่ยนแปลง
การผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ การไหลเวียนทางวัฒนธรรมและผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทและเมอืง   

แขนงวิชานโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

    2555317 สัมมนานโยบายศาสตร ์   3(3-0-6) 
  Policy Science  Seminar  

กรอบ หลักการ วิธีการนําองค์ความรู้ทางด้านนโยบายศาสตร์มากําหนดนโยบาย
สาธารณะ การนําการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาเป็นตัวกําหนด ทิศทางในการในการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
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รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555318 การวางแผน และการบริหารโครงการ    3(3-0-6) 
  Planning and Project Management  

กระบวนการวางแผนพัฒนา ขั้นตอนการวางแผน ลักษณะของแผนพัฒนา บทบาท
ของงบประมาณ และการวางแผน การจัดองค์การวางแผน บริหารแผน และประเมินแผนงาน การจัดทํา
โครงการไปสู่การปฏิบัติ 
2555319 การกําหนดและการวิเคราะห์นโยบาย     3(3-0-6) 
  Policy Making and Analysis  

ลักษณะและสาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ กระบวนการกําหนดนโยบาย  
ปัจจัยและอิทธิพลของสถาบันการเมืองและระบบราชการท่ีมีผลต่อการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายสาธารณะของไทยและต่างประเทศ 
2555320 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ     3(3-0-6) 
  Project Analysis and Evaluation  

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของการประเมินโครงการ  การกําหนดมาตรฐานและ
เกณฑ์ในการประเมิน เทคนิคการประเมิน ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินโครงการ
จริยธรรมของนักประเมินโครงการ   

 

2555321 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ    3(3-0-6) 
  Public Policy Evaluation   

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการประเมินผลนโยบาย การกําหนดมาตรฐานและ
เกณฑ์ในการประเมินนโยบาย เทคนิคและปัญหาในการประเมินผลนโยบาย บทบาทของสถาบันต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินนโยบาย 
2555322 ผลกระทบของนโยบายต่อการบริหารการจัดการ 3(3-0-6) 
  Policy Impact on Management  

ลักษณะของผลกระทบของนโยบายต่อการบริหารจัดการในระยะสั้นและระยะ
ยาวการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ 

2555323 วิสัยทัศน์ทางนโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
  Policy Vision in Modern Trend  

กรอบการมองนโยบายสาธารณะ บริบทและสิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการกําหนดนโยบายสาธารณะ แนวโน้มและทิศทางการกําหนด
นโยบายสาธารณะในอนาคต     
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รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555324 สัมมนานโยบายสาธารณะ                                     3(3-0-6) 
          Seminar on Public Policy Problems    

 ปัญหาการกําหนดและการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อประชาชน การผลิต การศึกษา สาธารณะสุขและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  
     

 แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

2555325 เศรษฐศาสตรก์ารพัฒนาทนุมนุษย์                               3(3-0-6) 
  Human Capital Economic Development  

แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับปัญหาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การใช้แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การวางแผนกําลังคนและเศรษฐศาสตร์
การศึกษา เพ่ือเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ และคุณภาพองค์กร  
 

2555326 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นํา    3(3-0-6)
  Organizational Behavior and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎี  พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีภาวะผู้นํา บทบาทของ
ผู้นําที่มีต่อความสําเร็จในการบริหารองค์กร การใช้ภาวะผู้นําในการพัฒนาองค์การและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของสมาชิก 
   

2555327  การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน    3(3-0-6)
  Compensation Management  

แนวคิด หลักการ วิธีการ กระบวนการจ้างงาน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์แรงงาน และทฤษฎีทางจิตวิทยาในการกําหนดค่าตอบแทน  
 

2555328 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ ์    3(3-0-6) 
  Labor Laws and Labor Relations  

กฎหมายแรงงาน นโยบายของรัฐด้านแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การเจราจา
ต่อรอง การระงับข้อพิพาท การประกันสังคม การบริการแรงงานขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
บทบาท อํานาจ หน้าที่ของสหภาพแรงงานในอนาคต    
2555329 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับภูมิภาค    3(3-0-6) 
  Thai and Regional Economic Relations  

ระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน พัฒนาการของเศรษฐกิจต้ังยุคก่อนการ
ทําสนธิสัญญาเบาว์ริง จนถึงยุคก่อนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวความคิดเก่ียวกับ
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจระบบนายทุนและสังคมนิยม 
กลุ่มผลประโยชน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ วิธีการและผลของการลงทุนข้ามชาติ  ความสัมพันธ์
ระหว่างเศรษฐกิจภูมิภาค กลุ่มประเทศอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ความร่วมมือทางการเงินและ
การค้าในปัจจุบัน 
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รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555330 องค์การเพื่อการแข่งขัน     3(3-0-6) 
  Organization for Competition   

ศักยภาพของมนุษย์ในองค์การเพ่ือการแข่งขัน การเตรียมและพัฒนาบุคลากร 
ในองค์การเพ่ือการแข่งขัน องค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความพร้อมใน
การแข่งขันขององค์การ   
    

แขนงวิชาการจัดการวิสาหกิจ (Corporate Management) 
รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555331  การจัดการการเงิน        3(3-0-6)
  Financial Management   

หลักและทฤษฎีการจัดการการเงิน ตัดสินใจทางธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือการ
วางแผนและควบคุม โครงสร้างของ เงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
การบริหารหน้ีสิน 
2555332 การจัดการเชิงกลยุทธ ์     3(3-0-6)
  Strategic Management  

กลยุทธ์ในการจัดการวิสาหกิจ การกําหนดทิศทางของกลยุทธ์ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ขององค์การ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์การและกลยุทธ์ธุรกิจโดยใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ และการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเพ่ือกําหนดทางเลือกกล
ยุทธ์ในการดําเนินงาน 
2555333 บัญชีสําหรับนักบริหาร      3(3-0-6)
  Executive Accounting  

แนวคิดและข้อสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชีและหลักการบัญชีทั่วไป เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการทําความเข้าใจรายงานการเงิน ที่ประกอบด้วย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
ตลอดจนการศึกษาการนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผนควบคุม ตัดสินใจ อันได้แก่การวิเคราะห์
รายงานการเงิน งบประมาณ งบประมาณการลงทุน พฤติกรรมการลงทุน วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กําไร 
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกําหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์ การแบ่งสรรค่าใช้จ่าย 

2555334 การจัดการการตลาด                         3(3-0-6)
  Marketing Management  

แนวคิดบทบาทหน้าที่ของการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค เครื่องมือในการ
วิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจทางการตลาด  การกําหนดตลาดเป้าหมาย การเลือกส่วนแบ่งตลาด การวิเคราะห์
และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันด้านตลาด สําหรับผลิตภัณฑ์ 
2555335  สัมมนาปฏิบัติการวิสาหกิจ     3(3-0-6)
  Corporate Operation Seminar  

วิจัยปรากฏการณ์ ประเด็นปัญหาการบริหารงานของวิสาหกิจ แนวคิดและผล
การศึกษาประสบการณ์ การวิจัยด้านการจัดการและทํารายงานการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน การใช้
หลักจิตวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารเชิงประยุกต์ 
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources Management) 
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รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

2555337  การจัดการพลวัตทางการศึกษา                        3(3-0-6) 
  Educational Dynamic Management  

แนวคิดกระบวนการพลวัตทางการศึกษา ในสังคมไทยและสังคมโลก 
การประเมิน การกําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาของภูมิภาคและของโลก  
ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาในกลุ่มอาเซียนและของโลก 
2555338 การปฏิรูปการศึกษาไทย                            3(3-0-6) 
  Thai Educational Reform  

แนวนโยบายทางการศึกษาในกรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 โดยมีจุดเน้น คือ (1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในบริบทของ
หลักสูตร การทดสอบระดับชาติ ผลสัมฤทธ์ิทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาษา พ้ืนฐาน IT. การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (2) การสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาของทุกกลุ่มคน (3) 
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา (4) การบริหารการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB.) 
การจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา การกระจายอํานาจสู่หน่วยปฏิบัติ ศึกษากระบวนการปฏิรูปการ
เรียนการสอน คือ หลักสูตร / การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ / การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/การวัดและการประเมินสัมฤทธิผลทั้งระดับผู้เรียนและองค์กร 
2555339  พุทธปรัชญากับการศึกษาในสังคมคลืน่ลูกที่สาม        3(3-0-6) 
  Buddhist Philosophy and Education in the Third Wave  

 ปรัชญาการศึกษาในบริบทของพุทธปรัชญากับสังคมไทย วิเคราะห์การ
ผสมผสานและจุดเปลี่ยนผ่านของแนวคิดปรัชญาการศึกษาตะวันตกท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน บูรณาการพุทธปรัชญากับระบบการศึกษาไทย การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการ
กําหนดทิศทางการศึกษา (Educational Paradigm) ในสังคมคลื่นลูกที่สามและอนาคตที่ท้าทาย 

2555340  แบบจําลองการจัดการคุณภาพทางการศกึษา     3(3-0-6)  
  Educational Quality Standard Management Model  

วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและ
อุดมการณ์การศึกษา หลักการสร้างแบบจําลอง(Model) เพ่ือการการบริหารคุณภาพ  
2555341 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษาในท้องถ่ิน     3(3-0-6) 
  Local Educational Resources Management  

หลัก รูปแบบและทฤษฎี การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาในท้องถิ่น    
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพระดับชาติและระดับสากล 
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รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555342  ทิศทางการศึกษาในศตวรรษใหม่        3(3-0-6) 
  Educational Direction in Modern World    

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการจัดการศึกษาไทยในอนาคต อิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตน์ การประเมินศักยภาพการแข่งขันระดับโลกของสถาบันการประเมิน แนวโน้มของเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในอนาคต   
2555343  บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา    3(3-0-6) 
  Education Administrators' Role and Duty  

ภารกิจผู้บริหารการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆตามโครงสร้างและ
หน้าที่ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา ตัวช้ีวัดศักยภาพของ
ผู้บริหารคุณภาพและปริมาณการศึกษาไทย ในบริบทการศึกษาสากล 
2555345 สัมมนาการศกึษาไทย     3(3-0-6) 
  Thai Educational Seminar  

วิเคราะห์ ประเมินสภาวะการศึกษาไทยทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ 
ที่เป็นอยู่และพึงจะเป็น วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคของปัญหาของการศึกษาไทย วิเคราะห์แนวทางใน
การแก้ไขและหาข้อสรุป โดยอาศัยและพัฒนาแบบจําลอง(Model) สภาพทางการศึกษาและ 
การพัฒนา เพ่ือฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การบริหารการศึกษา คุณภาพการ
เรียนการสอนและการฝึกอบรม คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการในแต่ละระดับการศึกษา คุณภาพ
ผู้สอน และคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและชาติ 
เพ่ือให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

หมวดนิพนธ ์
รหัส          ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2556301  วิทยานพินธ ์ 12     หน่วยกิต 
         Thesis 12     Credits 

ทําวิทยานิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างลุ่มลึก และถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย โดยให้อยู่ในขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ซึ่งครอบคลุมในภารกิจภาครัฐในทุกเรื่อง หรือขอบข่ายที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือให้ผลการศึกษาสามารถนํามาเป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายในการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจเลือกระเบียบวิธีการวิจัยประเภทใด
ประเภทหน่ึงก็ได้เช่น  การวิจัยเชิงปริมาณ  หรือเชิงคุณภาพ หรืออ่ืนๆ 
 

2556303 การค้นคว้าอิสระ    3    หน่วยกิต  
  Independent Study    3                  Credits 

การค้นคว้าอิสระ โดยให้เลือกศึกษาปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาที่สนใจ แล้ว
ใช้กรอบทฤษฎีที่ศึกษาในหลักสูตรและอาศัยระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ศึกษา
ปรากฏการณ์หรือตอบคําถามการวิจัยอย่างเป็นระบบ แล้วเขียนรายงานโดยใช้รูปแบบการเขียน
รายงานการวิจัย 
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หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 
รหัส               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555352 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร     3(3-0-6) 
  Professional English for Executives   

ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการค้นคว้าจากตําราภาษาอังกฤษได้ โดยให้มี
ความสามารถในการเข้าใจความหมาย และถอดความจากเรื่องที่ อ่านทางด้านสังคมศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และศาสตร์ด้านอ่ืนๆที่สําคัญ    
 

2555353 สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่การวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
  Statistics and Software programs for Social Science Research  

หลักการและกระบวนการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง การใช้สถิติที่
เหมาะสมวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร เช่น เทคนิค ตารางไขว้ (Cross-tab), Correlation, Chi-Square, 
ANOVA, ANCOVA, MANOVA, สถิติ Post Hoc, MCA., Discriminant Analysis,  MRA., Path 
Analysis และเทคนิควิธีอ่ืนๆที่เหมาะสมกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   
 
 

สาขาวิชา         การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม           :   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
                        สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม  
                        Master of Public Administration (Police Management and Criminal  
                        Justice) 
ชื่อย่อ    :        รป.ม. (การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม)  
                    M.P.A. (Police Management and Criminal Justice) 
 

จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 

หลักสูตร : จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข  
1. จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต  

1.1 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ์  
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                           ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์  จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาบังคับ  6  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
    1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ทําภาคนิพนธ์  

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                            ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์  จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาบังคับ  6  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

4) ภาคนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
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3. รายวิชาในหมวดต่างๆ  
 

  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  รายวิชาเสริม  
  นักศึกษา ทั้งแผน ก(2) และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปน้ี โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส     ชื่อรายวิชา          หน่วยกิต 
1555101   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต                 2(1-2-3) 
       English for Graduate Students  

  4125101   คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต                       2(1-2-3) 
                       Computer for Graduate Students 

 

  2) หมวดวิชาสัมพันธ์  จํานวนไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต 
รหัส     ชื่อรายวิชา          หน่วยกิต 

2555302   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(2-2-5)  
                                    Research Methodology in Social Science  
  2555306   การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ                3(3-0-6) 
                                  Public Finance and Budgeting Management  

2555307   จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์                3(3-0-6) 
                                    Ethics and Human Resource Management  

2555401   ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ         3(3-0-6) 
             Public Administration Theory and Public Policy    
  2555402   องค์การและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                3(3-0-6) 
                                    Organization and Management Information Systems   
 

  3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
         แผน ก (2)  เรียน              9      หน่วยกิต 
                      แผน ข       เรียน            15     หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 
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รหัส  ชื่อรายวิชา                  หน่วยกิต 
  2555403     หลักอาชญาวิทยาช้ันสูง     3(3-0-6) 
            Advanced Criminological Theory 
  2555404     สัมมนาการบรหิารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม       3(3-0-6) 
             Seminar on Police Administration and Criminal Justice   

 

  กลุ่มวิชาเลือก  

         ให้แผน ก (2) เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า                     3      หน่วยกิต 
         แผน ข  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า                            9      หน่วยกิต 

รหัส ชื่อรายวิชา                  หน่วยกิต 
   2555405    การตํารวจชุมชน                                            3(3-0-6) 
           Community Policing  
  2555406    อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ       3(3-0-6) 
           Economic Crime 
   2555407     นิติวิทยาศาสตร์ช้ันสูง     3(3-0-6) 
            Advanced Forensic Science 
      2555408     อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร     3(3-0-6) 
           Transnational Organized Crime 
      2555409     การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ     3(3-0-6)    
                Comparative  Police Administration and Criminal Justice   
         2555410   สิทธิมนุษยชน                  3(3-0-6) 
     Human Rights  
         2555411   กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย                  3(3-0-6) 
     Criminal Justice and Judicial Process 
         2555412   กฎหมายอาญา                          3(3-0-6) 
    Criminal Law 
 2555413   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                         3(3-0-6) 
              Criminal Procedure Code 
 2555414   กฎหมายลักษณะพยาน                                                     3(3-0-6) 
                 law of Evidenc 
 

4. หมวดวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์    

 ให้แผน ก(2) เลือกหมวดวิทยานพินธ ์         12       หน่วยกิต 
รหัส          ชื่อรายวิชา                            หน่วยกิต 

       2556301    วิทยานิพนธ์                                                          12       หน่วยกิต 
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   กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก (2) (ทําวิทยานิพนธ์) กําหนดให้ไม่ต้องสอบประมวลความรู้ 
แต่ให้มีการนําเสนอวิทยานิพนธ์แบบเข้มข้น เปิดเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบและการอนุมัติให้
ผ่านของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์            

                                                   

                แผน ข  เลือกหมวดวิทยานพินธ/์ภาคนพินธ ์             6             หน่วยกิต 
 2556302    ภาคนิพนธ์                                                        6      หน่วยกิต
 Term Paper            

      กรณี เลือกศึกษาตามแผน  ข  (ทําภาคนิพนธ์ )  กําหนดให้สอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination)  และดําเนินการสอบได้เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 
   

        

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา     รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 , 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
 

           1        2         3        4       5          6        7 
 
 
        ลําดับก่อนหลัง  

ลักษณะเน้ือหา 
หรือชั้นปีหมวดวิชาและหมู่เรียน         ระดับความยากง่าย 
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แผนการศึกษา  

          แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม  

ระดับปริญญาโท 2 ปี 
แผน ก (2) 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
สัมพันธ์  2555306 การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 
สัมพันธ์  2555401 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
สัมพันธ์ 2555402 องค์การและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

สัมพันธ์ 2555307 จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
บังคับ 2555403 หลักอาชญาวิทยาช้ันสูง 3(3-0-6) 
บังคับ 2555404 สัมมนาการบรหิารงานตํารวจและกระบวนการ

ยุติธรรม 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 11 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือก 2555406 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 5 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 2556301 วิทยานิพนธ์ 12 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
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แผน ข 
 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
สัมพันธ์  2555306 การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 
สัมพันธ์  2555401 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
สัมพันธ์ 2555402 องค์การและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
  

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

สัมพันธ์ 2555307 จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
บังคับ 2555403 หลักอาชญาวิทยาช้ันสูง 3(3-0-6) 
บังคับ 2555404 สัมมนาการบรหิารงานตํารวจและกระบวนการ

ยุติธรรม 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 11 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือก 2555406 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
เลือก 2555407 นิติวิทยาศาสตร์ช้ันสูง 3(3-0-6) 
เลือก 2555408 อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 3(3-0-6) 

เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
รวมหน่วยกิต 11 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ภาคนิพนธ์ 2556302 ภาคนิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา  
 

รหัส  คําอธบิายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
1555101    ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิต                  2(1-2-3) 

English for Graduate Students  
ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด ฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน

และสรุปใจความสําคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2555302      ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์   3(2-2-5) 
       Research Methodology in Social Science 

หลักการและกระบวนการวิจัย รูปแบบและประเภทการวิจัย การกําหนดหัวข้อ 
แนวคิด ทฤษฏีสําหรับการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัญหาการวิจัย การทบทวนงานวิจัย
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การกําหนดตัวแปร การต้ังสมมติฐาน หรือปัญหาวิจัย การกําหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บข้อมูลสถิติที่
เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลการวิจัยและการให้ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน
การวิจัยและจริยธรรมของนักวิจัยทางสังคมศาสตร์  
2555306     การจัดการการคลงัสาธารณะและงบประมาณ      3(3-0-6) 
  Public Finance and Budgeting Management   

แนวคิด หลักการ การจัดการการคลังสาธารณะ หน้ีสาธารณะ รายรับรายจ่ายของ
รัฐบาล ประเภท กระบวนการงบประมาณ ระบบการจัดทํางบประมาณ เทคนิค การวิเคราะห์       
การจัดทําและประเมินการงบประมาณ ความสัมพันธ์ระบบเศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการคลัง
และงบประมาณ   

2555307      จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
       Ethics and Human Resource Management 

  แนวคิด ความสําคัญ การนําจริยธรรม และคุณธรรมมาปฏิบัติในชีวิต การวางแผน
กําลังคน การคัดเลือก การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ            
การวิเคราะห์ปัญหา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ 
2555401 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ       3(3-0-6) 
           Public Administration Theory and Public Policy 

 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย พฤติกรรมองค์การ นโยบายสาธารณะ  กระบวนการ 
บทบาท และอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการกําหนดนโยบายสาธารณะ  การนํานโยบายไปปฏิบัติ  
ปัจจัยที่มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ       
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รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555402 องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร         3(3-0-6) 

