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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ ได้รวมรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง  ๆ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไปได้เตรียมความพร้อม และสามารถประพฤติ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงได้จัดท าหนังสือคู่มือนักศึกษา    
ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น นอกจากนี้ยัง
ใช้เป็นคู่มือของอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ในการให้ค าแนะน า
นักศึกษา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป  

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ โดยบรรจุไว้ในรูปแบบไฟล์
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.vru.ac.th)  ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ และข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของคณะท างานจัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้บริหารและ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พฤษภาคม 2561 

http://www.grad.vru.ac.th/
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บัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 4 หลักสูตร และระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 
 

ปรัชญา 
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สร้างงานวิจัย เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น” 

 
วิสัยทัศน์ 

 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานชั้นน าในการประสานงานการผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีตามมาตรฐานสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น โดยเน้นงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ 
 
ประวัติการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2540 - ร่วมมือกับ University of Northumbria at Newcastle (UNN) ประเทศ                 

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

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

  (ศศ.ม.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
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 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 
พ.ศ. 2550 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.ม.) 
พ.ศ. 2551 -  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร (วท.ม.) 
 - ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท                  

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

  (Executive MBA) 
- เป็นเจ้าภาพจัดงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 

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

พ.ศ. 2553 - ร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนอาจารย์และ    
  นักศึกษาในด้านการสอนและการวิจัย 

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

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

พ.ศ. 2555 - เป็นเจ้าภาพจัดงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 
   (The 26th National Graduate Research Conference) 
พ.ศ. 2559          
 

- เป็นเจ้าภาพจัดงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ 
  นานาชาติ ครัง้ที่ 5 

ปัจจุบัน - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม., M.B.A.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร (วท.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยี (วท.ม) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (ส.ม) 
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- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ค.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปร.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด) 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

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

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

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 – 2560 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 

 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

พ.ศ. 2560 
 
ศาสตราจารย์ ดร.วริุณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  
อาจารย์ ดร.สุพจน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รีชา 
รองศาสตราจารย์ชาคริต  
ศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  
นายยงวุฒิ  
นายศานติย์  
รองศาสตราจารย์ ดร.อสิระ  
นายสุวัฒน์  
นางศรีวิการ์  
อาจารย์จติเจริญ  
รองศาสตราจารย์ศศินันท์  
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  
ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์นาวุฒิ  
อาจารย์ ดร.ดรณุศักดิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล   

 
ตั้งเจริญ 
เศรษฐีธร  
ทรายแก้ว 
เศรษฐีธร  
อนันทราวัน 
ปัทมสิริวัฒน ์
ค าด ี
สินลารัตน ์
เสาวพฤกษ ์
นาคสุขศร ี
สุวรรณบล 
เทพอารักษ ์
เมฆธวัชชัยกุล 
ศรขวัญ 
เศรษฐวัฒน์บด ี
กาญทนานนท์ 
เมืองมีศร ี
จันทมฤก 
จันทะเสนา 
วงศ์อนันต์ 
ตติยะลาภะ 
ปทุมมาเกษร 
ธนานันต์ 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
รักษาราชการแทนอธิการบด ี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลยั 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 

อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 
 

รองอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี    รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย     รองอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์     รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์   รองอธิการบดี 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิา พักตร์วิไล   ผู้ช่วยอธิการบดี   
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ    ผู้ช่วยอธิการบดี 
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์     ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร    บัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์    คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล    คณะครุศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์    วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
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ผู้อ านวยการ 
นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์เสริมศรี เจิมประไพ ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

วไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร 
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 
ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 

 
ผู้อ านวยการกอง 

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

หัวหน้างาน 
อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี หัวหน้างานศูนย์ภาษา 
อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
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คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี
 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธ์นิกษ์ ศิริโวหาร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนัต์ฤทัย คลังพหล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร 
3.  อาจารย์ ดร.ไอลดา  อรุณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 
4.  อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัย   

ประกันคุณภาพและวารสาร  
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 

 
1.  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 1.1  อาจารย์ ดร.ศักดา  สถาพรวจนา ประธานกรรมการ 
 1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ กรรมการ 
 1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน    กรรมการ 
 1.4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
2.  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 2.1  อาจารย์ ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี ประธานกรรมการ 
             2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง กรรมการ 
 2.3 อาจารย์ ดร.ชญานันท์  เกิดพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ประธานกรรมการ 
           3.2 อาจารย์ ดร.อนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์ กรรมการ 
     3.3 อาจารย์ ดร.ประภาพร  ชุลีลัง                    กรรมการและเลขานุการ 
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4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  4.1  อาจารย์ ดร.พิทักษ์  นิลนพคุณ ประธานกรรมการ 
  4.2  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ กรรมการ 
  4.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
5. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

5.1  อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ ประธานกรรมการ 
5.2  อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว กรรมการ 
5.3  อาจารย์ ดร.ชมัยภรณ์  ถนอมศรีเดชชัย กรรมการ 
5.4  อาจารย์ ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
    6.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  ผาสุข ประธานกรรมการ 
  6.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการ 
  6.3  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แสง-ชูโต กรรมการ 
    6.4  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถลกภักดี กรรมการ 
    6.5  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  นลิแสง กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ระดบัปริญญาโท 
 

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

2.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง ประธานกรรมการ 
  2.2  อาจารย์ ดร.ศักดิ์  สุวรรณฉาย กรรมการ  
  2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พิชญกุล กรรมการและเลขานุการ 
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3.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 3.1  อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ ประธานกรรมการ 
 3.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง กรรมการ 
  3.3  อาจารย์ ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี                         กรรมการและเลขานุการ  

4.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
4.1  อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ ประธานกรรมการ 
4.2  อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว กรรมการ 
4.3  อาจารย์ ดร.ชมัยภรณ์  ถนอมศรีเดชชัย กรรมการ  
4.4  อาจารย์ ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล กรรมการและเลขานุการ 

5.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  
5.1 อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ประธานกรรมการ 
5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า กรรมการ 
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมการ 
5.4 อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร กรรมการ 
5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา  สุขลิ้ม  กรรมการและเลขานุการ 

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขานวัตกรรมการจัดการวิชาสิ่งแวดล้อม 
 6.1 อาจารย์ ดร.ผมหอม  เชิดโกทา  ประธานกรรมการ 
 6.2 อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม  กรรมการ  
 6.3 อาจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์  สวัสดี  กรรมการ 
 6.4 อาจารย์ ดร.ศศิธร  หาสิน      กรรมการและเลขานุการ 
 
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการเทคโนโลยี 

 7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  ประธานกรรมการ 
 7.2 อาจารย์ ดร.นุชรัตน์  นุชประยูร   กรรมการ 
 7.3  อาจารย์ ดร.อนุพงศ์  ทึ่งในธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

 
8. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) การจัดการระบบสุขภาพ 
  8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  ประธานกรรมการ 
  8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล   กรรมการ 
  8.3 อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
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บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
 

 1. นางสาวอรอนงค์ สุทธินวล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2. นางสาวสมลักษณ์   เทินสระเกษ  นักวิชาการศึกษา 
 3. นางสาววิราวรรณ   สินแสง  นักวิชาการศึกษา 
 4. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย  นักวิชาการศึกษา 
 5. นางสาวนภาวรรณ ค ามุงคุณ นักวิชาการศึกษา 
 6. นางสาววิสุดา ชาวไทย นักวิชาการศึกษา 
 7. นางสาวธิดา โยธากุล นักวิชาการศึกษา 
 8. นายพัฒนพงศ์ สัตยารัฐ นักวิชาการศึกษา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

ระเบียบ ประกาศ และขอ้บังคับ 
เกี่ยวกับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

……………………………………………. 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘ โดยที่เป็นการ 
สมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และเพ่ือให้
การบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังต่อไปนี้ 

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

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอกทุกสาขาวิชาสํ าหรับหลักสูตรที่ จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่ าที่ จะปรับปรุงใหม่ ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

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

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

 ๔ .๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุ่ งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
และควรเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง อนึ่ ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
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๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระรวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้  อย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๕ . ระบบการจัดการศึ กษาใช้ ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็น ๒ ภาค                                                 
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกต ิ

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนว  ดังนี้ 
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒ สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐ สัปดาห์ 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๖. การคิดหน่วยกิต 

๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝากหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖ .๔ การทํ าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ ได้ รับมอบหมายที่ ใช้ เวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

๖.๕ การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖.๖ วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๗.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
  แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
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แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 

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

๗.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ และ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้ 

แบบ  ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่  น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ  ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์  ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

๘. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน ผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด การศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําตามที่
ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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๙.๑ ปริญญาโท 
๙.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

๙.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง            
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๑.๔ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีวุฒิไม่
กว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ การทําวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๒ ปริญญาเอก 
๙.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ        
ไม่ต่ํ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์  
ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๒.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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๙.๒.๔ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ โดยอนุโลม 

๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑๐.๑ อาจารย์ประจํา ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๐ คน 

๑๐.๒ อาจารย์ประจํา  ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
ปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิด
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์  ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้
ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ /
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 ๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
๑๑.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๑๑.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล

การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ใน

แต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 

๓ ปีการศึกษา 
๑๒.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
๑๒.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 
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๑๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

๑๓.๒ ปริญญาโท 
๑๓ .๒ .๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

๑๓ .๒ .๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ กําหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 

๑๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

๑๓.๓ ปริญญาเอก 
๑๓.๓. ๑ แบบ  ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่ สถาบั นอุดมศึ กษากํ าหนดสอบผ่ านการสอบวัดคุณสมบั ติ  (Qualifying Examination)  
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน  
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ งของผลงาน 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่าง
น้อย  ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review)ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ๑๔. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๔ .๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate 

Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
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๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher 
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชา
ต่อท้าย 

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

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 

 ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ๑๕.๓ การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 ๑๕.๔  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการ อุดมศึกษาที่ จะ
พิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

(นายอดิศัย โพธารามิก) 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------- 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
โท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่า
ที่จะปรับปรุงใหม่ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
“อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์           

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
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“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน     
การบริหาร 

และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุ มคุณภาพ       
การติดตามประเมินผล 

และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการ 

หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 

๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่ งให้มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่า งต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานสังคม และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้ 
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ระบบไตรภาค 
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ ๔ 

หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
ระบบจตุรภาค 

๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 

โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ ๒ 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้นรวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

๗. การคิดหน่วยกิต 
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง      

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา

โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระ
บบทวิภาค 

๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๘. โครงสร้างหลักสูตร 
๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมต

ลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดย

แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
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แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน และคุณภาพเดียวกัน 
๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตราย

วิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ
นักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่
จะเข้าศึกษา 

๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ 
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๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ 

๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ 

๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณ ี
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๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่
ทั้งนี้ต้องมคีุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๓ ปริญญาโท 
๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมี

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ 

๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
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      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ 
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอดุมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดย
มีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๐.๔ ปริญญาเอก 
๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดใน
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การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็น
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธาน

กรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็น
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ทํา
หน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดย
มีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม
ได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารง
ตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภา
สถาบันพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษา
มากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวม
แล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
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๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๑๒.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล

การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วย
กิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๓ ปีการศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา

ศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวน
หน่วยกติที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

๑๔.๒ ปริญญาโท 
๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
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วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

๑๔.๓ ปริญญาเอก 
๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพ่ือ

เป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate 

Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher 

Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
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๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกานั้นในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษา
ใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อ
ปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 

(๑) การกํากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 
(๓) นักศึกษา 
(๔) คณาจารย์ 
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-------------------------------- 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ          
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําขอคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มี