Organization and Management Information System 
แนวคิด ความหมาย ความสาํคัญ บทบาท  หน้าที่และ ประเภทขององค์การ 

วัฒนธรรม การสื่อสาร พฤติกรรมและความขัดแย้งในองค์การ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร
องค์กร แนวคดิกระบวนการเกี่ยวกับระบบเทศโนโยลีสารสนเทศ การจัดการระบบข้อมูลการสร้าง
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร การประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมภายในองค์กร  

2555403     หลักอาชญาวิทยาชั้นสงู   3(3-0-6) 
      Advanced Criminological Theory 

ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของอาชญาวิทยา การศึกษาอาชญาวิทยาในเชิงสห
วิทยาการ อาชญากรรมและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน เหย่ืออาชญากรรม การวิเคราะห์
สภาพปัญหาและแนวโน้มการเกิดอาชญากรรม สถิติอาชญากรรม แนวคิดและทฤษฏี สาเหตุการ
กระทําความผิดทางด้านต่าง ๆ เช่น ชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา วิธีการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิด การนําความรู้ทางด้านทฤษฎีทางอาชญาวิทยา
มาประยุกต์ใช้ในงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม  

2555404     สัมมนาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม     3(3-0-6) 
      Seminar on Police Administration and Criminal Justice   

 ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรตํารวจและ
กระบวนการยุติธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนแสวงหามาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม 

2555405    การตํารวจชุมชน      3(3-0-6) 
     Community Policing  
     ศึกษาความหมายและความเป็นมาของการตํารวจชุมชน ปรัชญาและแนวความคิด
เก่ียวกับการตํารวจชุมชน แนวคิด ทฤษฏีการป้องกันอาชญากรรม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตํารวจกับชุมชน การศึกษาเปรียบเทียบการตํารวจชุมชนของต่างประเทศ ตลอดจนการนําแนวคิด
ทฤษฏีการตํารวจชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

2555406    อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
     Economic Crime 
      ศึกษาความหมาย และลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สถานการณ์และ
แนวโน้มของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ต่อสังคม ตลอดจนมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   
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รหัส            ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555407    นิติวิทยาศาสตร์ชัน้สงู     3(3-0-6) 
      Advanced Forensic Science 
      ศึกษาความหมายและขอบข่ายงานนิติวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและการบริหารองค์กร
ทางนิติวิทยาศาสตร์ กระบวนการทํางานในแบบวิทยาศาสตร์  มาตรฐานและจรรยาบรรณของนักนิติ
วิทยาศาสตร์ การนําแนวคิดและเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตํารวจ
และกระบวนการยุติธรรม 

2555408   อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร      3(3-0-6) 
    Transnational Organized Crime 
     ศึกษาความหมายขององค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมข้าม
ชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร  ประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ เช่น การก่อการร้ายสากล 
การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน สถานการณ์และแนวโน้มทีเ่กิดขึ้น มาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ของไทยและสากล 

2555409   การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
    Comparative  Police Administration and Criminal Justice  
    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหาร การจัดองค์กร บทบาทและอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ขององค์กรตํารวจและกระบวนการยุติธรรม การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตํารวจ
และกระบวนการยุติธรรมไทยกับต่างประเทศ 
2555410 สิทธิมนุษยชน           3(3-0-6) 
 Human Rights  
 ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการทางด้านสิทธิมนุษยชน หลักการและปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักการสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญไทย การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปฏิบัติงานตํารวจบนพื้นฐานหลักการสิทธิมนุษยชน 

2555411 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย        3(3-0-6) 
 Criminal Justice and Judicial Process 
 ศึกษาวิวัฒนาการของระบบงานยุติธรรม แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับงานยุติธรรม หลักนิติ
ธรรม บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม อาทิ เช่น ตํารวจ อัยการ ศาล 
และราชทัณฑ์ การดําเนินคดีในศาล  จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจน
แนวคิดในการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดโดยไม่ใช้ระบบเรือนจํา และงานยุติธรรมสมัยใหม่ เช่น 
ยุติธรรมชุมชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
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รหัส            ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2555412 กฎหมายอาญา          3(3-0-6) 
 Criminal Law 
 ศึกษาถึงกฎหมายลักษณะอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 และความผิดลหุโทษตามกฎหมายอาญา ภาค 3   

2555413 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        3(3-0-6) 
 Criminal  Procedure Code 
   ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 1  ภาค 2   ภาค 3   ภาค 4   ภาค 6 และภาค 7   

2555414 กฎหมายลักษณะพยาน         3(3-0-6) 
 Law of Evidence 
  ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 
หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐานในช้ันศาล ข้อสันนิษฐาน และการนําสืบ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 5 
2556301      วิทยานิพนธ์                                                    12       หน่วยกิต
  Thesis                                                              12       หน่วยกิต 
           ทําวิทยานิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง
ลุ่มลึก และถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย โดยให้อยู่ในขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมใน
ภารกิจภาครัฐในทุกเรื่อง หรือขอบข่ายที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผล
การศึกษาสามารถนํามาเป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายในการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจเลือกระเบียบวิธีการวิจัยประเภทใดประเภทหน่ึงก็ได้
เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรืออ่ืน ๆ  

2556302     ภาคนิพนธ ์                                                     6       หน่วยกิต
       Term Paper                           หน่วยกิต 
           ให้ศึกษาวิจัยในทํานองเดียวกับการทําวิทยานิพนธ์ เพียงแต่กําหนดกรอบและ
ขอบเขตการศึกษาให้แคบหรือเล็กลง ศึกษาในกลุ่มเล็กกว่าหรือเฉพาะกรณี หรือกําหนดหัวข้อให้เล็ก
และเฉพาะกว่า แต่ทั้งน้ียังคงไว้ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยเช่นเดิม 
4125101     คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต     2(1-2-3)          
      Computer for Graduate Students 
           ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ทความรู้เบ้ืองต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 

   
สาขาวิชา        การจัดการเพื่อความม่ันคง 
ปริญญา  
ชื่อเต็ม  :         รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเพ่ือความมั่นคง) 
                 Master of Public Administration (Management for Security) 
ชื่อย่อ   :         รป.ม. (การจัดการเพ่ือความมั่นคง)  
                M.P.A. (Management for Security) 
 

จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก

(2) และแผน ข จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต  

1. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ์  
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                              ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์  จํานวนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาบังคับ  6  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ทําภาคนิพนธ์  

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                              ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์  จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาบังคับ  6  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

4) ภาคนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
 

รายวิชาในหมวดต่างๆ  
 

  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
          รายวิชาเสริม  
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     นักศึกษา ทั้งแผน ก(2) และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปน้ี โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
1555101   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต                 2(1-2-3) 
       English for Graduate Students  

  4125101   คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต                       2(1-2-3) 
                       Computer for Graduate Students 
  2) หมวดวิชาสัมพันธ์  จํานวนไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
2555302    ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์            3(2-2-5)  

                                      Research Methodology in Social Science  
  2555306     การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ                3(3-0-6) 
                                  Public Finance and Budgeting Management  

2555307     จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์                3(3-0-6) 
                                  Ethics and Human Resource Management  

2555401    ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ         3(3-0-6) 
             Public Administration Theory and Public Policy  
  2555402    องค์การและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                3(3-0-6) 
                                     Organization and Management Information Systems   
  3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
             แผน ก (2)  เรียน              9   หนว่ยกิต 
                        แผน ข       เรียน           15    หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า               6       หน่วยกิต       
รหัส  ชื่อวิชา         หน่วยกิต 

2555415   การวางแผนยุทธศาสตร์และความม่ันคง                 3(3-0-6) 
              Strategic Planning and National Security 
             2555416    สมัมนาการจัดการเพ่ือความมั่นคง     3(3-0-6) 
                Seminar on Management for Security 
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 กลุ่มวิชาเลือก  

                    ให้แผน ก (2) เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า          3      หน่วยกิต 
                    แผน ข  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า        9      หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา          หน่วยกิต 
           2555408  อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร               3(3-0-6) 

            Transnational Organized Crime 

           2555410  สิทธิมนุษยชน             3(3-0-6) 
            Human Rights 

            2555411  กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย       3(3-0-6) 
            Criminal Justice and Judicial Process 
            2555417  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง       3(3-0-6) 
             Resources Management for Security 
        2555418   นโยบายสังคมและความมัน่คงของมนุษย์            3(3-0-6) 
       Social Policy and Human Security 
           2555419   ยุทธศาสตร์ทหาร และการปฏิบัติการทางทหาร           3(3-0-6) 
       Military Strategy and Military Operation  

          2555420   การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง       3(3-0-6) 
            Negotiation and Conflict Management  

          2555421   ทหารกบัการพัฒนาประเทศ         3(3-0-6) 
            The Military and National Development 

           2555422   การพัฒนาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6) 
            Sufficiency Economy Philosophy and Development 

          2555423   การจัดการข่าวสารเพ่ือความม่ันคง        3(3-0-6) 
            Information Management for National Security 

   2555424   สัมมนาการจดัการโครงการและแนวคิดในพระราชดําริ             3(3-0-6) 
  Seminar on Project Management along  
  His Majesty the King's Concept 
   2555425  จิตวิทยาเพ่ือความมั่นคง                  3(3-0-6) 
   Psychology for National Security 
         2555426  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง                   3(3-0-6)
                      National Security Law  
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  4) หมวดวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์   

          ให้แผน ก(2) เลือกหมวดวิทยานพินธ ์                     12     หน่วยกิต 
2556301             วิทยานิพนธ์                                                               12     หน่วยกิต      
             Thesis 

  กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก (2) (ทําวิทยานิพนธ์) กําหนดให้ไม่ต้องสอบประมวลความรู้ แต่
ให้มีการนําเสนอวิทยานิพนธ์แบบเข้มข้น เปิดเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบและการอนุมัติให้ผ่าน
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์                                                                                  
           แผน ข  เลือกหมวดภาคนิพนธ ์                      6     หน่วยกิต 
2556302          ภาคนิพนธ์                                                                    6     หน่วยกิต
             Term Paper          
     กรณี เลือกศึกษาตามแผน  ข  (ทํ าภาคนิพนธ์ )  กํ าหนดให้สอบประมวลความ รู้ 
(Comprehensive Examination)  และดําเนินการสอบได้เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 
      หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา     รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 

เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 , 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
 
 
 

           1        2        3       4         5         6       7 
 
 
                    ลําดับก่อนหลัง 

                      ลักษณะเนื้อหา 
                                                                              ระดับความยาก ง่าย

หรือช้ันปี                      หมวดวิชาและหมู่เรียน   
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แผนการจัดการศึกษา  

      โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อความม่ันคง  
ระดับปริญญาโท 2 ปี 

แผน ก (2) 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
สัมพันธ์  2555306 การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 
สัมพันธ์  2555401 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
สัมพันธ์ 2555402 องค์การและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

สัมพันธ์ 2555307 จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
บังคับ 2555415 การวางแผนยุทธศาสตร์และความมั่นคง 3(3-0-6) 
บังคับ 2555416 สัมมนาการจัดการเพ่ือความมั่นคง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 11 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือก 2555419 ยุทธศาสตร์ทหาร และการปฏิบัติการทางทหาร  3(3-0-6) 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 5 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 2556301 วิทยานิพนธ์ 12 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
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แผน ข 
 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
สัมพันธ์  2555306 การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 
สัมพันธ์  2555401 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
สัมพันธ์ 2555402 องค์การและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
  

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

สัมพันธ์ 2555307 จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
บังคับ 2555415 การวางแผนยุทธศาสตร์และความมั่นคง 3(3-0-6) 
บังคับ 2555416 สัมมนาการจัดการเพ่ือความมั่นคง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 11 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือก 2555418 นโยบายสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 3(3-0-6) 
เลือก 2555419 ยุทธศาสตร์ทหาร และการปฏิบัติการทางทหาร 3(3-0-6) 
เลือก 2555420 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 

เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
รวมหน่วยกิต 11 หน่วย

กิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ภาคนิพนธ์ 2556302 ภาคนิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา  
รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ)
1555101    ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิต                       2(1-2-3) 

English for Graduate Students  
ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด ฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป

ใจความสําคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2555302      ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์     3(2-2-5) 
       Research Methodology in Social Science 

 หลักการและกระบวนการวิจัย รูปแบบและประเภทการวิจัย การกําหนดหัวข้อ 
แนวคิด ทฤษฏีสําหรับการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัญหาการวิจัย การทบทวนงานวิจัย
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การกําหนดตัวแปร การต้ังสมมติฐาน หรือปัญหาวิจัย การกําหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บข้อมูลสถิติที่
เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลการวิจัยและการให้ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน
การวิจัยและจริยธรรมของนักวิจัยทางสังคมศาสตร์  
2555306      การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ    3(3-0-6) 
       Public Finance and Budgeting Management   

  แนวคิด หลักการ การจัดการการคลังสาธารณะ หน้ีสาธารณะ รายรับรายจ่ายของ
รัฐบาล ประเภท กระบวนการงบประมาณ ระบบการจัดทํางบประมาณ เทคนิค การวิเคราะห์ การ
จัดทําและประเมินการงบประมาณ ความสัมพันธ์ระบบเศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการคลังและ
งบประมาณ   

2555307    จริยธรรมและการจัดการทรัพยากรมนษุย์      3(3-0-6) 
     Ethics and Human Resource Management 

แนวคิด ความสําคัญ การนําจริยธรรม และคุณธรรมมาปฏิบัติในชีวิต การวางแผน
กําลังคน การคัดเลือก การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ การ
วิเคราะห์ปัญหา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ 
2555401 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ       3(3-0-6) 
   Public Administration Theory and Public Policy 

 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย พฤติกรรมองค์การ นโยบายสาธารณะ  กระบวนการ 
บทบาท และอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการกําหนดนโยบายสาธารณะ  การนํานโยบายไปปฏิบัติ  
ปัจจัยที่มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ       
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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ)
2555402 องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร                3(3-0-6) 

Organization and Management Information System 
 แนวคิด ความหมาย ความสาํคัญ บทบาท  หน้าที่และ ประเภทขององค์การ 

วัฒนธรรม การสื่อสาร พฤติกรรมและความขัดแย้งในองค์การ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร
องค์กร แนวคดิกระบวนการเกี่ยวกับระบบเทศโนโยลีสารสนเทศ การจัดการระบบข้อมูลการสร้าง
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร การประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมภายในองค์กร  

2555408    อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร      3(3-0-6) 
     Transnational Organized Crime 

 ศึกษาความหมายขององค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมข้าม
ชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร  ประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ เช่น การก่อการร้ายสากล 
การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน สถานการณแ์ละแนวโน้มทีเ่กิดขึ้น มาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ของไทยและสากล 
2555410 สิทธิมนุษยชน          3(3-0-6) 
 Human Rights  
   ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการทางด้านสิทธิมนุษยชน หลักการและปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักการสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญไทย การส่งเสริมและการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปฏิบัติงานตํารวจบนพื้นฐานหลักการสิทธิมนุษยชน 
2555411 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย       3(3-0-6) 
 Criminal Justice and Judicial Process 
  ศึกษาวิวัฒนาการของระบบงานยุติธรรม แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับงานยุติธรรม หลักนิติ
ธรรม บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม อาทิ เช่น ตํารวจ อัยการ ศาล 
และราชทัณฑ์ การดําเนินคดีในศาล  จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจน
แนวคิดในการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดโดยไม่ใช้ระบบเรือนจํา และงานยุติธรรมสมัยใหม่ เช่น 
ยุติธรรมชุมชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์ 
2555415     การวางแผนยุทธศาสตรแ์ละความมัน่คงแห่งชาติ    3(3-0-6) 
      Strategic Planning and National Security  

 แนวคิดและวิวัฒนาการในการวางแผนยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติ         
เน้นการศึกษาและการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวกับผลประโยชน์ของชาติทางด้านการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคง
แห่งชาติ  รวมถึงความม่ันคงแบบใหม่และความม่ันคงทางการทหาร  
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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
2555416 สัมมนาการจัดการเพื่อความม่ันคง 3(3-0-6) 
  Seminar on Management for Security   
   ศึกษาประวัติความเป็นมาของความมั่นคง และหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  และอ่ืนๆ   เพ่ือนําไปสู่ประเด็นการศึกษาวิจัย 
2555417    การจัดการทรพัยากรเพื่อความม่ันคง         3(3-0-6) 
       Resources Management for Security  
       สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง  โครงสร้างพ้ืนฐานของทรัพยากร  ลักษณะ 
และการใช้ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้อง  ภูมิรัฐศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร   การระดมสรรพกําลังเพ่ือความ 
มั่นคง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ กฎหมาย ระเบียบและอํานาจหน้าที่ขององค์กรที่เก่ียวข้องในการ 
จัดการทรัพยากร  กระบวนวิธีในการตัดสินใจ สําหรับวางแผนและการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 
2555418  นโยบายสังคมและความม่ันคงของมนุษย์     3(3-0-6) 
      Social Policy and Human Security 
 แนวคิดและคําอธิบายเก่ียวกับความยากจน  โครงสร้างการกระจายรายได้ของไทย  
สถานภาพคนจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย  วิเคราะหน์โยบายการจัดระบบสวัสดิการของรัฐ  
แนวคิดเก่ียวกับความม่ันคงของมนุษย์  การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายเก่ียวกับความม่ันคง
ของมนุษย์ไปปฏิบัติ  ทางเลือกในการช่วยเหลือกันเองของกลุ่มคนจนและการสร้างความมั่นคงในกลุม่
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
2555419   ยุทธศาสตร์ทหาร และการปฏิบัติการทางทหาร              3(3-0-6) 

      Military Strategy and Military Operation  

กระบวนการกําหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร สภาสะแวดล้อมและภัยคุกคาม     
ทางทหาร การวิเคราะห์นโยบายและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดยุทธศาสตร์ทหารและ             
การปฏิบัติการทางทหารนอกจากสงคราม  

2555420        การเจรจาต่อรองและการจัดการความขดัแย้ง              3(3-0-6)
            Negotiation and Conflict Management  

  การศึกษา ปรชัญา และแนวคิดในการเจรจาต่อรอง หลักการ รูปแบบ และวิธีการ
เจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการศึกษาธรรมชาติรูปแบบและสาเหตุ
ของความขัดแย้ง ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งแนวทางและกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้ง และการนําการเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งมาประยุกต์ใช้ในด้านความมั่นคง  
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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
2555421    ทหารกับการพัฒนาประเทศ              3(3-0-6) 

      The Military and National Development 

ศึกษาประวัติความเป็นมา และเหตุผลที่ทหารได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนปีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา ได้รับรู้ภารกิจของทหาร ได้เรียนรู้การพัฒนาประเทศของ
ทหาร ได้เรียนรู้โครงการพระราชดําริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทหารได้เข้าไปช่วย
พัฒนาประเทศ ได้รู้จักหน่วยงานหลักต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ 

2555422    การพัฒนาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง               3(3-0-6) 

                Sufficiency Economy Philosophy and Development 

หลักการและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญานวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรมและการเมือง การนําแนวคิดมาใช้ในประเทศในด้านนโยบาย   
การนําไปสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์เหตุผลข้อดีขอ้เสีย แนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคตของสังคมไทยใน
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2555423    การจัดการขา่วสารเพื่อความม่ันคง               3(3-0-6) 

      Information Management for National Security 

ศึกษา การข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการทําสงครามทางความคิดที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ 
ความรู้สึกนึกคดิ ทัศนคติ อารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามหรือกลุม่เป้าหมาย  การใช้ประโยชน์ข่าวสาร    
การวางแผนและพัฒนาปฏิบัติการข่าวสารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ การผสมผสาน
องค์ประกอบและกิจกรรมปฏิบัติการข่าวสารอย่างสอดคล้องภายใต้ทรัพยากรที่จํากัด  

2555424  สัมมนาการจัดการโครงการและแนวคิดในพระราชดําร ิ    3(3-0-6) 

                 Seminar on Project Management along His Majesty the King's  
              Concept 

               ศึกษาประวัติความเป็นมาของโครงการและวิเคราะห์แนวคิดในการจัดการโครงการ
พระราชดําร ิ ศกึษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ  สังคม  เพ่ือนําไปสู่ประเด็นการศึกษาวิจัย 
2555425     จิตวิทยาเพือ่ความม่ันคง                 3(3-0-6) 
     Psychology for National Security 

แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบของการปฏิบัติการจิตวิทยาในสถานการณท์ี่เกิดขึ้น ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การพัฒนาสัมพันธ์กับมวลชน 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การจัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือความม่ันคง  

2555426        กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง       3(3-0-6) 
          National Security Law  

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเก่ียวกับทหารและหน้าที่คนไทยในยามสงคราม กฎหมาย
ที่เก่ียวกับความม่ันคงและการบังคับทหาร เช่น การปกครองความม่ันคง การดําเนินคดีการเงินและ
ทรัพย์สิน อาวุธยุทธภัณฑ์ การสั่งใช้กําลังทหาร  ระบบศาล  สนธิสัญญาว่าด้วยเชลยศึก อาวุธ
นิวเคลียร์เคมีชีวะ กับระเบิด   การขัดขวางด้วยอาวุธ และสิทธิมนุษยชน  
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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
2556301 วิทยานพินธ ์   หน่วยกิต
   Thesis                                        
   ทําวิทยานิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างลุ่ม
ลึก และถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย โดยให้อยู่ในขอบขา่ยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งครอบคลมุใน
ภารกิจภาครัฐในทุกเรื่อง หรือขอบข่ายที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผล
การศึกษาสามารถนํามาเป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายในการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจเลือกระเบียบวิธีการวิจัยประเภทใดประเภทหน่ึงก็ได้
เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรืออ่ืน ๆ  

2556302    ภาคนิพนธ ์                                                        6      หน่วยกิต
      Term Paper                                             

 ให้ศึกษาวิจัยในทํานองเดียวกับการทําวิทยานิพนธ์ เพียงแต่กําหนดกรอบและขอบเขต
การศึกษาให้แคบหรือเล็กลง ศึกษาในกลุ่มเล็กกว่าหรือเฉพาะกรณี หรือกําหนดหัวข้อให้เล็กและ
เฉพาะกว่า แต่ทั้งน้ียังคงไว้ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยเช่นเดิม 

4125101    คอมพิวเตอร์สําหรับนักศกึษาบัณฑิต     2(1-2-3) 
     Computer for Graduate Students 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ทความรู้เบ้ืองต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
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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) 
 

จํานวนหน่วยกิตรวมและโครงสรา้งหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร จัดหลักสูตรเป็น 2 

แผน คือ แผน ก 2 และแผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แต่ละแผนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต โดย
มีโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

แผน ก 2 
1. หมวดวิชาสัมพันธ ์    9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   19 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาบังคับ     7 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
3. วิทยานพินธ ์   12 หน่วยกิต 
4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิตเป็นเกณฑ์การจบการศึกษา 
 

แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธ ์    9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   25 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาบังคับ     7 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
3. ภาคนพินธ ์     6 หน่วยกิต 
4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิตเป็นเกณฑ์การจบการศึกษา 
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ตารางโครงสรา้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
 

รายการ 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก 2 แผน ข 
1. รายวิชา 

1.1 หมวดวิชาสัมพนัธ ์
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

           1.2.1 วิชาบังคับ 
           1.2.2 วิชาเลือก 
2. วิทยานพินธ ์
3. ภาคนพินธ ์
4. วิชาเสริม 

 
 9 
19 
7 
12 
12 
- 

ไม่นับหน่วยกิต 

 
9 
25 
7 
18 
- 
6 

ไม่นับหน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า 40 40 

 
แผนการเรียนการสอนหลักสูตรแผน ก (2) เรียนไม่น้อยกว่า 40 หนว่ยกิต 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษาท่ี 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 3566210 การเป็นผู้ประกอบการและบริหารโครงการ 3 
วิชาเสริม 1555101 

4125101 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 
คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 

2 
2 

เฉพาะด้าน (เลือก) ……………. (เลือก) 3 
รวม 10 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาท่ี  1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 
 

3566211 
5007907 

การจัดการธุรกิจเกษตร 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 

3 
3 

เฉพาะด้าน (เลือก) ……………. 
…………….. 

(เลือก) 
(เลือก) 

3 
3 

รวม 12 
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ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษาท่ี 2 
 

 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  5007906 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 2 
วิทยานิพนธ์ 5007903 วิทยานิพนธ์ 9 

รวม 11 
 

แผนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแผน ข 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษาท่ี 1 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 3566211 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 5007907 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
วิชาเสริมพ้ืนฐาน 50xxxxxx สําหรับผู้ไม่จบ ป.ตรี ทางการเกษตรหรือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานเสริม 1005907 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต (ไม่
นับหน่วยกิต) 

2(1-2-3) 

 รวม 11 

 

 

 

 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์  3566101 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 5007905 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 2 
เฉพาะด้าน (เลือก) ………………. (เลือก) 3 
วิทยานิพนธ์ 5007903 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 11 
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ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาท่ี  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สัมพันธ์ 3566101 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน (เลือก) 50xxxxxx 

50xxxxxx 
……………………………………………… 
……………………………………………….. 

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

วิชาพ้ืนฐานเสริม 1005906 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

2(1-2-3) 

รวม 11 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษาท่ี 2 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  5007906 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 2(2-0-4) 
เฉพาะด้าน (เลือก) 50xxxxx 

50xxxxx 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

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

ภาคนิพนธ์ 5006903 ภาคนิพนธ์ 3 
รวม 11 

 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์  3566210 การเป็นผู้ประกอบการประกอบการ

และบริหารโครงการ  
3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) 5005905 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 2(2-0-4) 
เฉพาะด้าน (เลือก) 50xxxxxx 

50xxxxxx 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

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

ภาคนิพนธ์ 5006903 ภาคนิพนธ์ 3 
รวม 14 
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การจัดการเรียนการสอน 
หมวดวิชาสัมพันธ์ กําหนดให้ศึกษา 3 รายวิชา จํานวน 9  หน่วยกิต 
   รหัส     ชื่อรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 

3566210  การเป็นผู้ประกอบการและบริหารโครงการ    3 (3-0-6) 
Entrepreneurship and Project Management 

3566101  การจัดการเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
Strategic Management 

3566211  การจัดการธุรกิจเกษตร      3 (3-0-6) 
Agribusiness Management 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. วิชาบังคับ กําหนดให้เรียน 7 หน่วยกิตทั้งแผน ก 2 และแผน ข 

   รหัส     ชื่อรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
5007905  สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1   2(2-0-4) 

Seminar in Agricultural Management Technology I 
5007906  สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2   2(2-0-4) 

Seminar in Agricultural Management Technology II 
5007907  ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร    3(3-0-6) 

Research Methods in Agriculture 
2. วิชาเลือก นักศึกษาที่เรียนแผน ก 2 เลือกเรียน 12 หน่วยกิต แผน ข เลือกเรียน 18 

หน่วยกิต 

1) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพชื 
   รหัส     ชื่อรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 

5007102  การจัดการขยายพันธ์ุพืช     3(3-0-6) 
Plant Propagation Management 

   รหัส     ชื่อรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
5007103  การจัดการปลูกพืชไร้ดิน      3(3-0-6) 

Soilless Culture Management 
5007104  การจัดการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช     3(3-0-6) 

Plant Tissue Culture Management 
5007105  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว      3(3-0-6) 

Post-harvest Management 
5007106  เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อผลผลิตทางการเกษตร   3(3-0-6) 

Agricultural Products Packaging Technology 
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   รหัส     ชื่อรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
5007107  การจัดการเกษตรอินทรีย์      3(3-0-6) 

Organic Agricultural Management 
 5007108  เรื่องเฉพาะทางด้านการจัดการผลิตพืช     3(3-0-6) 

Selected Topics in Plant Production Management 
5007201  การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช                3(3-0-6) 

Utilization of Plant Genetic Resources 
5007202  การจัดการธุรกิจการเกษตรสาขาพืช     3(3-0-6) 

Business Management for Agricultural Plant Section 
5007203  เทคโนโลยีการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต     3(3-0-6) 

Increasing Productivity Management Technology 
5007301  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืช    3(3-0-6) 

Local Wisdom and Development for Increasing Plant   
Production 

5017301  การจัดการนํ้า ดิน และพืช        3(3-0-6) 
Water, Soil and Plant Management 

5037301  การจัดการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้       3(3-0-6) 
Orchid Culture Management 

 

2) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสตัว์ 
5047102  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

Industrial Poultry Farm Management 
   5047201      การจัดการฟาร์มสุกรในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

Industrial Swine Farm Management 
5047301  การพัฒนาการผลิตโคเน้ือโคนมในเขตร้อน         3(3-0-6) 

Development of Beef and Dairy Production in Tropical     
Climates 

5047401  การจัดการพืชอาหารสัตว์           3(3-0-6) 
Forage Crop Management 

5047402  การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์         3(3-0-6) 
Feed Processing Management 
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   รหัส     ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
5047403  โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง           3(3-0-6) 

Advanced Animal Nutrition 
5047404  การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์          3(3-0-6) 

Value Added in Animal Products 
5047501  เทคโนโลยีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการผลิตปศุสัตว์        3(3-0-6) 

Management Technology of Local Wisdom in Livestock  
Production 

5047502  การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์       3(3-0-6) 
Pollution and Environmental Control in Livestock Farm 

           5047901       เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์       3(3-0-6) 
Selected Topics in Animal Production Management 

5057301  มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารจากสัตว์        3(3-0-6) 
Foods of Animal Origin Safety and Standards 

5057401  การจัดการสุขภาพสัตว์           3(3-0-6) 
Animal Health Management 

3) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
5077101  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารข้ันสูง         3(3-0-6) 

Advanced Food Packaging Technology 
5077301  กฎหมายอาหารและการค้าอาหารระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 

Food Law and the International Food Trade 
5077302  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือวางตลาด        3(3-0-6) 

Research and Product Development for a Market Launch 
  5077303      การจัดการด้านการผลิตและการดําเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

Production and Operation Management in Food Industry 
5077304  การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร        3(3-0-6) 

Food Quality and Safety Management 
5077305  การจดัหาอาหารและระบบทวนสอบเพื่อความปลอดภัยของอาหาร    3(3-0-6) 

Food Supply Chain Management and Traceability 
5077402  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง         3(3-0-6) 

Advanced Food Processing Technology 
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รหัส          ชื่อรายวิชา                                                       น(ท-ป-ศ) 
5077403  นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร          3(3-0-6) 

Innovations in Food Processing 
5077901  เรื่องเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร        3(3-0-6) 

Selected Topics in Food Industry Management 
 

วิทยานพินธ์ กําหนดให้นักศกึษาที่เรียนแผน ก 2 เรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
5007903  วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 

Thesis 
ภาคนพินธ์ กําหนดให้นักศึกษาที่เรียน แผน ข เรียนวิชาภาคนิพนธ์ 
5007904  ภาคนิพนธ์        6 หน่วยกิต 

Term Paper 
วิชาเสริม 
นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้

คอมพิวเตอร์ ถ้าผลการสอบผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือมีผลการสอบ TOEFL, IELS, 
TOEIC ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือได้รับใบประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตรที่มีเวลาเรียน 
ไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง สามารถใช้หลักฐานดังกล่าวย่ืนคําร้องเพ่ือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 

1555101  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต    2(1-2-3) 
  English for Graduate Students 

   4125101  คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต  2(1-2-3) 
Computers for Graduate Students 

หมวดวิชาพืน้ฐาน 
นักศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการเกษตรหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้

ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานต่อไปนี้บางรายวิชา และหรือรายวิชาอ่ืน ทั้งน้ีเป็นไปตามที่
คณะกรรมการที่ปรึกษาและหรือคณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

5007101  พ้ืนฐานการผลติพืช          3(3-0-6) 
Basic of Plant Production 

5047101  พ้ืนฐานการผลติสัตว์          3(3-0-6) 
Basic of Animal Production 

5077401  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       3(3-0-6) 
Basic of Food Science and Technology 

3565101  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ         3(3-0-6) 
Basic Knowledge for Business 
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คําอธบิายรายวิชา 
หมวดวิชาสัมพันธ ์

รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
3566210  การเปน็ผูป้ระกอบการและบริหารโครงการ        3(3-0-6) 

Entrepreneurship and Project Management 
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ หลักทฤษฏีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ

ของตนเอง รวมถึงลักษณะของธุรกิจโดยมีการสอดแทรกจริยธรรมจรรยาบรรณของนักธุรกิจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ หลักการบริหารจัดการโครงการ การเงิน การบัญชี กฎหมายด้านภาษี การ
จัดรูปแบบองค์การ การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การวางแผนปฏิบัติงาน การจัดทําโครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช้ การตัดสินใจ
เลือกโครงการลงทุน และการประเมินโครงการ 
3566101  การจัดการเชงิกลยุทธ ์          3(3-0-6) 

Strategic Management 
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและ

บริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกําหนดเป้าหมายของธุรกิจกระบวนการ
และเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจโครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน 
การวิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ 
การประเมินผลและการติดตาม 

3566211  การจัดการธรุกิจเกษตร           3(3-0-6) 
Agribusiness Management 
แนวคิดการจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์การจัดการ การจัดการของ

ผู้ประกอบธุรกิจเกษตร การตลาด การเงิน การผลิต การจัดจําหน่ายการส่งออก สินค้าเกษตร ข้อตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศ ระบบการขนส่ง (logistics) โดยคํานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ คุณธรรม 
จริยธรรม สังคมสิ่งแวดล้อม และการจัดการเกษตรอย่างย่ังยืน 

 

หมวดเฉพาะด้าน วิชาบังคบั 
รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5007905  สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1         2(2-0-4) 

Seminar in Agricultural Management Technology I 
การศึกษาค้นคว้าหัวข้อเรื่องทางด้านการเกษตร และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นแบบ

บูรณาการ การนําเสนอ และอภิปรายต่อที่ประชุม 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5007906  สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2        2(2-0-4) 

Seminar in Agricultural Management Technology II 
การศึกษาค้นคว้าหัวข้อเร่ืองทางด้านการจัดการธุรกิจเกษตร และเรียบเรียงข้อมูลอย่าง

เป็นแบบบูรณาการ การนําเสนอ และอภิปรายต่อที่ประชุม 
5007907  ระเบยีบวิธีวิจัยทางการเกษตร          (3-0-6) 

Research Methods in Agriculture 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ การจัดทํารายงาน การนําเสนองานวิจัย และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิจัยทางการเกษตร 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก 
1) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพชื 

รหัส        ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5007102  การจัดการขยายพันธุพ์ืช           3(3-0-6) 

Plant Propagation Management 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ และจัดการเก่ียวกับการขยายพันธ์ุพืชไร่ พืชสวน และสมุนไพร

ในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นถึงเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศและส่งออก 
5007103  การจัดการปลกูพืชไร้ดิน           3(3-0-6) 

Soilless Culture Management 
ศึกษาหลักการ วิธีการ และจัดการเก่ียวกับการปลูกพืชไร้ดินในโรงเรือน และฟาร์มขนาดเล็ก

ถึงโรงเรือน และฟาร์มขนาดใหญ่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศ และส่งออก 
5007104  การจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช         3(3-0-6) 

Plant Tissue Culture Management 
 ศึกษาหลักการ วิธีการและจัดการเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชไร่ พืชสวนและสมุนไพร

ในระดับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กถึงห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือจําหน่าย
ภายในประเทศและส่งออก 
5007105  การจัดการหลงัการเก็บเก่ียว          3(3-0-6) 

Post-harvest Management 
ศึกษาหลักการ วิธีการ และการจัดการ ต้ังแต่การเก็บเก่ียวที่เหมาะสมไปจนถึง 

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว คุณภาพ มาตรฐานพืชต่างๆ การทําความสะอาดคัดขนาด บรรจุภัณฑ์ 
การขนส่ง การตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5007106  เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อผลผลิตทางการเกษตร       3(3-0-6) 

Agricultural Products Packaging Technology 
 ศึกษาลักษณะผลิตผลทางการเกษตร การบรรจุที่เหมาะสม มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 

เพ่ือการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร การขนส่ง และบรรจุภัณฑ์สําหรับผู้บริโภค หลักการจัดการ
ผลผลิตและสภาพแวดล้อม การเก็บรักษาเพ่ือการบรรจุหีบห่อ 
5007107  การจัดการเกษตรอินทรีย์          3(3-0-6) 

Organic Agricultural Management 
 วิธีการปัจจัยและขั้นตอนการผลิต การตลาด การรับรองและการตรวจสอบมาตรฐานการ

ผลิตเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน และการส่งออกต่างประเทศ 
5007108  เรื่องเฉพาะทางด้านการจัดการผลิตพชื         3(3-0-6) 

Selected Topics in Plant Production Management 
 หัวข้อที่น่าสนใจ หรือ กําลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการทางด้านการผลิตพืช โดยหัวข้อเรื่อง

เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษาตามสภาพความเหมาะสมทันสถานการณ์ 

5007201  การใช้ประโยชน์จากพนัธุกรรมพืช         3(3-0-6) 
Utilization of Plant Genetic Resources 
หลักการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสํารวจรวบรวม การเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมพืช การ

ใช้ประโยชน์จากเช้ือพันธุกรรม การพัฒนาพันธุกรรมพืชเพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุ การพาณิชย์ และการ
อนุรักษ์ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
ในระดับประเทศ และสากล 
5007202  การจัดการธรุกิจการเกษตรสาขาพชื          3(3-0-6) 

Business Management for Agricultural Plant Section 
ระบบตลาดสินค้าเกษตร ภายในประเทศ ในภูมิภาคและตลาดโลก (ตลาดล่วงหน้า) 

หลักการต่อรอง การประกอบการค้าและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร 
5007203  เทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิม่ผลผลิต         3(3-0-6) 

Increasing Productivity Management Technology 
ศึกษาหลักการใช้และบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการเพ่ิม ผลผลิตพืช ได้แก่ 

การบริหารจัดการดิน นํ้า ปุ๋ย การใช้ฮอร์โมน สารเร่ง และยับย้ังการเจริญเติบโตของพืช หลักการ
ควบคุมป้องกันกําจัดโรค แมลง วัชพืช และศัตรูพืชอ่ืนๆ ทั้งโดยการใช้สารเคมี สารชีวภาพ การ
ควบคุมแบบผสมผสาน (IPM) และการใช้วิธีทางชีวินทรีย์ (Biocontrol) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
เพ่ิมคุณภาพ และเพ่ิมมูลค่าสุทธิแก่ผลผลิตพืช 
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รหัส        ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5007301  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการพฒันาเพื่อการเพิ่มผลผลิต        3(3-0-6) 

Local Wisdom and Development for Increasing Plant Production 
การสํารวจ การรวบรวม การวิเคราะห์ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์โดย

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการด้านพืช หลักการฝึกอบรมและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หลักการจัดการเพ่ือการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กฎหมายกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5017301  การจัดการน้าํ ดิน และพืช          3(3-0-6) 

Water, Soil and Plant Management 
องค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติของดิน ความสําคัญของน้ําต่อโครงสร้างดิน 

ความสําคัญของนํ้าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืชความสําคัญของดินต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับการผลิตพืชในเชิงธุรกิจ 

5037301  การจัดการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้         3(3-0-6) 
Orchid Culture Management 
หลักการจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หลักการจัดการโรงเรือนเพาะเลี้ยง 

การจัดการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาพันธ์ุ และการจัดการกล้วยไม้ในเชิงธุรกิจ 
 

2) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสตัว์ 
5047102  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

Industrial Poultry Farm Management 
 การวางแผนโครงการจัดต้ังฟาร์มสัตว์ปีก การจัดการด้านพันธ์ุ อาหาร การเงิน แรงงานและการ

จัดระเบียบการปฏิบัติงานในฟาร์ม การวางแผนการผลิตและการตลาดในระดับอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม 
5047201  การจัดการฟาร์มสุกรในอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 

Industrial Swine Farm Management 
 การวางแผนโครงการจัดต้ังฟาร์มสุกร การจัดการด้านพันธ์ุ อาหาร การเงินแรงงานและ