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกําหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให้ใช้ระบบทวิภาคเป็น 
ระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้เช่นกัน 
อาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและ
รายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค 
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อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใช้ในการจัดการศึกษาควร
เป็นระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ 

จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการจัดการเรียน     
การสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก 
และไม่ควรนํารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่

มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ออกมารับใช้สังคมรวมทั้ง
มุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสู งให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 

สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตรและระดับอนุปริญญา) 
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความ
จําเป็นอย่างยิ่งในการเปิดสอนและต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสําคัญ รวมทั้ง
คํานึงถึงความซ้ําซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอ่ืน 

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่

แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา
นั้น ๆ เท่านั้น เพ่ือให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานใน
สถานประกอบการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้รับนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
๙.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้ง

อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเช่นกัน 

ทั้งนี้ อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 



34 
 

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
สาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐาน
สาขาวิชาไม่ ได้กํ าหนดเรื่องนี้ ไว้  ให้ อ้างอิงจากกลุ่ มสาขาวิชาเดียวกัน ในตารางของ ISCED 
(International Standard Classification of Education) 

๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นตําแหน่งทาง
วิชาการท่ีได้จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ 

กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง
สําเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี 

๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ คําว่า “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”
หมายถึง การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์
กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์หรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือ
ผู้สอบได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กําหนดในแต่ละ
ระดับปริญญาโดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ 

๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระใน
ระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การทํา ข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ 

องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น 
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หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทํา
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

ทั้งนี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการบุคลากรที่มา
จากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน 

บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพ่ือทําหน้าที่อาจารย์ประจํา อาจารย์
ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ  
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซ้อนกับงานของ
ผู้อ่ืนหรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ําซ้อนกับงานของผู้อ่ืน หรือมีการจ้างทํารายงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 

๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ 
หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์

อย่างเดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือ
ได้ และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
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๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และสนับสนุน
งานวิจัยของผู้เรียน 

๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 
๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ 

๑๕. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่
เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญา
เอกผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

๑๕.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือให้การจัดการศึกษาและ
การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และให้
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

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

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 

“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญา
โท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 

“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
“การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่

ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีการจัด

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษา
ที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สําหรับการจัดการศึกษาระบบไตรภาค 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ ๒ และก่อนภาค
การศึกษาที่ ๑ 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา 
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตาม

หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น 
“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรไม่ต่ํากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า  
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ

รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ 

หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๖ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยแต่ละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษา
ที่ ๒ โดยให้มีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ  
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ข้อ ๗ การกําหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กําหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
๗.๓ การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ
ระบบไตรภาค 

๗.๔ วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธาน
คณะกรรมการประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงเพ่ิมอีกรวมแล้วไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๙ เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ 
แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์  

ในกรณีมีความจําเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน ๖ สัปดาห์ โดยต้องมีจํานวนชั่วโมงเรียน
ต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๑๐ การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่ เรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑ วิชาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ 
๑๑.๒ คณะกรรมการประจําหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ 
๑๑.๓ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ ๑๒ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย

กว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
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แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดย
ไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

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

๑๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการ
วิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิ มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังนี้ 
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 

๓ ปีการศึกษา 
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
๑๓.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่

เกิน ๓ ปีการศึกษา 
๑๓.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๖ ปี

การศึกษา ในกรณีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้องใช้
ระยะเวลาการศกึษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
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ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ ๒ ปริญญาได ้
 

หมวด ๓  
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา 

 

ข้อ ๑๕ การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้
เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

          การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

๑๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํ า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง 

๑๖.๕ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
๑๖.๖ ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
๑๖.๗ มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
หมวด ๔ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

ข้อ ๑๗ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๑๗.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
๑๗.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ชําระ

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียน 
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๑๘.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละ 
ภาคการศึกษาหากพ้นกําหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

๑๘.๒ กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๓ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

๑๘.๔ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๘.๕ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน 

๑๘.๖ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๗ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 

๑๘.๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๘.๙ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุก
ครั้ง นักศึกษาที่ค้างชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยจะไม่
มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

๑๘.๑๐ นักศึกษาท่ีไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

๑๘.๑๑ ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

๑๘.๑๒ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๑๘.๑๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
๑๙.๑ รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ํากว่า B หรือ NP นักศึกษาจะ

ลงทะเบียนเรียนซ้ําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยจํานวนหน่วยกิตและค่าคะแนน
ของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ต้องนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ํากว่า B หรือ P 
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๑๙.๒ นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ํากว่า B หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ํากว่า B หรือ P  

ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
๒๐.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจํานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

๒๐.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและ
นักศึกษาต้องระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

๒๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ ๒๑ การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
๒๑.๑ เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
๒๑.๒ รายวชิาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน 
๒๑.๓ รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
๒๑.๔ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ 

สัปดาห์ 
ข้อ ๒๒ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา 

๒๒.๑ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

๒๒.๒ การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระทําภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจําเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๘.๓ แต่จํานวนหน่วยกิตที่
คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

๒๒.๓ การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 
๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
๒๓.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชําระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
๒๓.๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ 

สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ข้อ ๒๔ การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ข้อ ๒๕ ระดับปริญญาโท 
๒๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๕ คน 

๒๕.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

๒๕.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๒๕.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๒๕.๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ

ไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๒๕.๔.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๖ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๗ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๖ ระดับปริญญาเอก 
๒๖.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๕ คน 

๒๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

๒๖.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๒๖.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๖.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๖.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๖.๕ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ ๒๕.๒ และ ๒๕.๗ โดยอนุโลม 
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หมวด ๖ 
การสอบและประเมินผลการศึกษา 

---------------------------- 
ส่วนที่ ๑  

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเงื่อนไขของ
รายวิชา  

ข้อ ๒๙ ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอสอบรายวิชาที่ขาด
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรนั้น ๆ  ในกรณีที่ไม่
อนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F 

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

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับ
คะแนน 

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

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

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

 

กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น ๐ 
(ศูนย์) และได้ผลการศึกษาเป็น F 

๓๐.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่าน P (Pass) 

ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ W (Withdraw) 
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา T (Transfer of Credit) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ I (Incomplete) 
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ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
นอกจากการศึกษารายวิชาแล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของหลักสูตร เช่น 
การสอบภาษา (Language Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer 
Examination) ก ารสอบ วัดคุณ สมบั ติ  (Qualifying Examination) ก ารสอบป ระมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน 

๓๐.๓ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระทําหลังจาก
นักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับคะแนนแต่
มีการ กําหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา 

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

ลงทะเบียนเรียนแบ่งหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 

ไม่เป็นที่พอใจ U (Unsatisfactory) 
 

ข้อ ๓๑ ข้อกําหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีดังนี้ 
๓๑.๑ Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและ      

ผู้ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกําหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดได้ ให้
ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 

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

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

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้สําหรับบันทึก
รายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดําเนินการดังนี้ 

๓๑.๔.๑ กรณีนักศึกษายังทํางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงาน
ได้ตามเวลาที่กําหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่
มีอยู่ ให้ เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกําหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
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๓๑.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ 
แต่ไม่มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือสําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ  ให้อาจารย์
ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
ผลการศึกษาเป็น “F” 

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

ข้อ ๓๒ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัย
จะไม่นํามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๓๓ นักศึกษาที่ทําการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะ
ของรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ โดยมีโทษสถาน
ใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๓๓.๑ ตกในรายวิชานั้น 
๓๓.๒ ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
๓๓.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
๓๓.๔ การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่กระทําผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
๓๓.๕ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 
ข้อ ๓๔ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วย

กิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
ข้อ ๓๕ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม ๓ ตําแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะตําแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้เหลือ
ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง 

ข้อ ๓๖ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคํานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม ๓ ตําแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะตําแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้เหลือ
ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง 

ข้อ ๓๗ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและค่า
ระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการปรับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด 

ข้อ ๓๘ รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นํามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
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ข้อ ๓๙ ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๔๐ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านัน้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การสอบภาษาต่างประเทศ 

 

ข้อ ๔๑ การสอบภาษาตา่งประเทศ (Language Examination) 
 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามเกณฑ์และเงื่อนไข

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายใน ๖ ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่
ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

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

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

ข้อ ๔๔ ขอให้นักศึกษาดําเนินการตามเงื่อนไขของเกณฑ์ข้อ ๔๒ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้อ ๔๕ กรณีหลักสูตรใดกําหนดเกณฑ์เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกณฑ์ตามหลักสูตรกําหนด แต่

เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ตามประกาศนี้ 
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ส่วนที่ ๓ 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

 

ข้อ ๔๖ การสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร้อม 

และความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และทําดุษฎีนิพนธ์ได้ 
ข้อ ๔๗ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจํา ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร 

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

ข้อ ๔๘ นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๘.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามเงื่อนไข

ของหลักสูตร 
 ๔๘.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน  
 ๔๘.๓ ไม่ค้างชําระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ และใน

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

แก้ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะนํามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้ 

 ๕๐.๔ การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

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

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

ผ่าน 
 ๕๑.๓ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๐ – ๕๙ คะแนน ได้ระดับ NP (No 

Pass) ไม่ผ่าน 
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ข้อ ๕๒ ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติได้ตามที่สมัครสอบ สามารถยกเลิก  การ
สอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย ๗ วัน 

 
ส่วนที่ ๔ 

การสอบประมวลความรู้ 
 

ข้อ ๕๓ การสอบประมวลความรู้ สําหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
อาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทําการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักสูตรกําหนด 

ข้อ ๕๔ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  

 ๕๔.๑ การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือ
การสอบท้ังสองแบบ  

 ๕๔.๒ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ดําเนินการจัดสอบประมวล
ความรู้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง  

 ๕๔.๓ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน 
ที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง  

 ๕๔.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐  

 ๕๔.๔ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบ
ผ่าน หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน  

 ๕๕.๕ ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยลําดับ ภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันสอบ 

 ๕๕.๖ นักศึกษาตามข้อ ๕๔.๓ ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอ
สอบได้อีก ๑ ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๕ 

หลักเกณฑ์การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 

ข้อ ๕๖ การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความ
จําเป็นและมีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการเสนอ
ของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

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

หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) และ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๕๗.๗.๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๕๗.๘ วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตทําการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร การทําการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาดําเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 

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

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) และเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ๕๘.๘ การค้นคว้าอิสระซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๙ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๙.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  มี

ดังนี้ 
๕๙.๑.๑ ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจาก

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน 
๕๙.๑.๒ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่

สอบเค้าโครงผ่าน สําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 
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๕๙.๑.๓ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน สําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๓๖ หน่วยกิต 

๕๙.๑.๔ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน สําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

๕๙.๑.๕ นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๕๙.๒ นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตาม
รูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 ๕๙.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอ่ืน ๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้
ระบุในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ๕๙.๔ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบและ
แจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข  ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก ๒ ภาคการศึกษาถัดไป โดยได้รับ
การยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวันสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบแก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือชื่อรับรองการ
แก้ไข 

 ๕๙.๕ กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่
ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วันทําการถัดจากวัน
สอบ 

 ๕๙.๖ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบ
ครั้งนั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๕๙.๕ 

 ๕๙.๗ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ ๕๙.๕ หรือ
ข้อ ๕๙.๖ ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อ ๖๐ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๖๐.๑ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจํานวน ๕ คน ประกอบด้วย 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คณะกรรมการที่สอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์จํานวนไม่เกิน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

 ๖๐.๓ ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจํานวน ๖ คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์จํานวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ คน (แต่งตั้งจาก
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ๑ คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน) โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษา
ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