การจัดระเบียบการปฏิบัติงานในฟาร์ม การวางแผนการผลิตและการตลาดในระดับอุตสาหกรรม การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม 
5047301  การพัฒนาการผลิตโคเนื้อโคนมในเขตร้อน        3(3-0-6) 

Development of Beef and Dairy Production in Tropical Climates 
 การพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเน้ือ โคนม ในด้านสายพันธ์ุ โรงเรือน อาหารการป้องกัน

และรักษาโรค เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเน้ือและนํ้านมทั้งปริมาณและคุณภาพรวมทั้งการศึกษาอิทธิพลจากก
สภาพแวดล้อมในเขตร้อนที่กระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5047401  การจัดการพชือาหารสัตว์          3(3-0-6) 

Forage Crop Management 
เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความ

ต้องการใช้ประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การจัดระบบการผลิต วิธีการ
จัดการ และการใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอสําหรับเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปีและ
เทคโนโลยีการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

5047402  การจัดการกระบวนการผลติอาหารสัตว์         3(3-0-6) 
Feed Processing Management 
การจัดการด้านการตรวจรับวัตถุดิบ การผสมอาหาร การอัดเม็ด การตรวจคุณภาพ

อาหารสัตว์ การบรรจุและการเก็บรักษา โรงงานอาหารสัตว์ ระบบ GMP และ HACCP ในการผลิต
อาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ 
5047403  โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง           3(3-0-6) 

Advanced Animal Nutrition 
การประยุกต์ใช้และการปรับปรุงวัตถุดิบเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ปีก สุกร โคเน้ือ และโคนม 

แผนการให้อาหารสัตว์เพ่ือความเหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์ในการให้ผลผลิต การเจริญเติบโต และ
การสืบพันธ์ุ 
5047404  การเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์สัตว์                  3(3-0-6) 

Value Added in Animal Products 
ความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในอนาคต และผลกระทบของ พฤติกรรม การบริโภคต่อ

อุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ หลักในการเพ่ิมมูลค่าของเน้ือ นม และไข่ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิธีเพ่ิม
มูลค่าในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
5047501  เทคโนโลยีการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินทางการผลิตปศุสัตว์       3(3-0-6) 

Management Technology of Local Wisdom in Livestock Production 
ความสําคัญของปศุสัตว์ต่อชุมชน พันธ์ุปศุสัตว์พ้ืนเมือง ระบบและเทคนิค การเลี้ยง การ

ดูแลรักษาป้องกันโรค การซ้ือขายปศุสัตว์โดยภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละภูมิภาค 
การผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการผลิตปศุสัตว์พ้ืนบ้านกับเทคโนโลยี และ 
การจัดต้ังกลุ่มด้านปศุสัตว์ภายในชุมชนต่างๆ 
5047502   การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศสุัตว์        3(3-0-6) 

Pollution and Environmental Control in Livestock Farm 
หลักการจัดการของเสียในฟาร์มและการป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดจาก

การผลิตสัตว์ การให้อาหาร โรงเรือน และการจัดการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด การตรวจวัด
และมาตรฐานค่ามลภาวะในฟาร์มปศุสัตว์การเก็บและรวบรวมของเสีย การบําบัด และการนําของเสีย
จากสัตว์ไปใช้ประโยชน์ 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 

5047901  เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์          3(3-0-6) 
Selected Topics in Animal Production Management 
หัวข้อที่น่าสนใจ หรือ กําลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการทางด้านการผลิตสัตว์โดยหัวข้อ

เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
5057301  มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารจากสัตว์        3(3-0-6) 

Foods of Animal Origin Safety and Standards 
 มาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการผลิตอาหารจากสัตว์ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ผู้บริโภค การควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากการปนเป้ือนจุลินทรีย์ สารพิษ และสารตกค้างต่างๆ ระบบ 
การประกันคุณภาพ และการเก็บรักษาอาหารจากสัตว์ 
5057401 การจัดการสขุภาพสัตว์           3(3-0-6) 

Animal Health Management 
หลักการสุขาภิบาล แผนการสุขาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ ป้องกันและ

ควบคุมโรคระบาดติดต่อและโรคพยาธิ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การตรวจและการรักษาสุขภาพสัตว์ 
การให้ยาสัตว์เพ่ือการป้องกันและรักษาโรค 

 

3) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5077101  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง         3(3-0-6) 

Advanced Food Packaging Technology 
ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติวัสดุภัณฑ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ 

การวิเคราะห์และทดสอบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปร การบรรจุแบบปลอดเช้ือ 
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้กับไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์กับสภาวะปัญหาแวดล้อม การคํานวณอายุ 
การเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ 
5077301  กฎหมายอาหารและการคา้อาหารระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

Food Law and the International Food Trade 
กฎหมายอาหารตามพ.ร.บ.อาหารและพ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายด้าน

สิ่งแวดล้อมและกฎหมายเก่ียวกับสิทธิบัตร การจดทะเบียนบริษัทการค้าส่ง/ปลีกอาหาร กฎ ระเบียบ 
เง่ือนไข มาตรฐานและข้อตกลงในการค้าอาหารระหว่างประเทศ 
5077302  การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวางตลาด        3(3-0-6) 

Research and Product Development for a Market Launch 
การวิจัยผู้บริโภคและตลาด เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การทดสอบ

ผู้บริโภคและการทดสอบตลาด การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเสริมจุดด้อยสร้างจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 

5077303  การจัดการด้านการผลิตและการดําเนนิงานในอุตสาหกรรมอาหาร      3(3-0-6) 
Production and Operation Management in Food Industry 
ศึกษาการดําเนินงานในองค์กรที่ทําการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของสินค้า 

การเลือกทําเลท่ีต้ัง การวางผังโรงงาน การวางแผนกําลังการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การ
จัดหน่วยงานผลิต การวิเคราะห์ระบบงานผลิตการจัดการสินค้าคงคลัง 
5077304  การจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร       3(3-0-6) 

Food Quality and Safety Management 
เทคนิคต่างๆในการควบคุมคุณภาพอาหาร รวมทั้งการใช้หลักสถิติในการควบคุม

คุณภาพอาหาร อันตรายในอาหาร และการควบคุมเพ่ือการประกันคุณภาพอาหาร ระบบประกัน
คุณภาพอาหารเพ่ือการผลิตอาหารที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของอาหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะทําให้อาหาร
ไม่ปลอดภัย 
5077305  การจัดหาอาหารและระบบทวนสอบเพื่อความปลอดภัยของอาหาร      3(3-0-6) 

Food Supply Chain Management and Traceability 
ระบบห่วงโซ่ของการจัดหาอาหารแต่ละประเภท การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม 

และการพัฒนาระบบทวนสอบเพ่ือสอบหาปัญหา และการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการจัดหาอาหารที่มีทั้ง
คุณภาพและความปลอดภัย 
5077402  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสงู          3(3-0-6) 

Advanced Food Processing Technology 
 การใช้เทคโนโลยีต่างๆด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้แก่ การทําแห้ง การใช้

ความร้อน การใช้ความเย็น การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ การใช้เมมเบรน และการใช้เฮอร์เดิล
เทคโนโลยีช่วยในการผลิตอาหาร 
5077403  นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร           3(3-0-6) 

Innovations in Food Processing 
หลักการใช้กระบวนการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน การใช้ความดันสูงการฉายรังสี การ

ใช้คลื่นไมโครเวฟ การใช้รังสีอุลตราไวโอเลต การนําไปใช้ประโยชน์ของกระบวนการแปรรูปวิธีใหม่ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
5077901  เรื่องเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร        3(3-0-6) 

Selected Topics in Food Industry Management 
หัวข้อที่น่าสนใจ หรือ กําลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารโดย

หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5007903  วิทยานพินธ ์       12 หน่วยกิต 

Thesis 
ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร เน้นความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ทางวิชาการ การนําทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย
ที่เป็นระบบ และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเกษตร 
5007904  ภาคนพินธ ์        6 หน่วยกิต 

Term Paper 
โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้ง เก่ียวกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการ

จัดการเกษตร หรือศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
 

หมวดวิชาเสรมิ 
รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
1555101  ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิต         2(1-2-3) 

English for Graduate Students 
 ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป

ใจความสําคัญของบทคัดย่อและเอกสารในทางวิชาการ โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4125101  คอมพิวเตอรส์าํหรับนักศึกษาบัณฑิต          2(1-2-3) 

Computers for Graduate Students 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน
การบริหารงาน 
 

หมวดวิชาพืน้ฐาน 
รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5007101  พื้นฐานการผลิตพืช            3(3-0-6) 

Basic of Plant Production 
ประโยชน์และความสําคัญของพืช กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช หลักการผลิตพืช 

การขยายพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช ธุรกิจเกษตรที่เก่ียวข้องทางด้านพืช 
5047101 พื้นฐานการผลิตสัตว์           3(3-0-6) 

Basic of Animal Production 
ประโยชน์และความสําคัญของการเลี้ยงสัตว์ พันธ์ุและลักษณะประจําพันธ์ุ 

การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหารสัตว์ 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ การจัดการฟาร์ม โรคสัตว์และการสุขาภิบาล ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ การตลาดและการทําบันทึกฟาร์ม 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
5077401  พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       3(3-0-6) 

Basic of Food Science and Technology 
องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของอาหารประเภทต่างๆ ชนิดของจุลินทรีย์ 

ในอาหารประเภทน้ันๆ การเสื่อมคุณภาพ หลักการถนอมอาหารและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
 

3565101  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ                       3(3-0-6) 
Basic Knowledge for Business 
ศึกษาถึงลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบ

ธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล การบริหารสํานักงาน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาที่
เก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
สาขาวิชา วิทยาศาสตรศกึษา 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม           : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 Master of Science (Science Education) 
ชื่อย่อ           : วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 M.Sc. (Science Education) 
 
จํานวนหน่วยกิตรวมและโครงสรา้งหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จัดหลักสูตร แผน ก 2         
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังน้ี 

1.  หมวดวิชาสัมพันธ ์   7  หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 23  หน่วยกิต 

2.1 บังคบั   8  หน่วยกิต 
2.2 เลือก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

3.  วิทยานิพนธ ์ 12  หน่วยกิต 
 
ตารางโครงสรา้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

 
รายการ จํานวนหน่วยกิต 

1. รายวิชา 
1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ 
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1.1.1 วิชาบังคับ 
1.1.2 วิชาเลือก 

2. วิทยานพินธ ์

 
 7 
23 
  8 
15 
12 

รวมไม่น้อยกว่า 42 
 

การจัดการเรียนการสอน 
หมวดวิชาสัมพันธ ์ บังคับ 7 หน่วยกิต  
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รหัส          ชื่อรายวิชา                                                    น(ท-ป-ศ) 
4005101 ปรัชญาและวิสยัทัศน์วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
4045401 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 (1-2-3) 
4006901 การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา  2 (1-2-3) 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต สําหรับแผน ก 2           
รหัส          ชื่อรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
4005903 การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3) 
4005904    วิทยาศาสตร์เชิงระบบ 3 (2-2-5) 
4005905 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 
 

วิชาเลือก  เลือกเรียนเพียงแขนงวิชาเดียวไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากแขนงวิชาเคมี 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังต่อไปน้ี 

 

แขนงวิชาเคมี 
รหัส          ชื่อรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
4025201 สารประกอบโคออร์ดิเนช่ัน    3 (2-2-5) 

 4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง               3 (2-2-5) 
 4026601 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง     3 (2-2-5) 
 4026301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง    3 (2-2-5) 
 4026302 เทคนิคการสกัดและแยกสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ            1(0-3-2) 

4026303 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี ขั้นสูง 3 (2-2-5) 
4026401 เคมีควอนตัม      3 (2-2-5)  
4026402 จลนพลศาสตรเ์ชิงเคมี     3 (2-2-5) 

 4026501 ชีวเคมีขั้นสูง      3 (2-2-5) 
 4026701 เคมีสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม    3 (2-2-5) 
 4026702 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับนํ้า   3 (2-2-5) 

4035101 สารเคมีในสิ่งมชีีวิต     3 (2-2-5) 
 

ข้อกําหนดเฉพาะแขนง สําหรับผู้ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปน้ีในระดับปริญญาตรี 
ให้เรียนเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัส          ชื่อรายวิชา                                                    น(ท-ป-ศ) 
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1    3 (3-0-6) 
4022309 เคมีอินทรีย์ 1   3 (3-0-6) 
4022616 เคมีวิเคราะห์ 1   3 (3-0-6) 
 



 

 

269 

 แขนงวิชาชีววิทยา 
รหัส   ชื่อรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
4026501 ชีวเคมีขั้นสูง      3 (2-2-5) 
4035101 สารเคมีในสิ่งมชีีวิต   3 (2-2-5) 
4035104 ชีววิทยาของสัตว์ในท้องถิ่น   3 (2-2-5) 

  4036201  ชีววิทยาของพืชในท้องถิ่น   3 (2-2-5) 
4036202          การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเศรษฐกิจ  3 (2-2-5) 
4036401 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 3 (2-2-5) 
4036602 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย 3 (2-2-5) 
4036603 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (2-2-5) 
4036701 ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 3 (2-2-5) 
4036901 การศึกษาประเด็นที่น่าสนใจทางชีววิทยา 3 (2-2-5) 
 

ข้อกําหนดเฉพาะแขนง  สําหรับผู้ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปน้ีในระดับ   
ปริญญาตรี ให้เรียนเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัส   ชื่อรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
4031105 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-6) 
4033101 นิเวศวิทยา 3 (2-3-6) 
4033201 ชีววิทยาของเซลล ์ 3 (2-3-6) 

       แขนงวิชาฟสิิกส ์
รหัส   ชื่อรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
4045402  ตรรกศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์   3(2-2-5) 
4015302    กลศาสตร์แผนเดิม 3 (3-0-6) 
4015303    ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
4016304    อุณหพลศาสตร์เชิงสมดุล 3 (3-0-6) 
4016305    คลื่นและทัศนศาสตร์ขั้นสูง 3 (2-2-5) 
4016401    กลศาสตร์ควอนตัมอสัมพัทธ์ 3 (3-0-6) 
4016404    นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง     3 (3-0-6) 
4016405    กลศาสตร์เชิงสถิติ      3 (3-0-6) 
4016502    คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง   3(2-2-5) 
4016503    ฟิสกิส์พลังงานข้ันสูง     3(2-2-5) 
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รหัส   ชื่อรายวิชา                                                    น(ท-ป-ศ) 
 4016504    สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ     3(2-2-5) 

4016505 วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลก     3(3-0-6) 
4016506 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ     3(3-0-6) 
4095600          ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส ์ 3 (3-0-6) 
ข้อกําหนดเฉพาะแขนง สําหรับผู้ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ ในระดับปริญญาตรี 

ให้เรียนเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส   ชื่อรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
4011401 ฟิสิกส์แผนใหม่เบ้ืองต้น     3 (3-0-6) 

 4012301 ฟิสิกส์ของคลื่น      3 (3-0-6) 
 4013301 กลศาสตร์      3 (3-0-6) 
 4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
 

แขนงวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
รหัส   ชื่อรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 

 4006002  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
Innovation Technology for Science Instruction 

4006202  เครื่องสําอางประยุกต์      3(2-2-5) 
Applied Cosmetics 

4006205  อาหารเสริมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
Food Herbs for Health 

4006207  สมุนไพรประยุกต์ด้านสุขภาพ     3(2-2-5) 
Applied Herbs for Health 

4006208  วิทยาศาสตร์ของนาโนเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
Science of Nanotechnology 

4006209 เทคโนโลยีชีวภาพ     3(3-0-6) 
   Biotechnology 

4006501 วิทยาศาสตร์ที่พรมแดน     3(3-0-6) 
Science at the Frontier 

4006502 วิทยาศาสตร์เก่ียวกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  3(2-2-5) 
Science for Muscle Relaxing 

4006701 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
Science for Developing Quality for Life 

4066601  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
 Environmental Science 
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วิทยานพินธ ์สําหรบัแผน ก 2 
รหัส   ชื่อรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
1006903 วิทยานิพนธ์                                                        12 หน่วยกิต 

 

รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
รหัส   ชื่อรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
1005906 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต  2 (1-2-3) 
1005907 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต  2 (1-2-3) 

 
แผนการจัดการเรียนการสอน 
 แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา แผน ก 2 ทําวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติม เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษาท่ี 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 
 

4005101 
4005401 

ปรัชญาและวิสยัทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 

3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

วิชาเสริม 1005906 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 2(1-2-3) 
เฉพาะด้าน (เลือก) 40xxxxx …………………. 3 

รวม 8 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาท่ี  1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 
 

4005904 
4005905 

วิทยาศาสตร์เชิงระบบ 
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

วิชาเสริม 1005907 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (เลือก) xxxxx …………………. 3 

รวม 9 
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ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษาท่ี 2 
 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (เลือก)  
 

40XXXXX 
40XXXXX 

............................ 

............................ 
3 
3 

วิทยานิพนธ์ 4006903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 12 

 

คําอธบิายรายวิชา 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
4005101 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร ์

 Philosophy and Vision of Science 
3(3-0-6) 

ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ของความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์กับความเป็นสากลของ
วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะและจรรยาบรรณของวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสังคม 
วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวกับปัญหาของท้องถิ่น ประยุกต์ปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการกําหนดแนวทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
4005401 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

Research Methodology in Science Education 
2(1-2-3) 

ศึกษาเก่ียวกับสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเลือกและการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสม ศึกษาวิธีการเสนอ
ผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช้และฝึกปฏิบัติเขียนเค้าโครงร่างการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์  4006901 การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา  2(1-2-3) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 4005903 การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
เฉพาะด้าน (เลือก) 40XXXXX ………………….. 3 
วิทยานิพนธ์ 4006903 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 13 
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รหัส
4006901 

ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา 
การสัมนาทางวิทยาศาสตรศกึษา  
Seminar on Science Education I 

น(ท-ป-ศ) 
1(0-3-2) 

ศึกษางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา อภิปรายและสังเคราะห์ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร
ศึกษาในระดับต่างๆ  รวมท้ังติดตามผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น แล้วนําผลการค้นคว้า
และความรู้ทางวิทยาศาสตรศึกษามาอภิปรายอย่างมีเหตุผล ฝึกการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ฝึกการเขียนรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
4005903 การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 

Science Promotion 
   2(1-2-3) 

ศึกษาความสําคัญของการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการและปัญหาของการ
ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ สื่อสําคัญสําหรับการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะของนัก
ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 
4005904 วิทยาศาสตรเ์ชิงระบบ 

System Science  
   3(2-3-6) 

ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์เชิงระบบ สภาพภูมิศาสตร์ 
ความคิด ความเชื่อและลักษณะของวิทยาศาสตร์เชิงระบบในชุมชนท้องถิ่น สภาพปัจจุบันและปัญหา
ของวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น ปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของปัญหาท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
ภาคสนามในชุมชนและท้องถิ่น รวบรวมและนําเสนอแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของชุมชนท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือทําความเข้าใจในเรื่องสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
วิทยาศาสตร์และนําไปใช้ในบริบทของท้องถิ่น 
4005905 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Production Science and Technology 
3(2-3-6) 

ศึกษาความสําคัญและรูปแบบของนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
องค์ประกอบและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ความสําคัญ 
และความสัมพันธ์ของการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น เทคนิคการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการทดลอง
ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
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แขนงวิชาเคมี 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
4022201  เคมีอนนิทรีย์ 1        3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry I 
ศึกษาเก่ียวกับการเกิดสารประกอบไอออนิก วัฎจักรบอร์นฮาเบอร์ พลังงานแลตทิซ

และผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฏีพันธะโคเวเลนซ์ รูปร่างโมเลกุล สมบัติและสารประกอบ
ของธาตุในหมู่ต่างๆ โลหะและโลหะผสม สารก่ึงตัวนํา เคมีของสารอนินทรีย์ในตัวทําละลายที่เป็นนํ้า
และที่ไม่ใช่นํ้า ความรู้เบ้ืองต้นและทฤษฏีที่อธิบายพันธะในสารเชิงซ้อน 
4022201 เคมีอินทรีย์ 1          3(3-0-6) 

Organic Chemistry I 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของสารประกอบอินทรีย์ 

เรียกช่ือ สารประกอบอินทรีย์ สเตริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ 
การเตรียมปฺฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ เช่น แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ 
อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ อะมีน การเกิดพอลิเมอร์ 
4022 616  เคมีวิเคระห ์1          3(3-0-6) 

Analytical Chemistry I 
บทนําเก่ียวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การคํานวณปริมาณ

สัมพันธ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฏีและการประยุกต์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นพ้ืนฐาน
ของการวิเคราะห์โดยปริมาตรและการช่ังนํ้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตรจะเน้นเก่ียวกับการ
ไทเทรตกรด เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การวิเคราะห์โดยการช่ัง
นํ้าหนักรวม การตกตะกอนและการระเหย 
4025203 สารประกอบโคออร์ดิเนชนั 

Coordination Compounds 
   3(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4023201  เคมีอนินทรีย์ 1  
ศึกษาโครงสร้าง ทฤษฎีการเกิดพันธะ ปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสาร

เชิงซ้อนและเคมีของสารออร์กาโนเมทัลลิกและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิกิริยา กลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนและสารออร์กาโนเมทัลลิก 
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  รหัส               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4025303 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 

Advanced Organic Chemistry 
   3(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4022307 เคมีอินทรีย์ 1  
ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ ของ

สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอินทรีย์และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง ปฏิบัติการที่
เก่ียวข้องและสอดคล้องกับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง ปฏิบัติการเก่ียวกับปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยา
เคมีแบบต่างๆ ของสารอินทรีย์ 
 

4026603 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 
Advanced Analytical Chemistry 

   3(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022616 เคมีวิเคราะห ์  
การวิเคราะห์โดยวิธีแยกและการสกัดด้วยตัวทําละลาย โครมาโทกราฟีแบบต่างๆ 

การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง ปฏิบัติการท่ี
เก่ียวข้องและสอดคล้องกับเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารต่างๆ ที่ใช้เทคนิค
และเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเคมี 
 

4026301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์ 
Applied Natural Product Chemistry 

     3(2-2-5) 

ศึกษาแหล่งกําเนิด กระบวนการชีวสังเคราะห์ วิธีการสกัดและการแยกองค์ประกอบ
ทางเคมีในพืช เช่น แอลคาลอยด์ สเตอรอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน นํ้ามันหอมระเหย เป็นต้น และ
ศึกษากฤทธ์ิทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่น่าสนใจที่มีในท้องถิ่น การนําผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ไปประยุกต์ทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติประยุกต์ 
4026302 เทคนิคการสกัดและแยกสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

Extraction and Separation Techniques from Natural 
Products 

1(0-3-2) 

ปฏิบัติการที่ เ ก่ียวกับการสกัดและแยกองค์ประกอบทางเคมีจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ เช่น แอลคาลอยด์ สเตอรอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน นํ้ามันหอมระเหย โดยใช้เทคนิค 
ทางเคมี เช่น โครมาโทกราฟีแบบเย่ือบาง แบบคอลัมน์ แบบก๊าซและแบบสมรรถนะสูง เป็นต้น 
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 รหัส              ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4026303 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีขั้นสูง 

Advanced Organic Analysis by Spectroscopy 
3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีของเสปกโทรสโกปี การหาโครงสร้างของสารอินทรีย์
โดยวิธีสเปกโทรสโกปี ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับการวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคส
เปกโทรสโกปีขั้นสูง 
4026401 เคมีควอนตัม 

Quantum Chemistry 
3(2-2-5) 

ศึกษาการประยุกต์ใช้กลศาสตร์ควอนตัม อธิบายโครงสร้างและสเปกตรัมอะตอม 
โครงสร้างและสเปกตรัมโมเลกุล การประมาณฟังก์ชันคลื่นที่เหมาะสม สําหรับอะตอมและโมเลกุล 
4026402 จลนพลศาสตร์เชิงเคมี 

Chemical Kinetics 
3(2-2-5) 

ศึกษาเก่ียวกับกฎอัตราการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเชิงซ้อน เทคนิคการวัดเชิง
พลศาสตร์ผิวหน้าพลังงานศักย์และการคํานวณ วิธีการทางสถิติสําหรับพลศาสตร์ของปฏิกิริยา 
การวิเคราะห์ระบบพลศาสตร์ด้วยสมการมาสเตอร์ 
4026501 ชีวเคมีขัน้สูง 

Advanced  Biochemistry 
3(2-2-5) 

ศึกษาเมเทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน เกลือแร่ 
การควบคุมความผิดปกติที่เกิดจากเมเทบอลิซึม ชีวเคมีของมะเร็ง ชีวเคมีของระบบภูมิคุ้มกัน 
ความก้าวหน้าทางชีวเคมี ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับชีวเคมีขั้นสูง 
4026701 เคมีสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม 

Chemical Pollutants in the environment. 
3(2-2-5) 

ศึกษาสารเคมีที่ นํามาใช้ในชีวิตประจําวันและผลกระทบตลอดจนกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของสารเคมีและสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม พร้อมทั้งสาเหตุและวิธีการป้องกัน แก้ไข 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ปฏิบัติการเก็บข้อมูลในท้องถิ่นที่เก่ียวกับ
สารเคมีและสารมลพิษที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ปฏิบัติการวิเคราะห์และนําเสนอ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับสารมลพิษใน
สภาวะแวดล้อม 
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   รหัส ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4026702 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับน้ํา 

Water Science and Technology 
   3(2-2-5) 

ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับเทคโนโลยีการปรับสภาพ ทําให้ปราศจากไอออนและ 
การวิเคราะห์มาตราฐานเทคโนโลยีการกําจัดนํ้าเสีย การวิเคราะห์นํ้าเสีย โดยนําความรู้ที่ได้ไปใช้ 
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น และปฏิบัติการที่เก่ียวกับนํ้าเสีย 
4035101  สารเคมีในสิ่งมีชีวิต      3(2-2-5) 

Chemical Compounds in Organisms 
ศึกษา สํารวจสารเคมีประเภทต่างๆท่ีมีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น สกัดแยก และ

วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน เกลือแร่ ฮอร์โมน เป็นต้น 
 

แขนงวิชาชีววิทยา 
   รหัส ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4026501 ชีวเคมีขั้นสูง 

Advanced Biochemistry 
3(2-2-5) 

ศึกษาเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน เกลือแร่ 
การควบคุมความผิดปกติที่เกิดจากเมเทบอลิซึม ชีวเคมีของมะเร็ง ชีวเคมีของระบบภูมิคุ้มกัน 
ความก้าวหน้าทางชีวเคมี ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับชีวเคมีขั้นสูง 
4035101 สารเคมีในสิ่งมีชีวิต 

Chemical Compounds in Organisms 
3(2-2-5) 

สํารวจพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในท้องถิ่น ตรวจหาและสกัดสารเคมีในเซลล์ เพ่ือ
นํามาใช้ประโยชน์ เช่น แป้ง นํ้ามัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ฮอร์โมน 
 

4035104 ชีววิทยาของสัตว์ในท้องถ่ิน 
Local Animal Biology 

3(2-2-5) 

สํารวจสัตว์ในท้องถิ่น เก็บตัวอย่างและนํามาศึกษาทางสัตววิทยา เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ในเรื่องโครงสร้าง สรีรวิทยาและวิวัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์ประโยชน์ ความสําคัญและบทบาท
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4036201 ชีววิทยาของพืชในท้องถ่ิน 
Local Plant Biology 

  3(2-2-5) 

สํารวจพืชในท้องถิ่น เก็บตัวอย่างและนํามาศึกษาทางสัตววิทยา เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ในเรื่องโครงสร้าง สรีรวิทยาและวิวัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์ประโยชน์ ความสําคัญและ
บทบาทต่อสิ่งแวดล้อม 
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   รหัส ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4036202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชเศรษฐกิจ 

Economic Plant Tissue Culture 
 3(2-2-5) 

สํารวจพืชที่นํามาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น พืชสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ และนํามา
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือจากส่วนต่างๆ แปรผันอาหารเพาะเลี้ยงหรือพัฒนาเป็นการเพาะเลี้ยง แคลลัสหรือการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการขยายพันธ์ ปรับปรุงพืชหรือเพ่ือนํามาสกัดสาร 
4036401 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

Molecular Genetics 
   3(2-2-5) 

ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ พฤติกรรม และความสําคัญของสารพันธุกรรม 
รหัสพันธุกรรม โครงสร้างของยีน การทํางานและการควบคุมยีน การโคลนยีน การถ่ายฝากยีนโดย
เทคนิคพันธุกรรม การทํา DNA finger print โดยเทคนิค P.C.R. 
4036601 จุลชีววิทยาประยุกต์ 

Applied Microbiology 
   3(2-2-5) 

ความรู้พ้ืนฐานทางจุลินทรีย์ สํารวจจุลินทรีย์ในอาหาร และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
การเพาะเลี้ยงและคัดเลือกขยายพันธ์ุ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและการเกษตร เทคนิคการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจุลินทรีย์ 
4036602 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย 

Biodiversity in Life 
   3(2-2-5) 

สํารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
เหล่าน้ันกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย 
4036603 วิทยาศาสตรช์วีภาพ 

Biological Science 
   3(2-2-5) 

ศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคและทฤษฎีใหม่ๆ เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ในการแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่นําไปใช้ในท้องถิ่นได้ 
4036701      ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
                  Environmental Biology 

                                   
 

  3(2-2-5) 

ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ประชากร ทรัพยากร 
ผลผลิตทางการเกษตร ชนิด แหล่งกําเนิด ลักษณะปัญหา แนวทางปัญหา ปฏิบัติการเก็บข้อมูลใน
ท้องถิ่น ที่เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ปฏิบัติการวิเคราะห์และนําเสนอเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
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   รหัส ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4036901 การศึกษาประเด็นที่น่าสนใจทางชีววิทยา 

Selected Topics in Biology 
   3(2-2-5) 

ศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางชีววิทยาที่น่าสนใจของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ 
และเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับชีววิทยา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4031108  ชีววิทยาท่ัวไป           3(3-0-6) 

General Biology 
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ องค์ประกอบ โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ ทั้ง

โพรคาริโอติกและยูคาริโอติก การแบ่งเซลล์ การลําเลียง การเคล่ือนที่เข้าออก เมแทบอลิซึม 
การหายใจและการสังเคราะห์แสง เน้ือเย่ือของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธ์ุ 
โครงสร้างของพืช โครงสร้างของสัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น 
วิวัฒนาการ พฤติกรรมของสัตว์ นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
4033101  นิเวศวิทยา          3(3-0-6) 

Ecology 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจํากัด วัฎจักรของ สาร 

ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจายมลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฏีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม 
4033201  ชีววิทยาของเซลล์        3(3-0-6) 

Cell Biology 
ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  

โพรคาริโอตและยูคาริโอต การแบ่งเซลล์ กลไกทางสรีรวิทยา การขนส่งลําเลียง การเปลี่ยนแปลง
พลังงานและการควบคุมการแสดงออกของสารพันธุกรรมในเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต 
 

แขนงวิชาฟสิกิส์ 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
1045402 ตรรกศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

Logic and Scientific Methods  (FOR PHYSICS) 
  3(2-3-6) 

ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างคณิตศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กฎแห่งการ
อ้างอิง ความสมเหตุสมผล และการพิสูจน์ 
4015302 กลศาสตร์แผนเดิม 

Classical Mechanics 
   3(3-0-6) 

ศึกษากลศาสตร์แผนเดิมตามแนวคิดของนิวตัน ลากรองจ์ แฮมิลตัน เก่ียวกับ
พลศาสตร์ของอนุภาคเด่ียว ระบบอนุภาคและวัตถุแกร็ง การแกว่งกวัดและทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
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   รหัส ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4015303 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electromagnetic Theory 
   3(3-0-6) 

ศึกษาสนามไฟฟ้าสถิต ปัญหาค่าขอบเขตและการแก้ปัญหาขั้วหลายข้ัวไดอิเล็กทริก 
แม่เหล็กสถิต สนามก่ึงสถิต สมการแมกซเวลล์ คลื่นระนาบ คลื่นนํา ระบบแผ่รังสี การกระเจิงและการ
เลี้ยวเบน การแผ่รังสีจากประจุเคลื่อนที่ 

4016304 อุณหพลศาสตร์เชิงสมดุล 
Equilibrium Thermodynamics 

  3(3-0-6) 

ศึกษาพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร์ กฏของอุณหพลศาสตร์เชิงกล การเปลี่ยนเฟส 
4016305 คลื่นและทัศนศาสตร์ขั้นสูง 

Advanced Waves and Optics 
   3(3-0-6) 

ศึกษาคลื่นและคุณสมบัติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง พ้ืนฐานสเปกตรัม 
เชิงแสงการใช้ทฤษฎีฟูเรียร์ในการแทรกสอด สเปกโทรสโกปี และการใช้งานทฤษฎีการกระเจิงของเรย์
ลี ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับคลื่นและทัศนศาสตร์ขั้นสูง 
4016401 กลศาสตรค์วอนตัมอสัมพัทธ ์

Nonrelativistic Quantum Mechanics 
   3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีรูปนัยของกลศาสตร์ควอนตัม สมการชเรอดิงเจอร์ การใช้สมการชเรอดิงเจอร์
อธิบายระบบต่างๆ  ปริพันธ์ตามวิถี ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน อนุกรมเหมือน ทฤษฎีการกระเจิงโฟตอน 
4016404 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง  

Advanced Nuclear Physics 
   3(3-0-6) 

ศึกษาพ้ืนฐานเบ้ืองต้นของโครงสร้างนิวเคลียร์และระบบของนิวเคลียร์ การสลายตัว
ของนิวเคลียส แรงนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ของนิวตรอน 
4016405 กลศาสตร์เชิงสถิติ 

Statistical Mechanics 
   3(3-0-6) 

ศึกษาทบทวนกฏของอุณหพลศาสตร์ ปัญหาของทฤษฎีพลศาสตร์ กลศาสตร์เชิงสถิติแผนเดิม 
แคโนนิคอลอองซอม กลศาสตร์เชิงสถิติควอนตัม ฟังก์ช่ันแบ่งก้ัน วิธีประมาณการ ระบบเฟร์มิ ระบบ
โบส แบบจําลองไอซิง ทฤษฎีออนซาเกอร์ 
4016502 คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 

Advanced Electronic and Computer  
   3(2-3-6) 

ศึกษาอนาลอกอิเล็กทรอนิก  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิก  โดยมีการทดลองและ
ออกแบบสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เพ่ือใช้ประกอบในงานท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์ฟิสิกส์ 
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 
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   รหัส ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4016503 ฟิสิกส์พลังงานข้ันสูง 

Advanced Energy Physics 
   3(2-3-6) 

ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับระบบพลังงานและการนําพลังงานมาใช้
ประโยชน์ โดยศึกษาจากสถานีที่มีการติดต้ังระบบจริงหรือศึกษาจากระบบที่ติดต้ังขึ้นเพ่ือการทดลอง
หรือสาธิต มีทฤษฎีและปฏิบัติ ปฏิบัติการศึกษาระบบพลังงานแล้วเขียนรายงานวิเคราะห์หลักการส่ง
ถ่ายพลังงาน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานที่ผลิตได้ประสิทธิภาพของระบบ ข้อดีหรือข้อเสียและเรื่อง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์พลังงานข้ันสูง 
4016505 สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 

Physical Environmental Science 
  3(2-3-6) 

ศึกษาแนวคิดทางสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ข้อจํากัดของสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในการพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติการศึกษา
โครงการพัฒนาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์และนําเสนอ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
4016506 วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลก 

Earth Science 
   3(3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับประวัติศาสตร์การเกิดโลก ดิน หิน แร่ บรรยากาศ
กระแสนํ้า ลม ความช้ืนที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

4016507 วิทยาศาสตรบ์รรยากาศ 
Atmospheric Science 

   3(3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับสภาพบรรยากาศที่มีผลต่อท้องถิ่น วิธีการแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น 
4045402  ตรรกศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร ์        3(3-0-6) 

Logics and Scientific Method 
  ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างคณิตศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กฎแห่งการ
อ้างอิง ความสมเหตุสมผลและการพิสูจน์ 

4095600 ระเบยีบวิธคีณิตศาสตรส์ําหรับฟสิิกส ์
Mathematical Methods for Physics 

   3(3-0-6) 

ศึกษาการวิเคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์ พีชคณิตเชิงเส้น สมการอนุพันธ์พิเศษ 
การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อนและทฤษฎีกลุ่ม (เน้นกลุ่มต่อเน่ือง) 
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  รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4011401  ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น          3(3-0-6) 

Modern Physics 
ทฤษฎีสัมพันธภาพภาคพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุดํา คุณสมบัติคู่ของคลื่นและอนุภาคหลัก

ความไม่แน่นอนของไอเซนเบิร์ก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอ็กซ์เลเซอร์กลศาสตร์ ควอนตัม
เบ้ืองต้น อะตอมและโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสีและอนุภาค     มูลฐาน 

4012301  ฟิสิกสข์องคลืน่           3(3-0-6) 
Physics of Wave 
กฏเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเก่ียวกับชนิดและเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่เป็น

ของแข็ง ของเหลวและก๊าช สมการคลื่นและผลเฉลี่ยของสมการพลังงาน และโมเมนตัมของคลื่น 
การรวมตัวกันของคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคล่ืน โพราไรซ์ของ
คลื่น อันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ประโยชน์และการประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
4013301  กลศาสตร ์           3(3-0-6) 

Mechanics 
การเคลื่อนที่แบบฮามอนิกส์ แรงศูนย์กลาง พลวัตรของระบบอนุภาคแรงดึงดูดระหว่าง

มวล สนามโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคล่ือนที่ของวัตถุแฃ็งแกร่ง พลวัตรของไจโรสโคปและ
กลศาสตร์แบบลากรองจ์ 
4013302 แม่เหล็กไฟฟา้           3(3-0-6) 

Electromagnetism 
พ้ืนฐานอันตรกิริยาไฟฟ้าและพ้ืนฐานอันตรกิริยาแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าสถิตสนามไฟฟ้า

ในตัวนําและไดอิเล็กตริก สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอซาวาตท์ กฏของแอมแปร์สนามไฟฟ้าที่แปรค่าตาม
เวลา กฎของฟาราเดย์ และกฏของเลนซ์ สมบัติทางแม่เหล็กของสสารไฟฟ้ากระแสสลับวงจรซึ่ง
ประกอบด้วย RL และ C สมการของแม็กซ์เวลล์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

แขนงวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
 

4006002 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร ์
Innovation for Science  Instruction 

   3(2-2-5) 

วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับระดับของผู้เรียน และสภาพท้องถิ่น รวมทั้งการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 
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   รหัส ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4006202 เครื่องสาํอางประยุกต์ 

 Applied Cosmetics 
   3(2-2-5) 

ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ กระบวนการผลิต ประโยชน์เครื่องสําอางที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันที่สําคัญ เช่น แชมพู สบู่ โลช่ัน แป้ง นํ้าหอม การควบคุมคุณภาพเคร่ืองสําอางการเสริม
คุณภาพเครื่องสําอางด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ การวิเคราะห์สาระสําคัญในเครื่องสําอาง 

4006205 อาหารเสริมสมุนไพรเพื่อสขุภาพ 
Food  Herbs for Health 

   3(2-2-5) 

ความหมาย ประเภท กระบวนการผลิต องค์ประกอบและประโยชน์ของอาหารเสริม
สมุนไพร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพร วิเคราะห์สาระสําคัญในผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสมุนไพร 

4006207 สมุนไพรประยกุต์ด้านสขุภาพ 
Applied Herbs for Health 

  2(1-2-3) 

ศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรที่นํามาใช้บําบัดและรักษาโรค
ต่างๆ ฤทธ์ิทางชีวภาพของพืชสมุนไพรที่ได้จากการศึกษาวิจัย ศึกษาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกับพืชสมุนไพร
ที่นํามาประยุกต์ในด้านสุขภาพเพ่ือประโยชน์ในการบําบัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ เช่น สปา 
การนวดด้วยนํ้ามันเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 

4006208 นาโนเทคโนโลยี 
Nanotechnology 

   3(3-0-6) 