ข้อ ๖๑ กรณีที่ประธานหรือกรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระได้ ให้ประธานหรือกรรมการเสนอชื่อประธานหรือกรรมการสอบ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพ่ิมเติมให้ครบองค์ประชุม 
 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 

การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 

ข้อ ๖๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 
๖๒.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคําร้อง

พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๒.๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

๖๒.๓ รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน 

๖๒.๔ ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
๖๒.๕ นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องชําระค่าธรรมเนียม

ตามที่หลักสูตรกําหนด 
ข้อ ๖๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

๖๓.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๓.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
๖๓.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๖ 
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๖๓.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทาง
วินัย 

๖๓.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

๖๓.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับ
แนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๖๓.๒.๕ นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๔ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๖๔.๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
๖๔.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ข้อ ๖๕ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๖๕.๑ กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วเปลี่ยน
สาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียน แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาและไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ 

๖๕.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยและเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ี ๒  

ข้อ ๖๖ การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา และผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  

๖๖.๑ รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยน
หลักสูตร  

๖๖.๒ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า B หรือ ๓.๐๐ 
หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P 

๖๖.๓ รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีทําต่อเนื่องจากเดิม 
๖๖.๔ จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่

เกิน ๑ ใน๓ ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กําลังศึกษา สําหรับคุณสมบัติในข้อ ๖๕.๑ หรือ 
๖๕.๒  

๖๖.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่นํามาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๖๖.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ ๖๗ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๖๗.๑ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
๖๗.๒ ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 
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๖๗.๓ ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ข้อ ๖๘ การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๖๘.๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

๖๘.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ 
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 

๖๘.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า B หรือได้ค่าระดับ
คะแนน ๓.๐๐ หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านใน
รายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
กําหนด 

๖๘.๔ จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่
เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กําลังศึกษา  

๖๘.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่นํามาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๖๘.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ ๖๙ กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นคําร้องต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๗๐ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จํานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา 

ข้อ ๗๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

หมวด ๘ 
สภาพการเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ ๗๒ การลาพักการเรียน 
๗๒.๑ นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

๗๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
๗๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
๗๒.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๗๒.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจําเป็นส่วนตัวอาจยื่นคําร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 
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๗๒.๑.๕ เหตุผลอื่นตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร 
๗๒.๒ นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นคําร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่
เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
หรือเมื่อครบกําหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจําเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคําร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

๗๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๗๒.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคําร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
แล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๗๓ การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้ยื่นคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก 

ข้อ ๗๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ 
๗๔.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๗๔.๒ ลาออก 
๗๔.๓ ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๓ สัปดาห์แรกนับ

แต่วันเปิดภาคการศึกษา 
๗๔.๔ ไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 
๗๔.๕ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๓.๐๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 

๑ และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป  
๗๔.๖ ผลการประเมินไม่ผ่านจํานวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

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

เป็นนักศึกษา 
๗๔.๑๑ ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
๗๔.๑๒ ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก 

ข้อ ๗๕ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
    ๗๕.๑ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๗๔.๓ และข้อ ๗๔.๔ 

และยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด สามารถยื่นคําร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อ
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บัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๗๕.๒ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๗๔.๗ ซึ่งสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคําร้องเพ่ือ
ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ และกําหนดเงื่อนไขในการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  ๗๕.๒.๑ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาครบ
กําหนดระยะเวลา ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และดําเนินการทําวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ได้
ดําเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ดําเนินการดังนี้ 

   (๑) ทําคําร้องทั่วไปขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (กําหนดระยะเวลา
ศึกษา ๑ ปีการศึกษา) ใช้รหัสประจําตัวนักศึกษารหัสเดิม 

   (๒) เมื่อคําร้องอนุมัติแล้วต้องดําเนินการสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดย
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และชําระค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

   (๓) ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
  ๗๕.๒.๒ การขอคืนสภาพนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษาครบกําหนด

ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาทันตามกําหนดให้
ดําเนินการดังนี้ 

   (๑) ทําคําร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา 
   (๒ ) จัดทํ าตารางเวลาการทํ างาน และให้ อาจารย์ที่ ป รึกษา

วิทยานิพนธ์หลักลงนามรับรอง (นําส่งพร้อมคําร้อง) 
   (๓) เมื่อคําร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องชําระเงินค่าคืนสภาพ

นักศึกษา และดําเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
   (๔) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้      

ไม่เกิน ๑ ป ี
หมวด ๙ 

การส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อ ๗๖ นักศึกษาที่ถือว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
๗๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
๗๖.๒ ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๗๖.๓ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๗๗ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
๗๗.๑ นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาพร้อม

เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณากลั่นกรอง 
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
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นักศึกษาที่ยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗๖ และต้องไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติปริญญา  

๗๗.๒ นักศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๗๗.๒.๑ ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
  ๗๗.๒.๒ สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ ๔๑ 
  ๗๗.๒.๓ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ ๔๖ หรือสอบผ่านการ

สอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๕๓ 
  ๗๗.๒.๔ สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  หรือการสอบการค้นคว้า

อิสระข้ันสุดท้าย 
  ๗๗.๒.๕ เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย

กําหนด 
  ๗๗.๒.๖ ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๗๗.๒.๗ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๗๗.๓ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า

ครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้ถือ
วันที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันสําเร็จการศึกษา  

๗๗.๔ ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑๐ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  

เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๗๘ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดําเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

๗๘.๑ เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ 
๗๘.๒ เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทํา

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

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) หรือ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก  

ข้อ ๘๐ ที่ประชุมวิชาการต้องดําเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหากเป็น
การประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องดําเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือจัดโดยหน่วยงาน 
สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และใน
การประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดทําบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ และต้องมี
คณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลงเผยแพร่ใน
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รายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การนําเสนอจะเป็นการเสนอ
โดยปากเปล่า หรือการนําเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ 

ข้อ ๘๑ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจากวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดําเนินการดังนี้ 

๘๑.๑ หลักสูตรแบบ ๑ ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ หรือโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จํานวน ๒ ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทําบทความวิจัยเรื่องเต็มเป็นรายงานการประชุมวิชาการ 

๘๑.๒ หลักสูตรแบบ ๒ ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ 
หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จํานวน ๑ ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทําบทความวิจัยเรื่องเต็มเป็นรายงานการประชุมวิชาการ   

๘๑.๓ วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์
เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนด ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้  

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

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

  ๘๑.๒.๓ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI Web 
of Science หรือ Scopus หรือ 

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

๘๑.๔ หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทาง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๘๒ การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุตําแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวให้กับบัณฑิต
วิทยาลัย 

ข้อ ๘๓ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่เผยแพร่ 
๘๓.๑ รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของวารสารที่จะส่งไปตีพิมพ์ 
๘๓.๒ บทความที่ตีพิมพ์ หรือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการ

ขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 

๘๓.๓ บทความที่ใช้ประกอบการสําเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อน  การ

http://www.scimagojr.com/
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พิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็น
บทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น 

๘๓.๔ บทความที่ตีพิมพ์หรือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือขอสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัย
ในบทความ โดยไม่ระบุตําแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๘๔ การนับคะแนนจากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
๘๔.๑ ระดับปริญญาโท 
  ๘๔.๑.๑ การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร ต้อง

เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

  ๘๔.๑.๒ การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร 
ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

๘๔.๒ ระดับปริญญาเอก  
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทุกหลักสูตรต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและ

รายงานการประชุมวิชาการเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ 
สมศ. 

ข้อ ๘๕ การติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนด จะต้องแจ้งให้หลักสูตรทราบเพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๘๖ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้  ให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑๑ 
การควบคุมคุณภาพ 

 

ข้อ ๘๗ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ    ๑ ครั้ง 
และให้นําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ ๘๘ ให้มีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน ๕ ปี ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗                                 
 
 
 

                     (นายจรูญ    ถาวรจักร์) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือข้อบังคับอ่ืนใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบด้วย 
อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจํานวนหนึ่งคนเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกจํานวนไม่น้อยกว่าสองคน คณบดีทุก
คณะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาที่เปิดสอน ผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๖ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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(๒)  พิจารณาเสนอออกระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงานจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๓) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระของแต่ละสาขาที่เปิดสอน 

(๔) ควบคุมและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

(๕) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานแก่หลักสูตรเพ่ือพัฒนา
งานบัณฑิตศึกษา 

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

ข้อ ๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ได้ 
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ที่ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

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

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนไม่เกินสามคนตามคําแนะนําของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง ให้รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งด้วย 
ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับการพ้นจากตําแหน่งของรองคณบดี โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ

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

 
  

                                                   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                         ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 

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

       เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ข้อ 
๙ และ ข้อ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่        
๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  
        ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี การรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

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

   ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
   “อธิการบดี”หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

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

ได้แก่ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับดุษฎี
บัณฑิต 

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

“ภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการปกติ 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
                   ๕.๑  กลุ่มครุศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ 
       ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ไม่เกิน      ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ระดบัมหาบัณฑิต   ไม่เกิน    ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเ่กิน      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 
     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บเป็นงวด ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิม 
ภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
ข้อ ๗  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดังนี้ 

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

๗.๒ ค่าสมัครสอบภาษา 
ระดับมหาบัณฑิต   ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต   ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๓ ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ 
ระดับมหาบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๔ ค่าสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 
ระดับดุษฎีบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๕ ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
ระดับมหาบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 

๗.๖ ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
ระดับดุษฎีบัณฑิต           ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
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ข้อ ๘  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐานวิชาเอก ดังนี้ 
๘.๑ รายวิชาบรรยาย 

ระดับมหาบัณฑิต      หน่วยกิตละ  ๓๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต      หน่วยกิตละ  ๔๐๐  บาท 

๘.๒ รายวิชาปฏิบัติ 
ระดับมหาบัณฑิต      หน่วยกิตละ  ๔๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต      หน่วยกิตละ  ๕๐๐  บาท 

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

   ค่าประกันของเสียหาย ให้นักศึกษาถอนคืนได้ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติ 
ผลการศึกษา หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กําหนดให้โอนเป็นเงินบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ ให้ มหาวิทยาลั ยเก็บค่ าธรรมเนี ยมการรักษาสถานภาพการเป็ นนั กศึกษาต่ อ 
ภาคการศึกษา ดังนี้ 

๑๐.๑ กรณีนักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให้ศึกษาและนักศึกษาอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 

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

๑๐.๒ กรณีนักศึกษาลาพักการเรียน ในระหว่างการเรียนที่อยู่ในระยะเวลาของ
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินที่เก็บได้ตลอด
หลักสูตร 

ข้อ ๑๒  ค่าวิทยากร ค่าสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑     
                 

 
(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 

                                             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                                ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
-------------------------- 

 เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม)” และ
ประกาศใดที่ขัดต่อประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ 
 ข้อ ๔ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
  ๔.๑ ระดับมหาบัณฑิต 
        ๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๔.๑.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ๔.๑.๑.๒ สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน ๖๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ    ๑๕,๐๐๐  บาท  
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน  ๗,๕๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน  ๗,๕๐๐  บาท 

      ๔.๑.๒ หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
๔.๑.๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   ๖๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๑๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน  ๗,๕๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๗,๕๐๐  บาท 
             ๔.๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
        ๔.๑.๓.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๖๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ    ๑๕,๐๐๐  บาท 
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หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้    
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน    ๗,๕๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๗,๕๐๐  บาท 
       ๔.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๔.๑.๔.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ๖๐,๐๐๐  บาท 
           ๔.๑.๔.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ๔.๑.๔.๓ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม  ๖๐,๐๐๐  บาท 

    ๔.๑.๔.๔ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  ๖๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๑๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๗,๕๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๗,๕๐๐  บาท 