ศึกษาความรู้เก่ียวกับนาโนเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ  เช่น  วัสดุนาโน  นาโน
อิเล็กทรอนิคส์   นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น  ศึกษาสมบัติต่าง ๆ  ของวัสดุในระดับนาโนเมตร วิธี
สร้างผลิตภัณฑ์ระดับนาโน  การนํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ    
4006501 วิทยาศาสตร์ที่พรมแดน 

Science at  the  Frontier 
  3(3-0-6) 

วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่พรมแดน  ความรู้ใหม่และประเด็นท้าทายของวิทยาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฟิสิกส์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์อวกาศ  วิทยาศาสตร์และอนาคต
ของมนุษยชาติ  การค้นหาที่สุดของความรู้ที่เป็นจริง  เทคโนโลยีใหม่และความท้าทายแห่งศตวรรษที่  21 
4006502  วิทยาศาสตรเ์ก่ียวกับการผอ่นคลายกลา้มเน้ือ       3(2-2-5) 

Science for Muscle Relaxing 
ศึกษากายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายกล้ามเน้ือ เช่น ระบบกระดูก 

และกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิตและต่อมนํ้าเหลือง ความรู้เก่ียวกับการแพทย์
แผนไทย การนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ปฏิบัติการผ่อนคลายกล้ามเน้ือบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย 
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   รหัส            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
4066601 วิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม 

 Environmental  Science 
3(3-0-6) 

การนําหลักการและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

4006701 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
Science  for  Developing Quality for Life 

3(3-0-6) 

ประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันมา
ปรับใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ดํารงอยู่อย่างเป็นสุข และ
มีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์
และสภาพแวดล้อม 
4006903 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
12 หน่วยกิต 

ศึกษาวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การนําทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาศัยเทคนิควิธีการวิจัยและการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ือใช้ในการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา 
 

รายวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต 
 

1555101  ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิต 
  English for Graduate Students 

 2(1-2-3) 

ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ โดยใช้สื่อ
จากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่เหมาะสมกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับบัณฑิต 
Computer for  Graduate Students 

2(1-2-3) 

ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูป และการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิทยาศาสตรศึกษา ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 
 

สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศกึษา 
ช่ือปริญญา 
ชื่อเต็ม            :      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

         Master of Science Program in Environmental Education  

ชื่อย่อ      :     วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
                       M.Sc. (Environmental Education) 
 

จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา กําหนดให้ศึกษาตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

แผน ก (1) (ทําวิทยานิพนธ์)         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) (ทําวิทยานิพนธ์)         36 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
4. วิทยานพินธ ์ 12 หน่วยกิต 
 

แผน ข (ทําภาคนิพนธ์)          36 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์  9 หน่วยกิต 
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3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
4) ภาคนพินธ ์  6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตตามความเห็น

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 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 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต           2(1-2-3) 
 English for Graduate Students 
4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต          2(1-2-3)

  Computer for Graduate Students 
  4055101   สมัมนาวิทยานิพนธ์ 1                                           1(1-2-1) 
       Thesis Seminar 1 
    4055102      สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2         1(1-2-1) 
      Thesis Seminar 2 
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  2) หมวดวิชาสัมพันธ ์    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 
 

 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 จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สําหรับแผน ก (2) หรือจํานวนไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สําหรับแผน ข 

 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีหรือวิชาอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ 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 การสํารวจข้อมูลระยะไกลสําหรับสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
     Remote Sensing on Environmental 
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     รหัส           ชื่อรายวิชา           หน่วยกิต 
    4056304 กฎหมายสิ่งแวดล้อมสําหรับบัณฑิตศึกษา          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 
   4056308   ภาวะผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษา           3(2-2-5)
    Leadership in Environmental Education 
  4056309 สถิติสําหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา           3(2-2-5) 
     Statistics for Environmental Education  
  4056310 การวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา           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  แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดําริด้านสิ่งแวดล้อม          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   
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หมายเหตุ   : ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
     รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 

เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 

 
การจัดแผนการศึกษา  
แผน ก(1) รวม 36 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 4055101 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 6 
 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 4055102 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 12 
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แผน ก (2)  รวม  36  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 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 ภาคการศึกษาท่ี 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 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 
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แผน ข  รวม  36  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต 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 ภาคการศึกษาท่ี 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 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน 4055305 ภัยธรรมชาติและการจัดการ 3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 4056402 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4056402 วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน 4056313 แนวคิดและทฤษฏีในพระราชดําริ       
ด้านสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

ภาคนิพนธ์ 4056402 ภาคนิพนธ์ 3 
รวม 6 

 

คําอธิบายรายวิชา 
รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิต     2(1-2-3) 
   English for Graduate Studies 
   การฝีกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Mono-lingual Dictionary) เพ่ือ
ช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาโครงสร้างคํา และหน้าที่ของคํา การใช้คํา และกลุ่มคํา 
โครงสร้างประโยค ประเภทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ 
ฝึกทักษะการใช้ภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยบูรณาการเข้ากับเน้ือหา และบริบทที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิชา ฝึกอ่านและเขียนบทคัดย่อ และบทความทางวิชาการ 
4055101   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  1(1-2-1) 
   Thesis Seminar 1 
   การศึกษาประเด็นปัญหาเพ่ือนํามาพัฒนาเป็นหัวข้อ แนวคิดและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ในระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
รหัส             ชื่อและคาํอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4055102   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2     1(1-2-1) 
   Thesis Seminar 2 
  การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบ 
และการเขียนของสถานศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 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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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ      3(2-2-5) 
   Environmental Ethics and Practice 
   ความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม จริยธรรมส่ิงแวดล้อม บทบาทของ
จริยธรรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสําหรับวิชาชีพสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดทางจริยธรรมส่ิงแวดล้อมของบุคคลต่างๆ และการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
4055202 การพัฒนาคณุภาพชีวิตแบบองค์รวม     3(3-0-6) 
    Holistic Development of Quality of Life 
   ศึกษาการกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ ในวัยต่าง ๆ โครงสร้างทางร่างกาย และ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ และระบบการทํางานอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ 
และอารมณ์รู้สึก ปัจจัยในการดํารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต ปัจจัยและโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย และการดูแลรักษาสุขภาพ ฝึกการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และศาสนา 
4055203   ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา     3(2-2-5) 
   Research Methodology in Environmental Education 
   ประเด็นปัญหาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา และขอบเขตการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา ระเบียบวิธี
วิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงสํารวจ การทดลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน การเขียนภูมิหลัง 
วัตถุประสงค์ คําถามเพื่อการวิจัย สมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและการใช้เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติเพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและนําเสนอข้อมูล การอภิปรายและเสนอแนะผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการทํา
วิจัยโดยนําประเด็นปัญหาการวิจัยทีเก่ียวข้องกับตนเอง และการปฏิบัติงาน 
4055301   วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน     3(3-0-6) 
   Community Environmental Studies 
   ความหมายของสิ่งแวดล้อม และวิทยาการสิ่งแวดล้อม และคําอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อชีวิตของมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติต่อวิถีชุมชนต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสสิ่งแวดล้อมนิยมใน
ปัจจุบัน การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน และวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมินิเวศ ฝึกปฏิบัติการศึกษาและ
พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม 
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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4055302   มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  3(3-0-6) 
   Environmental Pollution and Management  
   ศึกษาสารที่เป็นมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า อากาศ พืช สัตว์ และ
มนุษย์ แหล่งกําเนิดมลพิษ และการแพร่กระจายของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและการเฝ้า
ระวังสารพิษ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษ การปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
สารพิษ การป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยที่เกิดจากมลพิษ เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ และการ
บริหารจัดการเก่ียวกับสารพิษในสิ่งแวดล้อม 
4055303  สิ่งแวดล้อมศกึษา   3(3-0-6) 
   Environmental Education 
   ประวัติและวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาท้ังเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โครงสร้างและขอบข่ายของงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ปรัชญา พันธกิจ 
ปณิธาน จุดมุ่งหมาย หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ 
ความตระหนัก เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาการดําเนินงานและ
บทบาทสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และบุคคลเพ่ือพัฒนาเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ และการเรียนรู้ 
4055304  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
   Environmental Ecology 
   วิวัฒนาการของวิชานิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ ธรรมชาติและกฎของ
สสารและพลังงาน โดยเฉพาะกฎของพลังงานในระบบนิเวศ ส่วนประกอบของโลกและชีวิต ได้แก่ 
อะตอม โมเลกุล สารประกอบ ปฏิกิริยาทางเคมี กรดและเบส สารประกอบ เซลล์และน้ําในสิ่งมีชีวิต 
บทบาทของแสง และสสาร การสังเคราะห์แสงของพืชในระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร 
และระดับการถ่ายทอดพลังงานและอาหาร วัฏจักรของธาตุและสสาร เช่น นํ้า ธาตุต่างๆ            
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง และบทบาทของมนุษย์ต่อการรักษา 
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม 
4055305   ภัยธรรมชาติและการจัดการ      3(3-0-6)  
   Environmental Disaster and Management 
   ศึกษาภัยธรรมชาติและสาเหตุ เช่น พายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคต่าง  ๆของโลกและท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ผลกระทบต่อภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ เศรษฐกิจ และ
สังคม มาตรการในการป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ 
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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4056301   สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม  3(1-4-4) 
   Seminar on Environmental Problems 
   การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน ประเทศ
และโลกโดยรวม 
4056302   การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5)  
   A Study of Environmental Impact 
   การศึกษา และการสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้ง
ผลกระทบทางธรรมชาติ ทรัพยากร ศิลปกรรม โบราณสถาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิตในปัจจุบัน การประเมินผลกระทบและการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
เกิดขึ้น กรณีศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่างๆ มาตรการทางกฎหมายและการ
ปฏิบัติที่ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4056303   การสํารวจข้อมูลระยะไกลสาํหรับสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
   Remote Sensing on Environment 
   ฝึกปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสํารวจข้อมูลเก่ียวกับสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้จากการสํารวจและการวิเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลเพ่ือการ
วางโครงการ การเผยแพร่และการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น 
4056304   กฎหมายสิ่งแวดล้อมสําหรบับัณฑิตศึกษา   3(3-0-6)  
   Environmental Law for Graduate Studies 
   มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและเหตุผลในการออกกฎหมาย แพ่ง อาญา และปกครอง เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น แร่ 
พลังงาน วัตถุอันตราย สารพิษ สัตว์ และพืช ตลอดจนปัญหาการใช้และการบังคับใช้กฎหมายใน
ปัจจุบัน ศึกษาบทบัญญัติหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
และความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
4056305   การจัดการสิง่แวดล้อมแบบองค์รวม  3(3-0-6) 
   Holistic Environmental Management 
   หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนอย่างย่ังยืน การเก็บตัวอย่าง การ
วิเคราะห์และการเขียนรายงาน การศึกษาเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4056306   การพัฒนาหลกัสูตรสิ่งแวดลอ้มชุมชน  3(3-0-6) 
   Community Environment Curriculum Development 
   ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและหลักการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะ
หลักสูตรแบบบูรณาการองค์ความรู้ การบูรณาการหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางตาม
มาตรฐานสากลและบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสร้างและการ
พัฒนาองค์ความรู้ในชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เอกลักษณ์
สถานที่และบุคคลสําคัญในชุมชน การวางแผน การออกแบบกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบตลอดจนการพัฒนาและฝึกอบรมครูทั้งก่อนและหลังประจําการ 
4056307   การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5) 
   Administration for Environmental Education Workshop 
   ทฤษฎีการบริหารทั่วไป และการประยุกต์ใช้ในงานฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา การศึกษาความ
ต้องการการฝึกอบรม การทําโครงการและแผนงานการฝึกอบรม รวมทั้งการจัดการสถานที่ สิ่งแวดล้อม วัสดุ
อุปกรณ์ กิจกรรมและการออกระเบียบปฏิบัติสําหรับผู้เข้าอบรมให้เหมาะสมกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม 
4056308   ภาวะผูน้ําสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5)  
   Leadership in Environmental Education 
    ทฤษฎีของผู้นําและการนําไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษาและการ
พัฒนาตน เพ่ือการเป็นผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและการดํารง
ตนที่เหมาะสมกับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4056309   สถิติสําหรับสิง่แวดล้อมศึกษา  3(3-0-6)  
   Statistics for Environmental Education 
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติและการนําไปใช้ การแจกแจงความถ่ีและการเสนอแบบ
ตารางกราฟ และสัญลักษณ์ทางสถิติ สถิติเบ้ืองต้น เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ Chi Square การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย เช่น t-test และ z-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวน  
4056310   การวิจัยเชงิคณุภาพสําหรบัสิ่งแวดล้อมศกึษา   3(2-2-5) 
   Qualitative Research for Environmental Education 
   หลักการและความสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพและการนําไปใช้กับงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การศึกษา
กลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การนําเสนอข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในพ้ืนที่จริง 
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รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
4056311   การสื่อสารสิ่งแวดล้อม  3(1-4-4) 
   Communication on Environment 
    ความสําคัญและหลักการสื่อสารในงานสิ่งแวดล้อม รูปแบบการสื่อสารและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบัน ตามช่องทางการสื่อสารทั้งของรัฐ องค์กร
วิชาชีพ และการสื่อสารส่วนบุคคล ทางหนังสือ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
4056312   เทคนิคการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อม   3(1-4-4) 
   Photography Techniques for Environment 
    วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางด้านการถ่ายภาพต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เครื่องถ่ายและ
บันทึกภาพชนิดต่างๆ  เทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัตถุ โบราณสถาน และสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน 
พืช และสัตว์ การเก็บรักษาภาพถ่าย และการนําเสนอภาพถ่าย เพ่ือการสื่อความหมาย 
4056313   แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดําริด้านสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
   Concepts and Theories in the Royal Initiative on Environment 
    การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชดําริ ทฤษฎีเก่ียวกับดิน ทฤษฎีหญ้าแฝก ทฤษฎีการจัดการนํ้าและการกําจัดนํ้าเสีย ทฤษฎี  
ฝนหลวง แนวคิดด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน การปลูกป่าในใจคน การปลูกป่า
ในที่สูง การปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า 
การอนุรักษ์พลังงาน และทฤษฎีใหม่ตามพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4056401   วิทยานพินธ ์                                                        12-36 หน่วยกิต 
   Thesis  
   การศึกษาวิจัยในระดับปริญญามหาบัณฑิต เพ่ือพัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการสาขาวิชา  
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
4056402   ภาคนพินธ ์      6 หน่วยกิต 
   Term Paper 
   การศึกษาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      2(3-0-6) 
 Computer for Graduate Students 
    ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สําเร็จรูปและการประยุกต์ ใช้งานที่เก่ียวข้องกับสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา การใช้และการสืบค้นข้อมูล 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและเพ่ือจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในสถานศึกษาและระบบเครือข่าย 
 



 

 

298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

299 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
    
สาขาวิชา การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ 
ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม   :    ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ) 
     Master of Arts (Integrated Conflict Management)   
ช่ือย่อ   :     ศศ.ม. (การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ)     
      M.A. (Integrated Conflict Management) 
 
จํานวนหน่วยกิตรวมและโครงสรา้งหลักสตูร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ  
จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก 2 และแผน ข  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แต่ละแผน 
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปน้ี 
 

 แผน ก  2  
 1.  หมวดวิชาสัมพันธ ์          6  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    21 หน่วยกิต 
     2.1  วิชาบังคับ    18 หน่วยกิต 

       2.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 
 3.  วิทยานิพนธ ์     12 หน่วยกิต 
 4.  วิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิตเป็นเกณฑ์การจบการศึกษา 

 

 แผน ข 
 1.  หมวดวิชาสัมพันธ ์         6  หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    27 หน่วยกิต 
                   2.1  วิชาบังคับ    18 หน่วยกิต 
                   2.2  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 
 3.  ภาคนิพนธ ์                   6 หน่วยกิต 

4.  วิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิตเป็นเกณฑ์การจบการศึกษา 
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ตารางโครงสรา้งหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง           
แบบบูรณาการ 
 

รายการ 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก 2 แผน ข 
1.  รายวิชา   

1.1  หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6  
1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 27 

1.2.1  บังคับ 18  18 
1.2.2  เลือกไม่น้อยกว่า   3 9 

2.  วิทยานิพนธ์ 12 - 
3.  ภาคนิพนธ์ - 6 
4.  วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต  ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 39 39 
 

การจัดการเรียนการสอน 
หมวดวิชาสัมพันธ์  สําหรับแผน ก 2 และ แผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต  ตามรายวิชาดังต่อไปน้ี 
  รหัส            ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 
 1045204   วิทยาการวิจัย       3(2-2-5) 
 2595118   จริยธรรมและเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ   3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 วิชาบังคับ  สําหรับแผน ก 2 และแผน ข ให้เรียน  18  หน่วยกิต  ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  รหัส            ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 
 2595101 ทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
          2595102  กฎหมายและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์   3(3-0-6) 
 2595103  จิตวิทยาสังคมเพ่ือจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
 2595104 ทฤษฎีการสื่อสารกับความขัดแย้ง    3(3-0-6) 
 2595105  การปฏิบัติการวิเคราะห์และการออกแบบการจัดการ 
   ความขัดแย้ง 3(2-2-5) 
           2595106   สัมมนาการจัดการความขัดแย้งเชิงประยุกต์              3(2-2-5) 
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 วิชาเลือก   สําหรับแผน ก 2  เรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต  แผน  ข  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  
โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 

  รหัส            ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 
 2595107   การประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือวิเคราะห์และจัดการความขัดแย้ง   3(3-0-6)  
 2595108  โลกาภิวัตน์และการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 2596901  สัมมนาประเด็นการจัดการความขัดแย้ง 3(2-2-5) 
 2595109 การบริหารความเสี่ยงเพ่ือการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 2595110  ความเป็นผู้นําในการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 2595111  กลยุทธ์การสื่อสารบูรณาการ เพ่ือการจัดการความขัดแย้ง 
  ด้วยสันติวิธี 3(3-0-6) 
 2595112  ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 2595113  การจัดการความขัดแย้งในองค์การและนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 2595114  การจัดการความขัดแย้งในบริบทการศึกษา 3(3-0-6) 
 2595115  การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว   3(3-0-6) 
 2595116  เทคนิควิธีการวิจัยด้านการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 2595117  การจัดการความขัดแย้งภาคแรงงาน 3(3-0-6) 
วิทยานพินธ์และภาคนพินธ ์
 สําหรับแผน ก 2 ให้ทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส่วนแผน ข ให้ทําภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต   
 2596903   วิทยานิพนธ์                                                       12  หน่วยกิต 
 2596902    ภาคนิพนธ์                                                          6  หน่วยกิต 
รายวิชาเสริม 
 นักศึกษาทั้งแผน ก 2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ ต้องลงทะเบียน 2 รายวิชาน้ี โดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การจบการศึกษา 
  รหัส            ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 
 1555101  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   2(1-2-3) 
 4125101   คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา          2(1-2-3) 
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แผนการจัดการเรียน 
  แผน ก  2  เรยีนไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 
                  ภาคเรียนที่  1               ภาคเรียนที่  1 

2595101 ทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย้ง     3(3-0-6)  
 

2595106 สัมมนาการจัดการความขัดแย้ง 
             เชิงประยุกต์                  3(2-2-5) 

2595103 จิตวิทยาสังคมเพ่ือการจัดการความ
ขัดแย้ง                                          3(3-0-6)  

2595107 การประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือวิเคราะห์และ   
            จัดการความขัดแย้ง          3(3-0-6)    

1045204 วิทยาการวิจัย                     3(2-2-5) 
 

2595116 เทคนิควิธีการวิจัยด้านการจัดการ       
               ความขัดแย้ง                3(3-0-6) 

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
               บัณฑิตศึกษา                    2(1-2-3)  

2595118 จริยธรรมและเทคนิคการสร้าง 
             สัมพันธภาพ                   3(2-2-5) 
2596903  วิทยานิพนธ์               3  หน่วยกิต 

                                  รวม  12  หน่วยกิต รวม  15  หน่วยกิต 
 

                 ภาคเรียนที่  2                                 ภาคเรียนที่  2 
2595102 กฎหมายและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์      
                                                  3(3-0-6) 

2596903  วิทยานิพนธ์             9  หน่วยกิต 

2595105 การปฏิบัติการวิเคราะห์และการ  
             ออกแบบการจัดการความขัดแย้ง    
                                                  3(3-0-6) 