     ๔.๑.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
        ๔.๑.๕.๑ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๒๗,๕๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้    
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน ๑๓,๗๕๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน  ๑๓,๗๕๐  บาท  
 ๔.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต 
        ๔.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
        ๔.๒.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ        ๒๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๒,๕๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๒,๕๐๐  บาท 
        ๔.๒.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
        ๔.๒.๒.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๕ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๔๒,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรืออาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 
               ๔.๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    
         ๔.๒.๓.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๕ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๔๒,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
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        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรืออาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 

       ๔.๒.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
         ๔.๒.๔.๑ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ        ๒๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๒,๕๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๒,๕๐๐  บาท 

     ๔.๒.๔.๒ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๕ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๔๒,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรืออาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 

     ๔.๒.๔.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๕ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๔๒,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรืออาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 
        ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิมภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท 
 ข้อ ๖ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนดใน
ประกาศนี้ 
         กรณีนักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 
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  ๖.๑ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
        ๖.๑.๑ ระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ      ๒,๕๐๐  บาท 
        ๖.๑.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ      ๔,๐๐๐  บาท 
  ๖.๒ นักศึกษาลาพักการเรียน ภาคการศึกษาละ      ๒,๐๐๐  บาท 
 
 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

     
 (อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)                                                                                                     
 รักษาราชการแทน 
      อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                                          ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

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

       เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ๑๐ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี การรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 บรรดา ระเบียบ คําสั่ ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ ขัดหรือแย้ งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
     ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

   “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาหลังระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจัด 

ได้แก่ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับดุษฎี
บัณฑิต 

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

“ภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการปกติ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
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๔.๑  กลุ่มครุศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ไม่เกิน      ๖๐,๐๐๐  บาท 
  ระดับมหาบัณฑิต    ไมเ่กิน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ไม่เกิน    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ระดับดุษฎีบัณฑิต    ไม่เกิน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

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

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

     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บเป็นงวด ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาท่ีไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิม 

ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
ข้อ ๖  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ดังนี้ 

๖.๑ ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา 
 ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ     ๕๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ      ๗๐๐ บาท 

 ๖.๒ ค่าสมัครสอบภาษา 
  ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ      ๕๐๐ บาท 
  ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ        ๖๐๐ บาท 

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

๖.๔ ค่าสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ                        ๑,๐๐๐ บาท 

๖.๕ ค่าสมัครสอบปริญญานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ       ๕๐๐ บาท 

๖.๖ ค่าสมัครสอบปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ                    ๑,๕๐๐ บาท 

ข้อ ๗  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับพ้ืนฐานวิชาเอก ดังนี้ 
๗.๑ รายวิชาบรรยาย 

 ระดับมหาบัณฑิต  หน่วยกิตละ        ๕๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  หน่วยกิตละ               ๑,๐๐๐ บาท 

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

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

ข้อ  ๙  ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต่อภาคเรียน ดังนี้ 
      ๙.๑ กรณีนักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย

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

๙.๒ กรณีนักศึกษาลาพักการเรียน ในระหว่างการเรียนที่อยู่ในระยะเวลาของหลักสูตร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

ระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต  ภาคเรียนละ            ๕,๐๐๐ บาท 
ข้อ  ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินที่เกบ็ได้ตลอดหลักสูตร 

   ข้อ ๑๑  ค่าตอบแทนการสอน ค่าคุมวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร    
ค่าสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ค่าออกข้อสอบและค่าตรวจข้อสอบการสอบวัดคุณสมบัติ  
การสอบประมวลความรู้ การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดความรู้ และการสอบวัดวิชาพ้ืนฐาน
ก่อนเรียน ค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ค่าผู้ประสานงานประจําวิชา ค่าดําเนินการเหมาจ่าย และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๒ สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยร่วมกับบุคคลอ่ืนตามคําสั่งมหาวิทยาลัยและได้ดําเนินการไปก่อน 
ที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ เฉพาะการจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด     

ประกาศ ณ  วันที่   ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙                       
 
 

                    (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
-------------------------- 

 เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ และ
ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม)” 
และประกาศใด ที่ขัดต่อประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ 
 ข้อ ๔ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
  ๔.๑ ระดับมหาบัณฑิต 
        ๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๔.๑.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
       ๔.๑.๑.๒ สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๒๐,๐๐๐  บาท  
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน    ๕,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน    ๕,๐๐๐  บาท 

      ๔.๑.๒ หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
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       ๔.๑.๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ        ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
             ๔.๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
        ๔.๑.๓.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๓๐,๐๐๐  บาท 
หรือแตล่ะภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้    
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
       ๔.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๔.๑.๔.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๑๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน     ๕,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน     ๕,๐๐๐  บาท 
       ๔.๑.๔.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรยีน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
           ๔.๑.๔.๓ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม๑๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
       ๔.๑.๔.๔ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
              ๔.๑.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
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        ๔.๑.๕.๑ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๓๗,๕๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้    
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๘,๗๕๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๘,๗๕๐  บาท 
  ๔.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต 
        ๔.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
        ๔.๒.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๙ ภาคการศึกษา ๘ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๓๐,๐๐๐  บาท 
หรืออาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
        ๔.๒.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
        ๔.๒.๒.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๕๔๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๙ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๖๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
               ๔.๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    
         ๔.๒.๓.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ๕๔๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๙ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๖๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 

       ๔.๒.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
         ๔.๒.๔.๑ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๙ ภาคการศึกษา ๘ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๓๐,๐๐๐  บาท 
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หรืออาจแบ่งชําระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
              ๔.๒.๔.๒ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  ๕๔๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๙ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๖๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
              ๔.๒.๔.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๙ ภาคการศึกษา ๘ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๔๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ       ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรืออาจแบ่งชําระเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๓,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิมภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๖ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่กําหนดในประกาศนี้ 
  กรณีนักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 
  ๖.๑ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
        ๖.๑.๑ ระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ      ๖,๐๐๐  บาท 
        ๖.๑.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ    ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๖.๒ นักศึกษาลาพักการเรียน ภาคการศึกษาละ      ๕,๐๐๐  บาท 
 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
      

                                                   (อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)                                                                                                     
                                                           รักษาราชการแทน 
                    อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การรักษาสภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) 

..................................... 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ การรักษาสภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม)  
 ข้อ ๒ ประกาศนี้บังคับใช้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การรักษาสภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  ๓.๑ นักศึกษาที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษา ให้ยื่นคําร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
และชําระค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๓.๒ นักศึกษาที่สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านเรียบร้อย
แล้วในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพของนักศึกษา จํานวน ๒ ภาคการศึกษา  
  ๓.๓ ถ้าได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพของนักศึกษาครบ ๒ ภาคการศึกษาแล้ว แต่ยังแก้ไข
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระไม่แล้วเสร็จ นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่กําหนดไว้ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔  กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้อธิการบดีตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

 
 
                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
............................................................................................ 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและเป็นไปตามประกากระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
เห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาค
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๕ ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง ค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓” 
 ข้อ ๔ บรรดาประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
  “เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้เป็นทุนเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิทยานิพนธ์ 
  “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” หมายความว่า นักศึกษาที่ขอรับเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่
บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร 
  “วารสาร” หมายความว่า วารสารตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ในการขอรับทุน 
  ๖.๑ ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน 
  ๖.๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ต้องเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๓ ในบทความที่ตีพิมพ์ผู้ขอรับทุนต้องมีชื่อเป็นเจ้าของผลงาน และต้องมีชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย 
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  ๖.๔ ในบทความที่ตีพิมพ์ผู้ขอรับทุนต้องระบุว่าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  ๖.๕ หากได้รับทุนหรืออยู่ระหว่างการขอทุนจากแหล่งทุนอ่ืน ต้องระบุรายละเอียด
ประกอบ การขอทุนนี้ 
  ๖.๖ ผู้ขอรับทุนต้องยื่นหลักฐานการตอบรับการให้ตีพิมพ์บทความในวารสารด้วย 
  ๖.๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถขอรับทุนได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้เนื้อหาของ
ผลงานที่ตีพิมพ์ต้องไม่ซ้ํากัน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถขอรับทุนได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง 
  ๖.๘ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้ทุนหรือเรียกทุนคืนในกรณีที่ผู้ได้รับทุน
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับทุนนํามาประกอบการขอรับทุนเป็นเท็จหรือไม่
ถูกต้อง หรือผู้ขอรับทุนดําเนินการขอรับทุนและได้รับทุนไปโดยไม่สุจริต 
 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
การพิจารณาให้การสนับสนุนโดยคํานึงถึงระดับของวารสาร และชนิดของบทความที่ตีพิมพ์ โดยเป็น
บทความวิจัยแบบเต็ม (full paper) เท่านั้น ดังนี้ 
  ๗.๑ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ประกาศใช้ปัจจุบัน บทความละ 
๘,๐๐๐ บาท 
  ๗.๒ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน บทความละ ๓,๐๐๐ บาท 
  ๗.๓ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๒ ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน บทความละ ๒,๕๐๐ บาท 
 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
 ข้อ ๙ การขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  ๙.๑ บทความฉบับสมบูรณ์ 
  ๙.๒ ใบตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารต้องมีกําหนดเวลาเผยแพร่ภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่
วันที่ลงในใบตอบรับการเผยแพร่ 
  ๙.๓ สําเนาเล่มวารสารฉบับที่ได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 
  ๙.๔ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 
  ๙.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุน 
  ๙.๖ สําเนาสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสนับสนุนหลังจากได้ลงนามในสัญญารับทุน และมีเอกสารตามวรรคหนึ่งถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 ในการทําสัญญารับทุนให้ทําเป็นสองฉบับ โดยเก็บไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัยกับผู้ขอรับทุนฝ่ายละ
ฉบับ 
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 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 

         
                        (อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)                                                                                                     
                       รักษาราชการแทน 

 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกนณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวักปทุมธานี 
เรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------- 

 

เพ่ือให้ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือได้ โดยนักศึกษา
ผู้วิจัยต้องมีจริยธรรมในการดําเนินการวิจัยไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืนโดยไม่มีการอ้างอิง หรือไม่นําผลงาน
ผู้อื่นมาเป็นของตนเองด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จึงออกประกาศ การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระพ.ศ. ๒๕๕๘  

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
  “การคัดลอกผลงานผู้อ่ืน” หมายถึง การนําข้อความ สํานวนภาษา หรือ

ความคิด หรือการนําเสนอใด ๆ ไปใช้เสมือนว่าเป็นของตน ซึ่งจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม ยังหมายรวมถึง
การนําผลงานที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิม หรือมีความเหมือนกันอย่างมีนัยสําคัญของตนเอง
กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการอ้างอิงถึงผลงานเดิม  

 ข้อ ๔ แนวทางการดําเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือนําผลงานของผู้อ่ืนมา
ใช้อย่างไม่ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษของตนเอง 
  ๔.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต้องควบคุมการทําวิจัยของ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือได้ และเป็นผู้มีจริยธรรมในการทําวิจัย โดยกําหนดให้นักศึกษา
ต้องส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่แสดงร้อยละความซ้ําซ้อน พร้อมกับการส่ง
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในช่วงของการสอบเค้าโครง การสอบปากเปล่า และการขอ
สําเร็จการศึกษา 
  ๔.๓ ในช่วงขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้อง
ส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่ ๑ – ๓ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แล้วนําเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกันในวันยื่น
ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 



84 
 

  ๔.๔ ในขั้นตอนการขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาต้องส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่ ๑ – ๕ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แล้วนําเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมกันในวันยื่นขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ๔.๕ ในขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องส่งใบรายงานผลการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานฉบับสมบูรณ์ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและลงนาม แล้วนําเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกันในวันยื่นขอสําเร็จการศึกษา 