                                     

2595104 ทฤษฎีการสื่อสารกับความขัดแย้ง           
                                                  3(3-0-6) 

 

4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา 
               บัณฑิตศึกษา                   2(1-2-3) 

 

                                 รวม  12  หน่วยกิต      รวม         9   หน่วยกิต 
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          แผน ข  เรียนไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 
                  ภาคเรียนที่  1                  ภาคเรียนที่  1 

2595101 ทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย้ง     3(3-0-6)  2595106 สัมมนาการจัดการความขัดแย้ง 
               เชิงประยุกต์                3(2-2-5) 

  2595103 จติวิทยาสังคมเพ่ือการจัดการ 
                 ความขัดแย้ง                  3(3-0-6)  

2595107 การประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือวิเคราะห์และ   
             จัดการความขัดแย้ง          3(3-0-6) 

31045204 วิทยาการวิจัย                   3(2-2-5) 259xxxx (วิชาเลือก)                   3 หน่วยกิต  
1555101   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
                 บัณฑิตศึกษา                 2(1-2-3) 

259xxxx (วิชาเลือก)                   3 หน่วยกิต 
2595118  จริยธรรมและเทคนิคการสร้าง 
                 สัมพันธภาพ               3(2-2-5) 

                                                 รวม  รวม  15  หน่วยกิต 
 
 

               ภาคเรียนที่  2                               ภาคเรียนที่  2 
2595102 กฏหมายและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์     
                                                  3(3-0-6) 

259xxxx (วิชาเลือก)                  3 หน่วยกิต   

2595105 การปฏิบัติการวิเคราะห์และการ            
            ออกแบบการจัดการความขัดแย้ง  
                                                  3(3-0-6) 

2596902  ภาคนิพนธ์                6  หน่วยกิต 

2595104 ทฤษฎีการสือสารกับความขัดแย้ง          
                                                 3(3-0-6) 

 

4125101  คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา 
                บัณฑิตศึกษา                  2(1-2-3) 

                                            

                                                 รวม  รวม    9   หน่วยกิต 
 

คําอธบิายรายวิชา 
หมวดวิชาสัมพันธ์ สําหรับแผน ก 2 และ แผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปน้ี 

รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
1045204    วิทยาการวิจัย                                                                    3(2-2-5) 

 Research  Methodology   
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ 

ขั้นตอน กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนเค้าโครง
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ ศึกษาสถิติพ้ืนฐานและสถิติอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูล ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย  การประเมิน  สังเคราะห์และการนําผลวิจัยไปใช้ 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
2595118   จริยธรรมและเทคนิคการสรา้งสัมพนัธภาพ    3(2-2-5) 

Ethics and Relationships Building 
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด จริยธรรม เก่ียวกับการเป็นนักจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

ศึกษากรณีตัวอย่างจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการยอมรับ การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและ
เทคนิค การสร้างสัมพันธภาพ และความไว้วางใจ การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรม
ทดสอบเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    วิชาบังคบั  สําหรับแผน ก 2 และแผน ข ให้เรยีน  18  หน่วยกิต  ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
2595101   ทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย้ง        3(3-0-6) 

Theory of  Conflict    
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ของความขัดแย้ง ธรรมชาติของความขัดแย้ง อํานาจกับ 

ความขัดแย้ง เพศกับความขัดแย้ง ปรัชญาความเช่ือเรื่องความรุนแรง ศาสนาและวัฒนธรรมกับ 
ความขัดแย้ง ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและภูมิปัญญาการจัดการความขัดแย้งอดีต ตลอดจนศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งในบริบทสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่มี
ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม 

 

2595102    กฎหมายและศักด์ิศรคีวามเปน็มนุษย์    3(3-0-6) 
Law and Human Dignity 
ศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญและพ้ืนฐานกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การประนีประนอมยอมความ และข้อจํากัดด้านกฎหมาย ศึกษาสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างไทยกับต่างประเทศ และ
กรณีศึกษาความขัดแย้งเก่ียวเน่ืองกับสิทธิมนุษยชน และการใช้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และแนวคิด
ประชาสังคมกับการจัดการความขัดแย้ง 
 

2595103   จิตวิทยาสังคมเพื่อจัดการความขัดแย้ง    3(3-0-6) 
Social Psychology for Conflict Management  
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ด้วยทฤษฎีจิตวิทยาสังคมมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่

เก่ียวข้องเชิงสหวิทยาการในบริบทความขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคม การบูรณาการและประยุกต์ 
เพ่ือกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การสร้างฉันทามติ การสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจอันเป็น
หัวใจสําคัญของการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย แนวการปฏิบัติ 
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยแบบทดสอบและบทบาทสมมติและกรณีตังอย่าง เป็นการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออกที่สอดคล้อง (Relevant) กับสังคมไทยสร้างความเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม
และนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางที่ดี 
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รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
2595104  ทฤษฎีการสื่อสารกับความขัดแย้ง       3(3-0-6) 

 Theory  of  Communication and Conflict  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารที่เน้นการสื่อสารที่ดีและได้ผล ท่ามกลาง

ความขัดแย้ง  เพ่ือให้เป็นผู้สื่อสารที่ดี สามารถเรียนรู้ ประยุกต์ และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ทั้งในตัวคน ระหว่างบุคคล ภายในกลุ่มคน และ
ระหว่างกลุ่มบุคคล และฝึกทักษะการสื่อสารอาทิการกล่าวทวนคําพูด การปรับปรุงคําพูด การสื่อสารกับผู้
ที่ยากต่อการสื่อสาร กระบวนสื่อสารมวลชนตามผังความต่อเน่ืองของการมีส่วนร่วม ต้ังแต่ 
การสื่อสารในกระบวนการให้ความรู้ การปรึกษาหารือ การเจรจา และประชามติ รวมท้ังการฝึกทักษะการ
จัดการความขัดแย้งทางไกลผ่านทางโทรศัพท์  
2595105  การปฏิบัติการวิเคราะห์และการออกแบบการจัดการความขัดแย้ง    3(2-2-5) 

Analysis and Designing  Conflict Management 
วิเคราะห์แนวคิดและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้งทั้งการรวมรวมข้อมูล การบูรณา

การ และการแปรผลข้อมูล เพ่ือการออกแบบ การจัดการความขัดแย้งที่สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์กับกรณีความขัดแย้งน้ันๆรวมถึงศึกษาทําความเข้าใจวิธีการป้องกันความขัดแย้ง การเจรจาไกล่
เกลี่ยกันเอง รวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยใช้คนกลาง  และรูปแบบของการจัดการความขัดแย้งอันได้แก่
กระบวนการการระงับ ความขัดแย้ง และการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง 
2595106   สัมมนาการจัดการความขัดแย้งเชิงประยุกต์               3(2-2-5) 

 Seminar in Applied Conflict Management  
                ศึกษา วิเคราะห์ และสัมมนาเก่ียวกับความหลากหลายของกระบวนการจัดการ 
ความขัดแย้งทางเลือกต่างๆ การใช้ประโยชน์แทนการฟ้องร้อง ในแนวทางของศาลยุติธรรมและ 
การเจรจาไกล่เกลี่ยในศาลและนอกศาลเชิงบูรณาการ อาทิเช่นการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
ระหว่างองค์กร ในสถานที่ทํางาน ในครอบครัวและชุมชนการใช้หลักความยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ รวมถึง
วิ ธีการจัดการความขัดแย้งในบริบทเฉพาะได้แก่  ด้านความมั่นคง ด้านนโยบายสาธารณะ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน ด้านเยาวชนและครอบครัว และบทบาท
ของการศาสนากับการจัดการความขัดแย้ง รวมถึงการวิเคราะห์ความสําเร็จและความล้มเหลวของ 
การจัดการความขัดแย้งเชิงบูรณาการ เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ยกันเอง การดับอารมณ์หรือสมานไมตรี 
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง การใช้อนุญาโตตุลาการ จากการฝึกบทบาทสมมุติและศึกษาดูงานเพ่ือ 
การออกแบบและบูรณการการการจัดการความขัดแย้งในแต่ละกรณี                 
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วิชาเลือก แผน ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แผน ข ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือก
รายวิชาดังต่อไปน้ี 
รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
2595107  การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์และจัดการความขัดแย้ง      3(3-0-6)         

 Applied  Theory  to  Practice  of  Conflict  Analysis  and Management 
เป็นการประยุกต์ทฤษฎีแนวคิดและสร้างทักษะในการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์กรณีความขัดแย้ง

และจัดการความขัดแย้ง  โดยฝึกหัดบทบาทสมมุติการเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ย และศึกษาเพ่ือเรียนรู้
เทคนิค และศิลปะการเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือการผ่าทางตัน  และผลสําเร็จของการเจรจาไกล่เกลี่ย 
2595108  โลกาภิวัตน์และการจัดการความขัดแย้ง    3(3-0-6) 

Globalization and Conflict Management  
ศึกษาวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งที่มีผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจาก

กระแสทุนนิยม และกระแสจิตวิญญาณ เช่น การก่อการร้าย ความยากจน สิทธิมนุษยชน การค้าระหว่าง
ประเทศ  บทบาทขององค์การค้าโลกและองค์การค้าระดับภูมิภาค ข้อตกลงเสรีทางการค้า ลิขสิทธ์ิและ
สิทธิบัตร  ที่ยังผลให้สังคมโลกมีสันติสุข  กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและบทบาทการเจรจาไกล่เกลี่ยของนัก
เจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางระหว่างประเทศ รวมถึงกรณีการศึกษาตามประเด็นสําคัญในอดีตและร่วมสมัย 
2596901  สัมมนาประเด็นการจัดการความขัดแย้ง    3(2-2-5) 

Seminar  in  Conflict  Management  Issues 
ศึกษาประเด็นกรณีความขัดแย้งด้านต่างๆ ที่ผู้ศึกษาให้ความสนใจ ในรูปแบบของ 

การสัมมนาและฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดการความขัดแย้ง 
2595109   การบริหารความเสี่ยงเพื่อการจัดการความขัดแย้ง    3(3-0-6) 

Risk  Management  for  Conflict  Management 
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี่ยง การจัดระบบ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

การสร้างและการพัฒนาทีมไกล่เกลี่ย การพัฒนาตัวช้ีวัด การสร้างระเบียบการไกล่เกลี่ยคนกลาง  
กลยุทธการประชาสัมพันธ์เพ่ือการเข้าถึงระบบ  และกรณีศึกษา 

 

2595110  ความเป็นผู้นาํในการจัดการความขัดแย้ง    3(3-0-6) 
Leadership in Conflict Management 
   การวางกรอบแนวคิดและกลยุทธการสร้างบุคลิกภาพการแสดงออก การฝึกเกมส์

พฤติกรรมศาสตร์ โดยการเสนอรายงานแผนพัฒนาคุณสมบัติส่วนบุคคลในบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือ
คู่กรณีผ่านการระดม ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ตนเอง และการใช้กลยุทธ์รณรงค์จิตวิทยาการสื่อสาร  

 
 



 

 

307 

รหัส         ชื่อและคําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 

2595111  กลยุทธ์การสื่อสารบูรณาการ เพื่อการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธ ี   3(3-0-6) 
Integrated Communication Strategy for Peaceful Conflict 
Management 
วิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารบูรณาการของภาครัฐกับการจัดการความขัดแย้ง ต้ังแต่

ระดับระหว่างประเทศ ระดับการเมือง ระดับภาคประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านการอภิปรายความ
คิดเห็นจากกรณีศึกษา และเปรียบเทียบระหว่างสังคมกับต่างชาติ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
แนวทางการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาคประชาชน เพ่ือร่วมกันขจัดความขัดแย้งตามแนวคิด
ประชาสังคม และการวิเคราะห์  SWOT และ TOWS Matrices ของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
2595112  ผลประโยชนท์ับซ้อนกับการจัดการความขัดแย้ง   3(3-0-6) 

Conflict of Interest and Conflict Management 
ศึกษาธรรมชาติของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ก่อปัญหาความขัดแย้งด้านต่างๆ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรณีศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์และออกแบบ
กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งจากผลประโยชน์ทับซ้อน  
2595113  การจัดการความขัดแย้งในองค์การและนโยบายสาธารณะ   3(3-0-6) 

Managing Conflict in Organization  and Public  Policy 
ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและการออกแบบการจัดการความขัดแย้ง สําหรับผู้จัดการและ 

ผู้ไกล่เกลี่ยในองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของภาครัฐ
และเกิดปัญหาความขัดแย้งที่อาจหลีกเลี่ ยงไม่ได้  อาทิ  องค์การในระบบบริการสาธารณสุข 
ยุคประชานิยม 
2595114  การจัดการความขัดแย้งในบริบทการศึกษา   3(3-0-6) 

Conflict Management  in  Education Context 
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นและสาเหตุความขัดแย้งในบริบททางการศึกษาตั้งแต่ระดับช้ัน

อนุบาลถึง อุดมศึกษาและเรียนรู้กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง 
2595115   การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว      3(3-0-6) 

Conflict Management in Family 
มุ่งเน้นการศึกษาและฝึกบทบาทการทํางานสังคม เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะความพร้อมใน

การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในครอบครัว เช่น กรณีฟ้องหย่า ขอแบ่งมรดก เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ขอ
เป็นผู้ปกครองบุตร เป็นต้น รวมท้ังการสร้างเครือข่ายครอบครัวและชุมชน เยียวยาเยาวชนที่กระทํา
ความผิดโดยใช้การมีส่วนร่วมแนวยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์  
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รหัส        ชื่อและคําอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

2595116  เทคนิควิธีการวิจัยด้านการจัดการความขัดแย้ง    3(3-0-6) 
Research Methodology in Conflict Management 
ศึกษาเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการออกแบบการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการ

จัดการความขัดแย้งตามแนวทางสนทนาประชาชน  และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมอ่ืนๆ  
2595117  การจัดการความขัดแย้งภาคแรงงาน    3(3-0-6) 

Conflict Resolution in Labor Sector 
ศึกษาประวัติความเป็นมาด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยประนีประนอมด้านแรงงานใน

ประเทศไทยเปรียบเทียบต่างประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันและศึกษากรณีตัวอย่างการ ไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้ง ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลว แผนกลยุทธ์และกระบวนการเจรจา
ต่อรองสัญญา จ้างงานในองค์การภาคแรงงาน การอุทธรณ์และการใช้อนุญาโตตุลาการ 

 

วิทยานพินธ์และภาคนพินธ ์
สําหรับแผน ก 2 ให้ทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส่วนแผน ข ให้ทําภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต   

รหัส        ชื่อและคําอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
2596903    วิทยานพินธ ์                                                             12  หน่วยกิต 

Thesis 
เป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัย  ในประเด็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจในสาขาที่

ศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ โดยท่ีนักศึกษาจะต้องเรียน
รายวิชาเทคนิควิธีการวิจัยด้านการจัดการความขัดแย้ง 
2596902   ภาคนพินธ ์  6  หน่วยกิต 

Term  Paper 
การค้นคว้าจัดทํารายงานส่วนบุคคล ในเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษ เป็นการเพิ่มฐานต่อ

ยอดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร เพ่ือเสริมทักษะและได้องค์ความรู้เพ่ิมในส่วนที่จะนําไปใช้ในหน้าที่
การงานในอนาคต โดยเขียนเป็นเอกสารวิชาการแบบลึก มีความยาว 20 – 30 หน้าหรือ 

การค้นคว้าอิสระ ฝึกไกล่เกลี่ยสถานการณ์จริงในพ้ืนที่ และจัดทํารายงานอย่างสมบูรณ์
ตามแบบที่กําหนด จํานวนไม่ตํ่ากว่า 5 กรณี โดยมีความหลากหลายในแต่ละกรณี และ 
ทุกกรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 

นักศึกษาต้องนําเสนอผลงานต่อเวทีสาธารณะ เพ่ือแสดงถึงสมรรถนะและความสามารถ 
ในการเจรจาไกล่เกลี่ย  
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 รายวิชาเสริม 
 นักศึกษาทั้งแผน ก 2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ต้องลงทะเบียน 2 รายวิชาน้ี โดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การจบการศึกษา 
รหัส        ชื่อและคําอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

1555101  ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      2(1-2-3) 
English  for Graduates 
ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ โดยใช้สื่อ

จากสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4125101   คอมพิวเตอรส์าํหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                               2(1-2-3) 
 Computers  for Graduates 
 ศึกษาความรู้ พ้ื นฐาน เกี่ ย ว กับระบบคอมพิว เตอ ร์  โปรแกรม สํา เ ร็ จรูปและ 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาของผู้เรียน  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 
สาขาวิชา          นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม             :  ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 

                   Master of Arts (Innovative Science Communication Management)                          
ชื่อย่อ           :   ศศ.ม. (นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร)   

              M.A. (Innovative Science Communication Management)                                        
หลักสูตร  
  1. จํานวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมน้่อยกว่า  36  หน่วยกิต  
         2. โครงสร้างหลักสูตร 
   จําแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทําภาคนิพนธ์ โดย

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
และหมวดวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ โดยมีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังน้ี 

 
องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก 

 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
แผน ก (2) 
(หน่วยกิต) 

1.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2.หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 9 
3.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  3.1 วิชาบังคับ 
  3.2 วิชาเลือก 

15 
9 
6 

21 
9 
12 

4.วิทยานิพนธ์ 12 - 
5.ภาคนิพนธ์ - 6 

รวม 36 36 
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 แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ์                36  หน่วยกิต 
 1)  หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                       ไม่นับหน่วยกิต 

 2)  หมวดวิชาสัมพนัธ ์                                    9  หน่วยกิต 
3)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        15  หน่วยกิต 

              3.1 วิชาบังคับ                                       9  หน่วยกิต 
              3.2 วิชาเลือก                                     6  หน่วยกิต 

4)  วิทยานิพนธ ์                                   12  หน่วยกิต 
แผน ข ทําภาคนพินธ์                 36  หน่วยกิต 
1)  หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                       ไม่นับหน่วยกิต 
2)  หมวดวิชาสัมพนัธ ์                                     9  หน่วยกิต 
3)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         21  หน่วยกิต 

               3.1 วิชาบังคับ                                     9  หน่วยกิต 
     3.2 วิชาเลือก                                   12  หน่วยกิต 
4)  ภาคนิพนธ ์                                     6  หน่วยกิต 

หมายเหตุ:  นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิต ตามความเห็นของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. รายวิชาในหมวดต่างๆ  

 1)  หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 
  รายวิชาเสริม 

 นักศึกษาทั้งแผน ก (2)  และ แผน ข  ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กําหนด  กรณีความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปน้ีโดย
ไม่นับหน่วยกิต 

 รหัส  ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต 
   1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต  2(1-2-3) 
    English for Graduate Students 
   4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต  2(1-2-3) 
    Computer for Graduate Students 
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           2) หมวดวิชาสัมพันธ์  จํานวนไม่น้อยกว่า 9             หน่วยกิต 
 รหัส  ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต 
  2605101 ฐานคติแนวคิดและทฤษฎีสู่ศาสตร์   3 (3-0-6) 

นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร    
    Conceptual and Theoritical Framework  

on Innovative Science Communication  
Management  

2605102 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(2-2-5)  
    Creative and Innovative Management  

2605103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร   

    Human Resources Development for  
In Search of Excellence in Innovative  
Science Communication Management  

 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  3.1 วิชาบงัคบั บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
 รหัส  ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 

2605301 แนวโน้มนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร  3(3-0-6) 
เพ่ือยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ 
Trend of Innovative Science Communication  
Management for Globalization Strategy 

2606301 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือนวัตกรรมวิทยาการ  3(2-2-5) 
จัดการสื่อสาร 
Research Methodology for Innovative 
Science Communication Management 

2606304 สัมมนาการวิจยันวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร   3(2-2-5) 
Seminar in Research in Innovative  
Science Communication Management  
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  3.2 วิชาเลือก 
 ให้แผน ก (2)  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    แผน ข เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัส  ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 
 2605201 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือ  3(3-0-6) 
    ธรรมาภิบาลย่ังยืน 
    Innovative Science Communication  
    Management for Sustainable Governance 

2605202 โครงการรณรงค์การจัดการนวัตกรรมวิทยา  3(2-2-5) 
การจัดการสื่อสารเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศ 
Campaign Project of Innovative Science  
Communication Management for Society  
and National Development  

2605203 การจัดการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 3(2-2-5) 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมวิสาหกิจ 
Innovative Science Communication Management  
for Corporate Value Added Creation 

2605204 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารกับ  3(3-0-6)
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Innovative Science Communication Management  
and Philosophy of Sufficiency Economy  

2605205 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร   3(3-0-6) 
ทางศิลปวัฒนธรรม  
Innovative Science Communication Management 
In Art and Cultural 

2605206 พัฒนาความสามารถในวิชาชีพ   3(2-2-5) 
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
Professional Development in Innovative 
Science Communication Management 

2605207 จิตวิทยาอุตสาหกรรมนวัตกรรมวิทยา  3(3-0-6) 
การจัดการสื่อสารเพ่ือหลังทันสมัยนิยม 
Industrial Psychology in Innovative Science 
Communication Management for Post-Modernism 
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 รหัส  ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 
2605208 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารความเสี่ยงใน 3(3-0-6) 

สถาปัตยกรรมธุรกิจ 
Innovative Science Communication of Risk  
Management in Business Architecture 

2605302 กลยุทธ์นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร  3(3-0-6)
   ในวิเทศศึกษาเอเชีย 

Strategy of Innovative Science Communication  
Management in International Asia Studies 

2605303 กลยุทธ์นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร  3(3-0-6)
   ระดับโลก 

Strategy of Global Innovative Science  
Communication Management  

2605304 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร   3(2-2-5) 
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระดับนานาชาติ 
Innovative Science Communication 
Management for International Business  
Negotiations 

2606302 วิจัยและพัฒนาเพ่ือนวัตกรรมวิทยา   3(3-0-6) 
การจัดการสื่อสาร 
Research and Development for Innovative 
Science Communication Management  

2606303 บัณฑิตสัมมนา     3(2-2-5) 
Graduate Seminar 
 

 4) หมวดวิทยานพินธ์/ภาคนิพนธ ์
  ให้แผน ก (2) เลือกหมวดวิทยานพินธ ์   12 หน่วยกิต 
 รหัส  ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต 
  2606305 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
   Thesis    
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 กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก (2) (ทําวิทยานิพนธ์) กําหนดให้ไม่ต้องสอบประมวล
ความรู้  แต่ให้มีการนําเสนอวิทยานิพนธ์แบบเข้มข้น เปิดเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบ และการ
อนุมัติให้ผ่านของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
  แผน ข เลือกหมวดภาคนิพนธ ์   6 หน่วยกิต 
 รหัส  ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต 
  2606306 ภาคนิพนธ์    6 หน่วยกิต 
            Term Papers 
 กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข (ทําภาคนิพนธ์) กําหนดให้สอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) และดําเนินการสอบได้เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร   
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข  7 ตัว 
  เลข  3  ตัวแรก เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่  4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
  เลขตัวที่  5  บ่งบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 

  เลขตัวที่  6, 7  บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
  ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
  155  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  
  260  หมู่วิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 

  412  หมู่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

317 

การจัดแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 

ระดับปริญญาโท 2 ปี 
แผน ก(2) รวม 36 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ 2605101 ฐานคติแนวคิดและทฤษฎีสู่ศาสตร์นวัตกรรมวิทยาการ
จัดการสื่อสาร 

3(3-0-6) 

สัมพันธ์ 2605102 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 
สัมพันธ์ 2605103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศ

นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
3(2-2-5) 

รวม 9 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านเลือก 2605201 นวัตกรรมวทิยาการจดัการส่ือสารเพื่อธรรมาภิบาลยั่งยืน 3(3-0-6) 
เฉพาะด้านบังคับ 2605301 แนวโน้มนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือ

ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ 
3(3-0-6) 

เฉพาะด้านบังคับ 2606301 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วิทยานิพนธ์ 2606305 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 12 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านเลือก 2605207 จิตวิทยาอุตสาหกรรมนวัตกรรมวิทยาการจัดการ
สื่อสารเพ่ือหลงัทันสมัยนิยม 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้านบังคับ 2606304 สัมมนาการวิจยันวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วิทยานิพนธ์ 2606305 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 9 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 2606305 วิทยานิพนธ์ 6  

รวม 6  
 

แผน ข 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ 2605101 ฐานคติแนวคิดและทฤษฎีสู่ศาสตร์นวัตกรรมวิทยาการ
จัดการสื่อสาร 

3(3-0-6) 

สัมพันธ์ 2605102 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 
สัมพันธ์ 2605103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศ

นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
3(2-2-5) 

รวม 9 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านเลือก 2605201 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือธรรมาภิบาล
ย่ังยืน 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้านบังคับ 2605301 แนวโน้มนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือ
ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้านบังคับ 2606301 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 3(2-2-5) 
เฉพาะด้านเลือก 2605202 โครงการรณรงค์นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือ 

พัฒนาสังคมและประเทศ 
3(2-2-5) 

รวม 12 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านเลือก 2605203 การจัดการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมวิสาหกิจ 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้านเลือก 2605207 จิตวิทยาอุตสาหกรรมนวัตกรรมวิทยาการจัดการ
สื่อสารเพ่ือหลงัทันสมัยนิยม 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้านบังคับ 2606304 สัมมนาการวิจยันวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 3(2-2-5) 
รวม 9 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ภาคนิพนธ์ 2606306 ภาคนิพนธ์ 6  

รวม 6  
 

  คําอธิบายวิชา 
 รหัส  คําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต    2(1-2-3) 
    English for Graduate Students 

  ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด ฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้น
การอ่านและสรุปใจความสําคัญของบทคัดย่อบทความ จากเอกสารทางวิชาการ จากการฝึก
การเขียนบทคัดย่อ บทความทางวิชาการภาษาอังกฤษทางสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการ
จัดการสื่อสาร และที่เก่ียวข้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2605101 ฐานคติแนวคดิและทฤษฎีสูศ่าสตร ์       3(3-0-6)

                     นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
Conceptual and Theoritical Framework on  
Innovative Science Communication Management  
สํารวจแนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 

เทคโนโลยี ที่เป็นพ้ืนฐานจําเป็นต่อการทําความเข้าใจกระบวนทัศน์ซึ่งสร้างองค์ความรู้ทาง
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารที่มีต่อธุรกิจเอกชน และการจัดการภาคสังคมขององค์การ
รัฐ นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคธรรมาภิบาล
ทั้งธุรกิจเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนบริบทที่สอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาทักษะการ อ่าน คิด เขียน วิเคราะห์และสังเคราะห์
รวมถึงการนําเสนอการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
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 รหัส  คําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

2605102 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3(2-2-5)
 Creative and Innovative Management 

แนวคิด หลักการ การจัดการและวิธีสร้างความคิด ความรู้ ระบบปัญญา
ต่างๆ ของมนุษย์ นํามาพัฒนาให้เป็นความคิดสร้างสรรค์ และนําความคิดสร้างสรรค์มาสร้าง
ให้เกิดนวัตกรรมใหมใ่นนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารทางธุรกิจด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์
เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และด้านบริการทางการจัดการสังคมภาครัฐในฐานะผู้
สร้างสรรค์ต้นแบบ (Original Creator) ซึ่งสามารถได้รับการคุ้มครองสทิธิตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจให้กับภาครัฐและภาคเอกชนได้ต่อไป 
2605103 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อความเปน็เลิศ  3(2-2-5) 

นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
Human Resources Development for In search of Excellence 
in Innovative Science Communication Management   
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ

เอกชนและภาครัฐ ด้านนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพ่ือความเป็นเลิศแห่งความเป็นทุน
ปัญญาและสร้างสรรค์ สามารถนําองค์การสู่ความสําเร็จด้านการดําเนินงานขององค์การอย่าง
มีจริยธรรม และคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2605201 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพื่อธรรมาภิบาลย่ังยืน    3(3-0-6) 

Innovative Science Communication Management  
for Sustainable Governance 
ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารมา 

บูรณาการพันธกิจ ธรรมาภิบาลธุรกิจเอกชนและภาครัฐกับการสร้างกลยุทธ์การได้เปรียบเชิง
การแข่งขันและรักษาความสามารถการแข่งขันได้ในระยะยาวอย่างย่ังยืน ทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างรูปแบบทางธุรกิจเอกชนและการ
จัดการภาครัฐที่ทําให้กิจการดํารงอยู่อย่างย่ังยืน รับผิดชอบต่อสังคม รักษาเอกลักษณ์ไทย 
ตลอดจนวิถีไทยในการยอมรับของระดับนานาชาติและหรอืระดับโลก 
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 รหัส  คําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
2605202 โครงการรณรงค์นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร  3(2-2-5) 

เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ 
Campaign Project of Innovative Science Communication  
Management for Society and National Development  
กระบวนทัศน์ และพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 

มาสร้างยุทธวิธี เพ่ือใช้ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเอกชนและภาครัฐ เห็นความสําคัญของการ
รับผิดชอบต่อสังคม การแก้ไขปัญหาสังคม หาทางออกให้ประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมใน
การรณรงค์สร้างแนวปฏิบัติของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านการจัดการความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน รัฐบาล สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน โดย
เน้นยุทธวิธีการจัดการความสัมพันธ์เครือข่ายและศูนย์ฝึกบ่มเพาะวิสาหกิจจําลอง 
2605203 การจัดการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพื่อ      3(2-2-5) 

สร้างมูลคา่เพิม่วิสาหกิจ 
Innovative Science Communication Management  
for Corporate Value Added Creation 
การนําแนวคิด ทฤษฎี หลักการนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 

ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงปฏิวัติในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางภูมิปัญญา นํามาใช้ในกระบวนการกําหนดกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
กิจการ ภาพลักษณ์และช่ือเสียงองค์กรธุรกิจเอกชนและภาครัฐ เพ่ือสู่การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันที่ย่ังยืน และให้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
2605204 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารกับ       3(3-0-6)

   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Innovative Science Communication Management  
and Philosophy of Sufficiency Economy  

  กรอบแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และหลักการวิถีพุทธธรรมที่เป็น
เง่ือนไขและแนวทางปฏิบัติประยุกต์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมวิทยาการ
จัดการสื่อสารด้านพัฒนาสังคมชนบท ภาคประชาสังคม ธรรมาภิบาลชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืนแบบมั่นคง และมั่งคั่งด้วยการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างย่ังยืนทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 รหัส  คําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
2605205 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร    3(3-0-6) 

ทางศลิปวัฒนธรรม 
Innovative Science Communication Management 
In Art and Cultural 
บริบททางศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต เพ่ือนวัตกรรมวิทยาการ
จัดการสื่อสาร ในงานศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ตลอดจนประยุกต์ 
กรณีศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และจัดการศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมและประเทศไทย เพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหลัก 
2605206 พัฒนาความสามารถในวิชาชีพ       3(2-2-5) 

นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
Professional Development in Innovative 
Science Communication Management 
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ ทางการพัฒนาอาชีพของบุคคลทั้งตะวันตก 

และตะวันออก ความสําคัญของอาชีพนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือการเข้าใจตนเอง ปรับปรุงแก้ไข ควบคุมพฤติกรรมตนเอง และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือการสร้าง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสังคมและประเทศ 
2605207 จิตวิทยาอุตสาหกรรมนวัตกรรมวิทยาการ      3(3-0-6) 

จัดการสื่อสารเพื่อหลังทนัสมัยนิยม 
Industrial Psychology in Innovative Science 
Communication Management for Post-Modernism 
แนวคิด ทฤษฎีความทันสมัย และหลังความทันสมัยที่มีผลต่อการ 

เปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศด้านการท่องเที่ยวและบันเทิง รวมทั้งการกีฬา
และสุขภาพ เพ่ือประยุกต์ใช้นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร กับจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสังคม
และประเทศไทย  
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 รหัส  คําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
2605208 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารความเสี่ยงใน  3(3-0-6) 

สถาปัตยกรรมธุรกิจ 
Innovative Science Communication of Risk  
Management in Business Architecture 
ประยุกต์การจัดการความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับนวัตกรรมวิทยาการจัดการ

สื่อสารมาดําเนินกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมธุรกิจเอกชนและองค์การ
ภาครัฐ ที่มีความเก่ียวข้องกับธุรกิจสร้างสรรค์ การบริการทางการท่องเที่ยวและบันเทิง การ
กีฬาและสุขภาพ ธุรกิจสื่อมวลชนและการสื่อสาร เน้นการสร้างยุทธศาสตร์นวัตกรรม
วิทยาการจัดการสื่อสารเชิงรุก และเตรียมพร้อมรับการจัดการวิกฤติที่เกิดระหว่างดําเนินงาน 
พร้อมศึกษาหาแนวทางสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และวิถีไทย เอ้ือต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน พร้อม
คิดค้นสร้างตัวแบบนวัตกรรมบริการใหม่ ประยุกต์ใช้ในธุรกิจสร้างสรรค์การบริการอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และรับผิดชอบสังคมได้อย่างเหมาะสมท้ังใน
สงัคม ประเทศไทย และโลกปัจจุบัน 
2605301 แนวโน้มนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารเพื่อ  3(3-0-6) 

ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ 
Trend of Innovative Science Communication  
Management for Globalization Strategy 

  แนวโน้มและทิศทางการพัฒนากระบวนทัศน์ยุทธศาสตร์โลกาภิวัฒน์ทางนวัตกรรม
วิทยาการจัดการสื่อสารที่มีผลกระทบและพ่ึงพาต่อกันของวิทยาการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่ส่งผลให้มีการจัดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวขององค์การธุรกิจเอกชนและภาครัฐเพ่ือรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การสร้างผลงานวิจัยพัฒนา รวมถึงแบบจําลองทาง
ธุรกิจ และการจัดการภาคสังคมของภาครัฐที่เก่ียวข้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยศึกษาจากกรณีที่เกิดขึ้น 
2605302 กลยุทธน์วัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร             3(3-0-6)

            ในวิเทศศึกษาเอเชยี 
Strategy of Innovative Science Communication  
Management in International Asia Studies 
การนําวิเทศศึกษา (International Studies) ซึ่งเป็นสหวิทยาการจาก 

สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ เพ่ือสํารวจปรากฏการณ์ระหว่างประเทศ ข้ามชาติ และระดับภูมิภาค
เอเชียทางนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงานโดยมีเน้ือหาครอบคลุมข้อถกเถียงเก่ียวกับกระบวนทัศน์ 
แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการวิจัย และญาณวิทยา (Epistemology) ที่มีผลต่อวิถีชีวิตในโลกยุคใหม่
ระดับภูมิภาคเอเชีย 
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 รหัส  คําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-ศ) 
2605303 กลยุทธน์วัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารระดับโลก    3(3-0-6)

                     Strategy of Global Innovative Science  
Communication Management  
เจาะลึกปัญหาและวิธีการบริหารจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากนวัตกรรม 

วิทยาการจัดการสื่อสารที่ระดับโลกดําเนินการอยู่ เน้ือหาครอบคลุมวิสัยทัศน์ระดับโลก 
แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศต่างๆ ระดับโลกที่ประสบความสําเร็จ กล
ยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับโลกทางนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร ที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย ที่ต้องพัฒนาและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
2605304 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารการเจรจา      3(2-2-5) 

ต่อรองทางธุรกิจระดับนานาชาติ 
Innovative Science Communication Management 
for International Business Negotiations  
เทคนิคการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร  

เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพนํามาสร้างกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการ  

 2606301 ระเบยีบวิธีวิจัยเพื่อนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร     3(2-2-5)
   Research Methodology for Innovative Science  

Communication Management  
หลักการและกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประยุกต์กับวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ นํามาเป็นแนวทางสร้างงานวิจัยด้านนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร เพ่ือ
สร้างโจทย์และการออกแบบงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงเชิงอนาคต 
(Foresight Research) สู่การสร้างโครงการทางนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร ที่
เก่ียวข้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกฝนการทําวิจัยและ
หรือจัดทําโครงการ เพ่ือปูพ้ืนฐานการวางรากฐานต่อการเขียนวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ที่มี
คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานสากลต่อไปได้อย่างเหมาะสม  
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 รหัส  คําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ศ) 
2606302 วิจัยและพัฒนาเพื่อนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร     3(3-0-6) 

Research and Development for Innovative 
Science Communication Management  
การวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การวิจัย 

พัฒนาเพ่ือสร้าง และหรือพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และการบริการแนวใหม่
จากการแสวงหาและนําหรือถ่ายทอดงานวิจัย และหรืองานวิจัยพัฒนาทางการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากต่างประเทศ ระดับนานาชาติ และหรือระดับโลก 
การจัดการความรู้และการทําทรัพย์สินทางปัญญาด้านสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
สิทธิบัตรรวมกัน และเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อทําสัญญารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ
โอนลิขสิทธ์ิด้านผลงานวิจัยและหรืองานวิจัยพัฒนาหรือผลงานสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
2606303 บัณฑิตสัมมนา         3(2-2-5) 

Graduate Seminar 
จัดสัมมนาเปิดเวทีสาธารณะของกลุ่มผู้ศกึษาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในรูปการ

อภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหา โอกาส หรืออุปสรรคทาง
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร ตลอดจนการกําหนดบทบาทนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารต่อ
สังคมและประเทศ จากการวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์บทความทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์ความรูใ้หม ่และศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมวิทยาการจดัการสื่อสาร เน้นการศกึษาเจาะลกึทั้งใน
เชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ที่ปรกึษาสําหรับรายวิชาน้ี และ
คณะกรรมการทีป่รึกษาซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากผูอํ้านวยการโครงการปริญญาโทหลักสูตรน้ี ทั้งน้ีต้องมี
การเขยีนนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article Writing) หลังการจัดสมัมนาของกลุม่ผูศ้ึกษาด้วย เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพรใ่นวารสารวิชาการของหลกัสูตร 
2606304 สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร     3(2-2-5) 

Seminar in Research in Innovative 
Science Communication Management  

  สัมมนาศึกษาการพัฒนาหัวข้อ จากประเด็นปัญหานวัตกรรมวิทยาการ
จัดการสื่อสารและที่เก่ียวข้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างเป็นแนวคิดการวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ต่อไป และระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร ตลอดจนการเขียนตามรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ 
เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาให้ใช้การวิจัยนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสารในการทําวิทยานิพนธ์
หรือภาคนิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้อย่างเหมาะสม 
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 รหัส  คําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 
2606305 วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 

   Thesis 
  ทําวิทยานิพนธ์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร จาก
กรอบวิธีวิจัยต่อไปน้ี 1) วิจัยเชิงคุณภาพและหรือเชิงปริมาณ 2) วิจัยเชิงอนาคต หรือ 3) วิจัย
และพัฒนา ซึ่งต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
และหาทางออกให้ประเทศทางการสร้างลิขสิทธ์ิต้นแบบและสิทธิข้างเคียง (Original 
Copyrights Neighbouring Rights) ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศ และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาพอเพียง ตลอดจน
เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์บ่มเพาะทางวิสาหกิจภาควิชาการอีกด้วย 
2606306 ภาคนิพนธ์       6 หน่วยกิต 

   Term Papers 
  ให้ศึกษาวิจัยในทํานองเดียวกับวิทยานิพนธ์ แต่เรื่องที่สนใจต้องเป็นการ
เพ่ิมฐานต่อยอดจากส่ิงที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร เพ่ือเสริมทักษะทางวิชาการในการได้องค์
ความรู้ที่เป็นคุณค่าเพ่ิมในการนําไปใช้ในหน้าที่การงาน เป็นการเสริมทักษะทางวิชาชีพใน
หน้าที่การงานในอนาคต แบบเอกสารวิชาการเชิงลึก และสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เน้นการ
อ่านตํารา เอกสารภาษาต่างประเทศ จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห์หาองค์ความรู้เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมในการทบทวนวรรณกรรมตามแต่ละหัวข้อ กรอบ และขอบเขตการศึกษาอย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

  4125101 คอมพิวเตอรส์าํหรับนักศึกษาบัณฑิต      2(1-2-3) 
    Computer for Graduate Students  

  ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้น
ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้ และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์ เน็ท 
ความรู้ เ บื้องต้นในการใช้สถิติจากโปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารงานการวิจัย
เพ่ือนวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
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