๔.๖ ความซ้ําซ้อนกันของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ บทที่ ๑ – ๒ หากคัดลอกเกิน 
๒๐% จะถือว่าไม่ผ่านต้องกลับไปแก้ไขใหม่ 
  ๔.๗ การนําเสนอโดยภาพรวมต้องมีความซ้ําซ้อนทั้ง ๕ บท ไม่เกิน ๓๐% หากตรวจ
พบว่าผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีความซ้ําซ้อนเกินที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือว่าผลงาน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระนั้นไม่ผ่านต้องกลับไปแก้ไขใหม่ 

ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยตีความ 
และวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๘      

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

       ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

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

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

---------------------------------- 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ดังนี้  

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑.๑ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่กําลังศึกษาอยู่ 
๑.๒ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร  
๑.๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ิมเติม 

 ๒ . มหาวิทยาลัยจะคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้ ได้รับทุน 
ผู้ช่วยสอนตามความต้องการของหลักสูตรต่าง ๆ 

๓. ผลการเรียนต้องไม่เป็น F และ I หรือไม่ปรากฏผลการเรียน  
๔. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 ๔.๑ ใบสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอน 
 ๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการเรียน 
 ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน  
 ๔.๔ บัตรนักศึกษา 

๕. รบัใบสมัครและส่งใบสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร  ๑๐๐ 
ปี  สมเด็ จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชู ปถั มภ์  หรื อ 
http://grad.vru.ac.th  

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
                              
 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์)  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สรุปเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
 

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

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต 

ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต 

ศึกษางานรายวิชา 30-33 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ค้นคว้าอิสระ 3-6 หน่วยกิต 
 

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

จบปริญญาโท จบปริญญาตรี จบปริญญาโท จบปริญญาตรี 
วิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
72 หน่วยกิต 

ศึกษางานรายวิชา 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ศึกษางานรายวิชา 
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
 36 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
 48 หน่วยกติ 

 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้
เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

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

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ในสาขานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 5  คน 

จบปริญญาเอกหรือศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือ 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 5 คน 
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คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

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

มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  1. อาจารย์ประจ า 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย ์
         ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
     - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัย 
       ทีม่ิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
       - จบปริญญาโทหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
     - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัย 

ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  2. ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
       ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทํา

วิจัย ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
      - เป็นอาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
         ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 

        ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
      - เป็นอาจารย์ประจํา 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
       ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

  2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
      - เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
         ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
      ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
  1. อาจารย์ประจ า 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 

        ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  1. อาจารย์ประจ า 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วน 
      หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง 
      ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

  2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
      - จบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 
        ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    - มีประสบการณ์การทําวิจัยที่มิใช่ส่วน 
      หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

1.  นักศึกษาที่ถือว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
1.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
1.2 ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2.  การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
2.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาพร้อมเอกสารตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณากลั่นกรอง และผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่
ยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และต้องไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติด
ค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติปริญญา  

2.2 นักศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ 
2.2.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
2.2.2 สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 
2.2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบผ่านการสอบประมวลความรู้  
2.2.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  หรือการสอบการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย 
2.2.5 เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
2.2.6 ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2.2.7 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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2.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วน

ตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้ถือวันที่
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันสําเร็จการศึกษา  

2.4 ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 
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ค าอธิบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
 

 นักศึกษาทุกคนมีเลขประจําตัว  11  หลัก  ตามที่ระบุไว้ในบัตรประจําตัวนักศึกษารายละเอียด
ของรหัสและความหมายมีดังต่อไปนี้  ดังตัวอย่าง  60 – B – 5 – 317 – 01 – 60 
 
รหัส
ประจ าตัว 

60 B 5 317 01 60 
เลขหลักท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                     
 
 
 
 
 
  
            
 
 
 
หมายเหตุ นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2560 
  นักศึกษาภาคพิเศษ  เรียนที่มหาวิทยาลัย 
  ระดับปริญญาโท 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  จํานวนหมู่เรียน หมู่ที่ 1 
  ลําดับที่นักศึกษาในห้องเรียน เลขที่ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่เร่ิมเข้าศึกษา   
ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้ายของ 
พ.ศ. ที่เร่ิมเข้าศึกษา 

ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติหรือ 
ภาคพิเศษ 

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

เรียนอยู่ที่ไหน) 
หลักท่ี 4 ระดับการศึกษาของ

นักศึกษา 
เลข G แทนนักศึกษา ภาคปกติ เรียนที่มหาวิทยาลัย  
จ.ปทุมธานี 
เลข B แทนนักศึกษา  ภาคพิเศษ  เรียน (ส-อ) ที่มหาวิทยาลัย    
จ.ปทุมธานี 
 

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 (จันทร-์ศุกร์) และนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) 

 
คาบเรียน เวลา 

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

14.30 – 15.30 

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

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

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

 
ส 1-3,  
5-7 

เรียนวันเสาร์คาบที่ 1-3  
และคาบที่ 5-7 ช่วง 2 เดือนแรก 

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

ส 5-7,  
1-3 

เรียนวันเสาร์คาบที่ 1-3  
และคาบที่ 5-7 ช่วง 2 เดือนหลัง 

ท 6-9, 1-4 เรียนวันอาทิตย์คาบที่ 1-4  
และคาบที่ 6-9 ช่วง 2 เดือนหลัง 
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หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2555)  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 Doctor of Education (Educational Administration) 
ชื่อย่อ :    ค.ด. (การบริหารการศึกษา)    
    Ed.D. (Educational Administration) 

1.จ านวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเรียนรายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรมีจํานวน 60 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 

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

  1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1  
(หน่วยกิต) 

แบบ 2.1 
(หน่วยกิต) 

1. ห ม วด วิ ช า เส ริ ม
พื้นฐาน 

ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

2. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 9 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 15 
   3.1 กลุ่มวิชาบังคับ - 9 
   3.2 กลุ่มวิชาเลือก - 6 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม ไม่น้อยกว่า 48 60 

 
 
 
 

หลักสูตรปริญญาเอก 
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 1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
        1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
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 จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1018604     สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
    Seminar on Education and Royal WiSdom 
1047705     วิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง 3(2-2-5) 
    Advanced Research Methodology 
1067905     วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

 Research and Innovation Development  
 in Educational Administration 

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

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

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

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

Seminar on Educational Management and  ASEAN   
Economic Community 
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1068603   สัมมนาการบริหารแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)  
    Seminar on Administrative Planning and   
    Educational  Assurance 
1068604   สัมมนาการจัดการทรัพยากรการบริหารการศึกษา 

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

1068611   สัมมนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
    การเรียนรู้ในองค์การ 3(2-2-5) 

    Seminar on Information System Management  
    and  Learning in Oganization 

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

1.  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้เรียน
รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1065103   นโยบายและการการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Policy and Planning  
1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and Practices of  
 Educational Administration 
1065212   ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
    Instructional Leadership and  
    Curriculum Development 
   2. กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้
เรียนรายวิชานี้  
รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ)  
1045204    วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 
       Research  Methodology 
       4) วิทยานิพนธ์   
    4.1) แบบ 1.1 
รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1068913     วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
    Thesis  
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    4.2) แบบ 2.1 
รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ)  
1068912     วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
    Thesis   

หมายเหตุ 
  ความหมายของเลขรหัสวิชา รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว  
  เลข 3 ตัวแรก หมายถึงหมวดวิชาหรือหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4  หมายถึงความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5  หมายถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6, 7 หมายถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
  101 หมู่วิชาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 
  104 หมู่วิชาสถิติและการวิจัย 
  106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
  155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 

1) แบบ 1.1 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1047705  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง ไม่นับหน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต - 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1067905  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการ 

              บริหารการศึกษา      
ไม่นับหน่วยกติ 

วิทยานิพนธ์   1068913  วิทยานิพนธ์ 6  
รวมหน่วยกิต 6 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา                   ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1018604  สัมมนาการจัดการศึกษาและ 

             ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน                   
ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   1068913  วิทยานิพนธ์  6   
รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   1068913  วิทยานิพนธ์  12   
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  1068913  วิทยานิพนธ์   12   
รวมหน่วยกิต 12  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์  1068913  วิทยานิพนธ์  12   
รวมหน่วยกิต 12 

2) แบบ 2.1 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1047705  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชา
บังคับ) 

1067116  สัมมนาการพัฒนาหลักการบริหาร   
การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 1018906  สัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือความ 
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 

 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1067905  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการ 

             บริหารการศึกษา      
3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 1067606  สัมมนาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่             
                ความเป็นเลิศขององค์การทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 1068911 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   1068912  วิทยานิพนธ์  9   
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  1068912  วิทยานิพนธ์   12   
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  1068912  วิทยานิพนธ์  12   
รวมหน่วยกิต 12  

 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1018604    สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5)  
      Seminar on Education and Royal Wisdom 
 สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา กระบวนทัศน์ เรื่องภูมิพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1018604  สัมมนาการจัดการศึกษาและ 
             ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน                   

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 1068907  สัมมนาการบริหารหลักสูตรและ 
             การจัดการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์   1068912  วิทยานิพนธ์  3  
รวมหน่วยกิต 9 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1018906    สัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม 
      เศรษฐกิจอาเซียน          3(2-2-5) 
      Seminar on Educational Management and  
      ASEAN Economic Community 
        การวิเคราะห์พันธสัญญาความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การจัดการศึกษาเพ่ือความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน ความเป็นสถานศึกษามาตรฐานสากลที่เปิดโอกาสให้ชาวอาเซียนเข้าศึกษา และ
การบริหารการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของชาวอาเซียน 
1045204 วิทยาการวิจัย           3(2-2-5) 
 Research  Methodology  
     ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบต่าง  ๆ   
ขั้นตอนต่าง ๆ กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสร้าง
เครื่องมือ ศึกษาสถิติเชิงอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล  และการเขียน
รายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะห์ และการนําผลการวิจัยไปใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับที่
เกี่ยวข้อง  
1047705    วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูง            3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology   
      หลักการและแนวคิดของการวิจัยแบบแผนวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง ระเบียบวิธีวิจัย เชิง
ปริมาณระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยแบบมีส่วนร่วมการ
วิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย การออกแบบ
งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
1065103  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา           3(2-2-5) 
     Educational Development Policy and Planning 

     ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบาย สู่
การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการกําหนดนโยบายการศึกษา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติ
และสถานศึกษา วิเคราะห์การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษา  วิเคราะห์เชิง
วิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและแนวคิดใหม่ในการจัด
การศึกษาปัจจุบันและอนาคตได้ 
1065113  หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา           3(2-2-5) 
     Principles, Theories, and Practices of  
                  Educational Administration 

 ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ 
ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้ง
ระบบ โดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจาย
อํานาจการบริหาร  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองค์การรูปแบบ
ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร  มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรม
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ของผู้นํา  วัฒนธรรมองค์การและพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการ
พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
1065212  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 
     Instructional Leadership and  
     Curriculum Development 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและการบริหารงาน
วิชาการการบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึด 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาการประเมิน การสอน การประกันคุณภาพ 
การศึกษาศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรเน้นการระดมทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
1067116    สัมมนาการพัฒนาหลักการบริหารการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง         3(2-2-5) 
      Seminar on Educational Administration  
      Development for Change   
 สัมมนาพัฒนาการแนวคิดทางการบริหารที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
การศึกษาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารการศึกษา และพฤติกรรม
องค์การที่สอดรับกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง และแนวโน้มภาวะผู้นําทางการศึกษาที่สามารถ
พัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
1067606    สัมมนาการพัฒนากลยุทธการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
      ขององค์การทางการศึกษา     3(2-2-5) 
      Seminar on Administrative Strategy  
      Development for Organizational Excellence   
       การวิเคราะห์ความเป็นกลยุทธ์และคุณลักษณะของกลยุทธ์ การวิเคราะห์คุณลักษณะ
ขององค์การทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ กลยุทธ์ในการสร้างความเป็นเลิศในรูปแบบต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การผลิต การบริการ การตลาด ความพร้อม และเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรสู่องค์การความเป็นเลิศ 
1067905    วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารศึกษา             3(2-2-5)  

 Research and Innovation Development in Educational   
Administration 

      การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพื่อนําทฤษฎี  แนวคิดการ
บริหาร การจัดองค์การทางการศึกษาสมัยใหม่ไปใช้ในบริบทของท้องถิ่น การเลือกใช้ สถิติเพ่ือการวิจั ย
ชั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
1068603      สัมมนาการบริหารแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา        3(2-2-5) 
       Seminar on Administrative Planning and Educational Assurance 
        การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การกําหนด นโยบาย  
วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ทางการศึกษา การจัดทําแผนการจัดการศึกษา การบริหารแผนการจัด
การศึกษา แนวคิดการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ความสัมพันธ์ของการวางแผนและการประกันคุณภาพ และการบริหารคุณภาพการศึกษา 
 1068604     สัมมนาการจัดการทรัพยากรการบริหารการศึกษาสู่ 
     ความเป็นชุมชนการเรียนรู้          3(2-2-5)   

Seminar on Educational Resource Management for  
Administration  and Learning Organization    

 การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้  ลักษณะการเรียนรู้ของชุมชนการเรียนรู้ 
ทรัพยากรการบริหารเพ่ือความเป็นชุมชนการเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นชุมชนการเรียนรู้ 
1068611    สัมมนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
      และการเรียนรู้ในองค์การ    3(2-2-5) 
      Seminar on Information System Management for Administration  
                   and Learning in Organization 
 การวิเคราะห์สารสนเทศทางการศึกษา ประเภทของสารสนเทศ การสร้างระบบ
สารสนเทศ การบริหารสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ การศึกษาระบบการเก็บรวบรวมสารสนเทศ  และ
การให้บริการสารสนเทศ 
1068907      สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน        3(2-2-5) 
      Seminar on Curriculum and Instructional Administration 
 การวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับต่างๆ การบริหารหลักสูตรให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และบทบาทของผู้บริหารการศึกษา
ในฐานะการเป็นผู้นําทางวิชาการขององค์การทางการศึกษา 
1068911    การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา      3(2-2-5) 
      Independent Study in Educational Administration 
 การศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษา
มีความสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์และการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ  
1068912      วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
      Thesis   
 การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่เป็นการค้นหาความรู้ใหม่ หรือ
เป็นการสร้างสรรค์วิชาชีพสาขาวิชาการบริหารการศึกษางานวิจัยมีความสําคัญและแสดงให้ เห็น
ความสามารถของผู้เรียนในการบูรณาการความรู้ และการนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหา
การวิจัย ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษา  และ/หรือการพัฒนาการวิจัยด้านการบริหาร
การศึกษา 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ)  
1068913     วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
                  Thesis   
 ศึกษาปัญหาการวิจัย ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีการบริหารการศึกษาและ/หรือแนวคิด
หรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นองค์ประกอบหรือวิธีการแก้ปัญหา และนําเสนอหัวข้อการวิจัย
พร้อมบทความทางวิชาการท่ีสนับสนุนงานวิจัยตามหัวข้อที่เสนอ  
 นําเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี 
เหตุผล และสมมติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจาก 
การศึกษา แผนการดําเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ในการดําเนินการวิจัยและรวบรวม
ข้อมูล ระยะเวลาดําเนินการวิจัยและเอกสารอ้างอิง 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พร้อมทั้งเขียนบทความวิจัยและเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
1557101    ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
      Professional English for Graduates  1 
 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแด่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า ELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดให้แก่
ผู้เรียน  ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
      Professional English for Graduates  2 
 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแด่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน
โดยเฉพาะการเขียนเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
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บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
 
 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (หลักสูตร พ.ศ.2560)  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 Doctor of Business Administration (Business Administration) 
ชื่อย่อ :    บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
 :   D.B.A. (Business Administration) 
หลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มีจํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60  
หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา 

1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  
        2. โครงสร้างหลักสูตร  
 

หมวดวิชา แบบ 2.1 
 (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 

3.1 วิชาบังคับ 12 
3.2 วิชาเลือก 12 

4. ดุษฎีนิพนธ์ 36 
รวม 60 

 
  แบบ 2.1  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   ไม่นับหน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   24 หน่วยกิต  
  3.1) วิชาบังคับ    12 หน่วยกิต 
  3.2) วิชาเลือก    12 หน่วยกิต 
4) ดุษฎีนิพนธ์    36  หน่วยกิต    

 
หมายเหตุ 

หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ ไม่ ใช่สาขาวิชา     
บริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้เรียน
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รายวิชาดังต่อไปนี้ (แต่ให้ยกเว้นหรือเทียบโอนได้สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
เทียบโอนได้จากรายวิชาเหล่านี้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร) 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IMB500 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental Business Administration  

 
3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  
  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          (ไม่นับหน่วยกิต) 
 แบบ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE701 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
VLE702 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

              
                  2) หมวดวิชาสัมพันธ์            (ไม่นับหน่วยกิต) 
 แบบ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนี้                                       
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB705 สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Statistics and Software Programs in Business Research  
IDB700 ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Scope, Conceptual and Business Management Theory  

 
 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต 
                      3.1) วิชาบังคับ  บังคับเรียนจากวิชาต่อไปนี้            12 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB701 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด  3(3-0-6) 
 Marketing Competitive Strategy   
IDB702 การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 Organization and Human Resource Delopment   
IDB703 ทฤษฎีทางการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Theory  
IDB704 การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Business Research Design   

 
 3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า                 12 หน่วยกิต 

รหัส ชือ่รายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB801 การจัดการธุรกิจเพ่ือการแข่งขันระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Business Mangement   
IDB802 การจัดการอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ  3(3-0-6) 
 Creative and Innovative Management  
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IDB803 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการค้าสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 Economics for Modern Trade   
IDB804 การจัดการโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
 Logistic Management   
IDB805 นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และองค์การสาธารณะ  3(3-0-6) 
 Innovative Human Capital Management and Public 

Organization  
 

IDB806 นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 Innovative Management for Modern Organization   
IDB807 การจัดการเครือข่ายและการบริหารงานแบบมีส่วนรว่ม  3(3-0-6) 
 Network Management and Participative Management   
IDB808 การบริหารการปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
 Administrative Practices   
IDB809 การจัดการขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Management   
IDB810 การสร้างภาพลักษณ์องค์การ และกลยุทธ์การสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Corporate Image Building  and Communication Strategy   
IDB811 ทฤษฎีด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
 Marketing Communication Theory and Application  
IDB812 การจัดการความเสี่ยงสําหรับองค์การภาครัฐและเอกชน  3(3-0-6) 
 Risk Management for Public and Private Organization   
IDB813 การสร้างแบบจําลองการตัดสินใจทางการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Decision Model  

 
 4)  ดุษฎีนิพนธ์   จํานวนไม่น้อยกว่า               36 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB814 ดุษฎีนิพนธ์  36 
 Dissertation  

 
 กระบวนการทําดุษฎีนิพนธ์ให้พัฒนาไปตามแนวทางที่กําหนดตามหมวดวิชา และตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ โดยการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์แบ่งเป็น 4 ขัน้ คือ 
  1. ขั้นการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
  2. ขั้นการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ บทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์  
  3. ขั้นการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์แบบเปิดสาธารณะ (Open-Dissertation 
Examination) 

 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 6 ตัว 
อักษร 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
เลขตัวที่ 5 และ 5 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
IDB หมู่วิชาบริหารธุรกิจ 
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4. การจัดแผนการศึกษา  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
IMB500 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ IDB705 สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน:

บังคับ 
IDB702 การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
IDB703 ทฤษฎีทางการตลาด 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2  ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ IDB700 ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 

เฉพาะด้าน:
บังคับ 

IDB701 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด  3(3-0-6) 
IDB704 การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน:

เลือก 
IDB801 การจัดการธุรกิจเพ่ือการแข่งขันระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
IDB806 นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่  3(3-0-6) 
IDB811 ทฤษฎีด้านการสื่อสารทางการตลาดและการ

ประยุกต์ใช้ 
3(3-0-6) 

IDB813 การสร้างแบบจําลองการตัดสินใจทางการตลาด 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต   12  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ IDB814 ดุษฎีนิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ IDB814 ดุษฎีนิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ IDB814 ดุษฎีนิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต 

 
5. ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IMB500 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental Business Administration  
                    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ การบัญชี การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากร
มนุษย์รวมถึงการนําทฤษฎีการบริหารมาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับสูง 
IDB700  ขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Scope, Conceptual and Business Management Theory 
                    ขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารในแต่ละยุคสมัยที่เข้ามามีบทบาท
ในการบริหารงานทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ อภิปราย รวมทั้งศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีการจัดการทางบริหารธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและแนวโน้มทางการบริหารธุรกิจไทยและ
ธุรกิจโลก รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในอนาคต 
IDB701 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด  3(3-0-6) 
 Marketing Competitive Strategy   
                    การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาด การแข่งขันทางการตลาด การสร้างตลาดใหม่ให้กับองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชน การ
ส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่ายและโลจิสติกส์ ให้แก่องค์การภาครัฐและเอกชน คุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมขององค์ การภาครัฐและเอกชน (Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB702 การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 Organization and Human Resource Delopment  
                        แนวคิด ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ พัฒนารูปแบบ
องค์การสมัยใหม่ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดประเด็นปัญหา การนําเสนอองค์ความรู้ในหัวข้อการพัฒนา
องค์การและทรัพยากรมนุษย์ที่นักศึกษาสนใจ การอภิปรายประเด็นปัญหาทางการพัฒนาองค์การและทรัพยากร
มนุษย์เชิงลึกเพ่ือบูรณาการความรู้ให้เป็นระบบและทันสมัย และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือ
นําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB703 ทฤษฎีทางตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Theory 

การพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีการตลาด กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการตลาด ระบบความคิด การค้นพบและทดสอบเส้นทางอิทธิพลทางด้านการตลาด 
การศึกษาทฤษฎีและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ รวมถึงทฤษฎีโดยทั่วไปด้านการตลาด การค้นหาหัวข้อวิจัยขั้นสูง
ด้านกาตลาด การตรวจสอบและการค้นหาพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีด้านการตลาด ตลอดจนการประยุกต์ใช้ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB704 การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Research Design   
                    แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ บน
พ้ืนฐานการแก้ไขปัญหา/พัฒนาธุรกิจ การสร้างเครื่องมือในการวิจัยทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคข้ันสูงและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
IDB705 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Statistics and Software Programs in Business Research 
                    หลักการและกระบวนการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง การใช้สถิติที่เหมาะสม
วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร เช่น เทคนิค ตารางไขว้  (Cross-tab), Correlation, Chi-Square, ANOVA, 
ANCOVA,  MANOVA, สถิติ Post Hoc, MCA., Discriminant Analysis, MRA., Path Analysis  และ
เทคนิควิธีอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับการวิจัยทางธุรกิจ 
IDB801 การจัดการธุรกิจเพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Business Management   
                   ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการ การเชื่อมโยง
กลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือนํามาวิเคราะห์/
สังเคราะห์สถานการณ์โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระวิชาเน้นการวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน โดยศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB802 การจัดการอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ  3(3-0-6) 
 Creative and Innovative Management   
                   การจัดการและการบริหารองค์การระดับสูงสมัยใหม่ โดยการนําวิชาการจัดการ โดย
เน้นการจัดการตามวัตถุประสงค์มาผสมผสานกันหลักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือก่อให้เกิดการ
จัดการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน การบูรณาการ
ศาสตร์ที่มีหลากหลายสาขาให้เป็นสหวิทยาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน ผสมผสานกันในด้านการบริหารสอดคล้องกันในระดับภูมิภาคจนถึงใน
ระดับนานาชาติ และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB803 เศรษฐศาสตร์เพื่อการค้าสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 Economics for Modern Trade   
                   วิเคราะห์และอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ และการค้าสมัยใหม่ โดยการใช้
หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในการค้าสมัยใหม่และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
แนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลในการทําการค้าสมัยใหม่ และศึกษาหัวข้อ
วิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB804 การจัดการโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
 Logistic Management   
                   แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การออกแบบ การควบคุม การ
ดําเนินการและการจัดการระบบโลจิสติกส์ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์กระบวนการ
จัดซื้อ การขนส่ง การพยากรณ์ความต้องการ การจัดเก็บ การจัดการวัตถุดิบ สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
การบริการลูกค้า และการบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและการส่งคืนสินค้า การจัดทําต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และการ
วัดผลของการดําเนินงานขององค์การ การนําประเด็นปัญหาด้านโลจิสติกส์มาศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกในประเทศ
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ไทย และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB805 นวัตกรรมการจดัการทุนมนุษย์และองค์การสาธารณะ  3(3-0-6) 
 Innovative Human Capital Management and Public Organization              
                   นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ และแนวคิดองค์การสาธารณะ การจัดการทุน
มนุษย์ในองค์การสาธารณะ จากกรณีความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ในโลกสมัยใหม่ ที่มีผลต่อการจัดการทุนมนุษย์จนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการทุน
มนุษย์ โดยศึกษา วิเคราะห์ตัวแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การสรรหาและเลือกสรรการฝึกอบรมและพัฒนาการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการการทรัพยากร
มนุษยสัมพันธ์ ปัญหาและแนวโน้มการจัดการทุนมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์ และศึกษาหัวข้อวิจัย 
บทความ กรณีศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB806 นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 Innovative Management for Modern Organization and Research 
                เทคนิคการจัดการ ต่าง ๆ เช่น Balance Scorecard, Total Quality Management, Key 
Performance Index, Competency, Learning Organization, Knowledge Management, 
International Organization for Standardization เป็นต้น รวมถึงเทคนิคบางอย่างในฐานะที่เป็นเทคนิคการ
จัดการ เพ่ือนําเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพทางการจัดการ โดยเน้น
ศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเป็นสําคัญ  และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB807 การจัดการเครือข่ายและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  3(3-0-6) 
 Network Management and Participative Management   
                     วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ความ
เป็นมา แนวโน้ม ลักษณะ หลักการสําคัญ ตลอดจนบริบทที่ก่อให้เกิดแนวคิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Control หรือ TQC) แรงจูงใจในให้ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานใน
องค์การ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือกันพัฒนางานด้วยความเต็มใจ รวมถึงวิธีการ
และความสําคัญของการสร้างเครือข่ายสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
ให้บริการสังคม การสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายการทํางาน และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษา
เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB808 การบริหารการปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
 Administrative Practices   
                  วิเคราะห์ และอภิปราย ทฤษฎีการบริหารปฏิบัติการองค์การ การจัดการดําเนินการ การ
ตัดสินใจ โดยเน้นในลักษณะกระบวนการการพัฒนาองค์การตามสภาพสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
สมัยใหม่ รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจการเสนอรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารของนักศึกษา และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB809 การจัดการขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Management   
                  อภิปราย ศึกษาเฉพาะด้านตามความต้องการพิเศษของนักศึกษาที่มีความสนใจเฉพาะ
ด้าน โดยหัวข้อในวิชามุ่งเน้นการบริหารงานที่มุ่งสู่คุณภาพ การเรียนในองค์การ การปรับปรุง
กระบวนการในการทํางาน การจัดการบริหารความรู้ เทคโนโลยี และ ดําเนินการจัดสัมมนาและนําผล
การสัมมนาเสนอเป็นเอกสารรายงาน และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB810 การสร้างภาพลักษณ์องค์การ และกลยุทธ์การสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Corporate Image Building and Communication Strategy  
                  แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารองค์การภาครัฐ และเอกชน การพัฒนาองค์การและประสิทธิภาพ
การจัดการ การสร้างภาพลักษณ์องค์การ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสร้างภาพลักษณ์องค์การ การสื่อสาร
องค์การ ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทางการตลาดต่อการสื่อสารองค์การ จริยธรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารทางการตลาด ศึกษาหัวข้อวิจัย  และวิเคราะห์กรณีศึกษาและการนําไปบูรณาการใช้ในสถานการณ์จริง  
IDB811 ทฤษฎีด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
 Marketing Communication Theory and Application 
                  หลักการ แนวคิด เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้านการสื่อสารทางการตลาด การวิจัย
ทางการด้านการโฆษณาทางด้านการตลาด การบวนสื่อสารแบบปากต่อปาก การสื่อสารทางระบบ
อินเตอร์เน็ต การสื่อสารทางตรง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทางการสื่อสารทางการตลาด 
IDB812 การจัดการความเสี่ยงส าหรับองค์การภาครัฐและเอกชน  3(3-0-6) 
 Risk Management for Public and Private Organization  
                  แนวคิด นิยาม บทบาท และความสําคัญของการบริหาร ความเสี่ ยง ต้นทุนความเสี่ยง 
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงและมูลค่าขององค์การ การระบุภัย การประเมินภัย วิธีการบริหารความเสี่ยง 
การวิเคราะห์และการเลือกเทคนิคการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและวัดผล การบริหารความเสี่ยงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงขององค์การระหว่างประเทศ ศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ 
กรณีศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB813 การสร้างแบบจ าลองการตัดสินใจทางการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Decsion Model 

การศึกษาเชิงปริมาณด้านการจัดการทางการตลาด แบบจําลองพฤติกรรมการซื้อ 
แบบจําลองการเลือกซื้อตราสินค้า การวิเคราะห์กลุ่มของผู้บริโภค แบบจําลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
แบบจําลองด้านการตัดสินใจด้านการโฆษณา การตัดสินใจด้านส่วนแบ่งทางการขาย การตัดสินใจด้าน
การจัดส่งสินค้า และการตัดสินใจด้านราคา 
IDB814 ดุษฎีนิพนธ์  36 
 Dissertation   
                    การสร้างหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์โดยการจัดสัมมนาการสร้างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ผู้เรียน
แต่ละคนสร้างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์นําเสนอความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้อง (Conceptual Paper) การวิพากษ์จาก
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียนพัฒนาเป็นเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับเต็มรูปภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ในระดับผ่าน 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
                    การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพูด 
การฟัง การอ่าน การสรุปสาระสําคัญจากการบรรยาย และการเขียนเพ่ือนําเสนอ 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  
                    รายวิชาบังคับก่อน : VLE701 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ศึกษาต่อเนื่องจาก 
VLE701 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 



113 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

 
 
 
สาขาวิชา      สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2554) 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
              Doctor of Philosophy (Environmental Education) 
ชื่อย่อ   :  ปร .ด.  (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
              Ph.D. (Environmental Education) 
หลักสูตร 
    จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
 
 จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
    แบบ 1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยไม่
เรียนรายวิชาหรืออาจเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 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 ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ผู้ส าเร็จปริญญาโท 
(หน่วยกติ) 

ผู้ส าเร็จปริญญาโท 
(หน่วยกิต) 

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

 
- 
- 

9 
6 
3 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม 48 48 
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หมายเหตุ 
 1. ผู้เข้าศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกมาแล้วหรือมีประสบการณ์ในการทํางานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษามาแล้วอาจได้รับการยกเว้นการเรียนในบางรายวิชา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 
  2. หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมศึกษา ให้
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 
     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 นอกจากจะเรียน
รายวิชาเสริมพ้ืนฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว ต้องเรียน รายวิชาเสริม ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
         รหัส                    ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
   4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ       3(2-2-5) 
      Environmental Ethics and Practice 
  4055202     การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม     3(3-0-6) 
      Holistic Development of Quality of Life 
   4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(2-2-5) 
      Research Methodology in Environmental Education 
   4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา            3(3-0-6) 
      Environmental Education 
  4. กรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้
เรียนรายวิชานี้ 
   รหัส          ชื่อรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
   4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(2-2-5) 
      Research Methodology in Environmental Education 
 
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ส าหรับแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2)  ไม่นับหน่วยกิต 
    รหัส      ช่ือรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
    1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1          3(3-0-6) 
       Professional English for Graduates 1 
    1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2           3(3-0-6) 
       Professional English for Graduates 2 
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    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 ให้ยกเว้นสําหรับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
     1) มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 หรือ  
     2) มีคะแนนสอบ Computer Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 177 หรือ 
     3) มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ 
     4)   สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
     5) ผลการสอบตามข้อ 1) ถึง ข้อ 3) มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน 
    2) หมวดวิชาสัมพันธ์ (ส าหรับแบบท่ี 2)       3  หน่วยกิต 
     4057101 ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา         3(3-0-6) 
        The Philosophy of Environmental Education 
    3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ส าหรับแบบท่ี 2)      9  หน่วยกิต 
      วิชาบังคับ             6  หน่วยกิต 
     4057201 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ     3(3-0-6) 
        Environmental Learning and Learning Management 
     4057202 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 1       1(0-2-1) 
        Seminar on Doctor of Philosophy 1 
     4057203 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2       1(0-2-1) 
        Seminar on Doctor of Philosophy 2 
     4057204 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3       1(0-2-1) 
        Seminar on Doctor of Philosophy 3 
     วิชาเลือก ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
        ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน  ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่ได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีข้อตกลงร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
     รหัส     ชื่อรายวิชา               น(ท-ป-ศ) 
     4057301 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา     3(3-0-6) 
        Advanced Statistics for Environmental Education 
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     4057302 การออกแบบวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5) 
        Measurement and Evaluation in Environmental Education 
     4057303 สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน     3(1-4-4) 
        Environmental Education and Sustainability 
     4057304 การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา       3(3-0-6) 
        Administration on Environmental Education 
     4057305 สัมมนาการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 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 (ส าหรับแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2)  
     4057401 วิทยานิพนธ์             36,  48 หน่วยกิต  
         Thesis  
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
    รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
   เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
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การจัดแผนการศึกษา  
แบบ 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 48 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวม 12 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวม 12 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  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  การวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 3 
รวม 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

              เนื่องมาจากราชดําริ  
3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

เรียนเสริม 4057302  การออกแบบวัดประเมินผล
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 4 
รวม 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เรียนเสริม 4057204  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 1(0-2-1)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4056306  การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(3-0-6)ไม่นับหน่วยกิต 
เรียนเสริม 4056308  ภาวะผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5)ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 5 
รวม 12 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 12 
 
 



119 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 12 
 

 
แบบ 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 48 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

วิชาเฉพาะด้าน
เลือก 

4057305  สัมมนาการบริหารโครงการ 
              อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 3 
รวม  6 

 

 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4057203  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 1(0-2-1) 

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 6 
รวม 7 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4055303  สิ่งแวดล้อมศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาสัมพันธ์ 4057101  ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(3-0-6) 

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

วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 3 
รวม 10 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวม 7 
 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 6 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4057401  วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 12 
 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
1157101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1           3(3-0-6) 
    Professional English for Graduates 1 
    ทบทวนการฝีกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Mono-lingual Dictionary 
เพ่ือช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทบทวนไวยากรณ์ระดับคํา และกลุ่มคํา ไวยากรณ์ระดับ
ประโยค     ที่เป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เน้นการฝึกจาก
บริบททางสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับต้นถึงระดับปานกลาง การเพ่ิมคําศัพท์และสํานวนด้วย เทคนิคต่าง 
ๆ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง และการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการเขียน
เพ่ือสื่อความหมายในเนื้อหา และบริบททางวิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
1157102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2                 3(3-0-6) 
    Professional English for Graduates  
    การฝึก ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนในระดับสูง 
โดยบูรณาการเข้ากับ บริบททางสิ่งแวดล้อมศึกษา การพูดในที่สาธารณะ และการพูดเพ่ือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การอ่านจับใจความ และการอ่านเร็ว การเขียนข้อความ การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ        
การเขียนเรียบเรียง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ 
4055201  จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ                  3(2-2-5) 
    Environmental Ethics and Practice 
    ความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม บทบาทของจริยธรรม
ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสําหรับวิชาชีพสิ่ งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศึกษา ทฤษฎี
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และแนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของบุคคลต่าง ๆ และการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4055202  การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม           3(3-0-6) 
     Holistic Development of Quality of Life 
    ศึกษาการกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ ในวัยต่าง ๆ โครงสร้างทางร่างกาย และ
อวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ และระบบการทํางานอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ และ
อารมณ์รู้สึก ปัจจัยในการดํารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต และปัจจัยและโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
และการดูแลรักษาสุขภาพ ฝึกการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และศาสนา 
4055203  ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา                3(2-2-5) 
    Research Methodology in Environmental Education 
    ประเด็นปัญหาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา และขอบเขตการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงสํารวจ การทดลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน การเขียน
ภูมิหลัง วัตถุประสงค์ คําถามเพ่ือการวิจัย สมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและการใช้เครื่องมือวิจัย การ
ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและนําเสนอข้อมูล การอภิปรายและเสนอแนะผลการวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการทําวิจัยโดยนําประเด็นปัญหาการวิจัยทีเกี่ยวข้องกับตนเอง และการปฏิบัติงาน 
4055303  สิ่งแวดล้อมศึกษา               3(3-0-6) 
    Environmental Education 
    ประวัติและวิวัฒนาการของสิ่ งแวดล้อมศึกษา ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โครงสร้างและขอบข่ายของงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ปรัชญา พันธกิจ 
ปณิธาน จุดมุ่งหมาย หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ 
ความตระหนัก เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาการดําเนินงานและบทบาท
สิ่ งแวดล้อมศึกษาในประเทศต่าง  ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และบุคคลเพื่อพัฒนาเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ และการเรียนรู้ 
4056301  สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม              3(1-4-4) 
    Seminar on Environmental Problems 
    การศึกษาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 
ประเทศและโลกโดยรวม 
4057305  สัมมนาการบริหารโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ       3(2-2-5) 
    Seminar on Royal Initiative Management 
    สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ โดยศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดําริ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและภูมิ
สังคม การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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รหสั   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4056306  การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน            3(3-0-6) 
    Community Environment Curriculum Development 
    ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและหลักการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะ
หลักสูตรแบบบูรณาการองค์ความรู้ การบูรณาการหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางตามมาตรฐานสากล
และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้ใน
ชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เอกลักษณ์และสถานที่และบุคคล
สําคัญในชุมชน การวางแผน การออกแบบกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ตลอดจนการพัฒนาและฝึกอบรมครูทั้งก่อนและหลังประจําการ 
4056308  ภาวะผู้น าสิ่งแวดล้อมศึกษา                      3(2-2-5)  
    Leadership in Environmental Education 
    ทฤษฎีของผู้นําและการนําไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษาและ 
การพัฒนาตน เพ่ือการเป็นผู้นําสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและการดํารง
ตนที่เหมาะสมกับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4056310  การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา              3(2-2-5) 
    Qualitative Research for Environmental Education 
    หลักการและความสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพและการนําไปใช้กับงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การศึกษากลุ่มประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และการ
นําเสนอข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ มีการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในพ้ืนที่จริง 
4057101  ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา              3(3-0-6) 
    The Philosophy of Environmental Education 
    ความหมายของปรัชญา โครงสร้างของปรัชญาได้แก่ อภิปรัชญา ความจริงแท้ และกฎ
ของสรรพสิ่งและความเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติของมนุษย์ และการเรียนรู้ ธรรมชาติขององค์ความรู้     
จริยศาสตร์ คุณค่าความดีงาม และสุนทรียภาพ และการตัดสินความถูกต้องในสังคมมนุษย์ การ
วิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาตามแนวต่าง ๆ ของนักปรัชญา ได้แก่ สุขนิยม สันตินิยม มนุษย์นิยม ฯลฯ 
เปรียบเทียบกับหลักการและวิธีดําเนินงานของสิ่งแวดล้อมศึกษาในปัจจุบัน 
4057201  การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ                3(3-0-6) 
    Environmental Learning and Learning Management 
    วิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ และกลไกในการรับรู้ เป้าหมายและพัฒนาการในการเรียนรู้
ของมนุษย์ในระยะต่าง ๆ การพัฒนาและการวิเคราะห์ตนเองในการเรียนรู้ องค์ประกอบที่เหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาการเรียนรู้ วิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ของบุคคลสําคัญ เปรียบเทียบกับหลักการเรียนรู้ตาม
แนวพุทธศาสตร์ และหลักการเรียนรู้ของบุคคลต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้เช่น 
สาระความรู้เกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติ ปรากฏการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ค่านิยมและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา สภาพแวดล้อมและปัจจัยประกอบของการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย จุดหมายของการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
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 
    การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง การออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับสรุปรายงานการวิจัย  การเตรียมโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิทยานิพนธ์ 
4057204  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3            1(0-2-1) 
    Seminar on Doctor of Philosophy 3 
    การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย โดยเฉพาะการเรียบเรียง การ
นําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผล การเสนอแนะตลอดจน  
การเขียนบทคัดย่อและการเผยแพร่งานวิจัย 
4057301  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา          3(3-0-6) 
    Advanced Statistics for Environmental Education 
    การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคทางสถิติ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม ค่าสหสัมพันธ์ การถดถอย และการ
วิเคราะห์พหุตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จําแนก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4057302  การออกแบบวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา         3(2-2-5) 
    Measurement and Evaluation in Environmental Education 
    ความหมายของการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
ทั้งการวัดความรู้ทางสติปัญญา เจตคติ ความตระหนัก ค่านิยม พฤติกรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การหาค่าความยากง่าย ความสอดคล้อง และความเชื่อมั่นของแบบวัดต่าง ๆ การจัด
โครงสร้างและการวางแผนการสํารวจสิ่งแวดล้อมชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะและวัฒนธรรม
ชุมชน และบุคคล การฝึกปฏิบัติการออกแบบวัดและประเมินผล 
4057303  สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน          3(1-4-4) 
    Environmental Education and Sustainability 
    บทบาทของสิ่ งแวดล้อมศึกษาในการพัฒนาชุมชน ประเทศ และโลกโดยรวม 
การวางแผนและปฏิบัติการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
4057304  การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา             3(3-0-6) 
    Administration on Environmental Education 
    หลักการบริหารที่ประยุกต์ใช้กับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การบริหารงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในสถานศึกษา หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ตลอดจน
การบริหารจัดการฝึกอบรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4056305  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม                3(3-0-6) 
    Holistic Environmental Management 
    หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์
และการเขียนรายงาน การศึกษาเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
4057401  วิทยานิพนธ์                36, 48  หน่วยกิต 
    Thesis  
    การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย และเขียนผลการวิจัยใน
วิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกํากับดูแลและควบคุมให้
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการนําเสนอผลต่อสาธารณะ 
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              Doctor of Philosophy (Environmental Education) 
ชื่อย่อ   :  ปร .ด.  (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
              Ph.D. (Environmental Education) 
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 
หลักสูตร 

1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    

จําแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 By Research แบบ และ 2.1 By Coursework โดย
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และดุษฎี
นิพนธ์ โดยมีจํานวนหน่วยกิต แยกแต่ละหมวดดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1 
(หน่วยกิต) 

แบบ 2.1 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - 3 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 9 

3.1 วิชาบังคับ - 6 

3.2 วิชาเลือก - 3 

4. ดุษฎีนิพนธ์ 48 36 

รวมหน่วยกิต 48 48 
 

1.2.1 แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท)   
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน           ไม่นับหน่วยกิต 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์  -               หนว่ยกิต 

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   -                หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ   -                หน่วยกิต 



126 
 

3.2) วิชาเลือก   -                หน่วยกิต 
4) ดุษฎีนิพนธ์ 48               หน่วยกิต 

 

1.2.2 แบบ 2.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ)   
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   3                 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   9                 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ   6                 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก   3                 หน่วยกิต 

4) ดุษฎีนิพนธ์ 36                หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ: นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิต ตามความเห็นของอาจารย์    

ที่ปรึกษา และตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
IEV701 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี สิ่งแวดล้อมศึกษาและความยั่งยืน  3(2-2-5) 
 Philosophy, Concept and Theory of Environmental 

Studies and Sustainability 
 

IEV702 ระบบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Environment System and Natural Resource  
IEV703 วิธีวิทยาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Environmental Studies Research 

Methodology 
 

IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1(0-2-1) 
 Doctoral Seminar  
VLE701 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6)  
 Professional English for Graduates 1   
VLE702 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

 
3.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV705 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
 Advanced Statistics for Environmental Studies   
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3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แบบ 2.1 เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จํานวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV706 
 
 
IEV707 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 
Advance Environmental Studies of Managerial 
Administration 
สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 1 

3(2-2-5) 
 
 

1(0-2-1) 
 Environmental Studies Seminar 1   
IEV708 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 2 1(0-2-1) 
 Environmental Studies Seminar 2  
IEV709   สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 3 

Environmental Studies Seminar 3 
1(0-2-1) 

 
3.3.2) กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

      แบบ 2.1 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV801 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Environmental Studies Innovation for Sustainable 

Development 
 

IEV802 จริยธรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Ethical and Environmental Management 

Integration  
 

IEV803 การออกแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Design of Environmental Studies for Environment 

Management  
 

IEV804 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Environmental Risk and Impact Assessment  
IEV805 แบบจําลองนิเวศวิถีเพ่ือสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Way of Living on Ecological Modeling for Environment   
IEV806 กลยุทธ์การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Strategy for Integrating Royal Initiative Management for 

Environmental Sustainability 
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 3.4) ดุษฎีนิพนธ์ (สําหรับแบบที่ 1.1 และแบบที่ 2.1) 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV807 ดุษฎีนิพนธ์  48 และ 36  
 Dissertation  หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ    ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
IEV หมู่วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

       VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 

4. การจัดแผนการศึกษา  
  4.1 แบบ 1.1 By Research 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE701 
IEV701 

 
  IEV703 
  IEV704 

ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฏีสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน  
วิธีวิทยาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 
สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

 
ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาเลือก)    
ดุษฎีนิพนธ์  IEV807 ดุษฎีนิพนธ์  3 

รวมหน่วยกิต 3 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE702 
IEV702 

 
IEV704 

ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 
ระบบสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง 
สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

 
  ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาเลือก)    
ดุษฎีนิพนธ์  IEV807 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
  
ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาเลือก)    
ดุษฎีนิพนธ์  IEV807 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาเลือก)    
ดุษฎีนิพนธ์  IEV807 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาเลือก)    
ดุษฎีนิพนธ์  IEV807 ดุษฎีนิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
  

ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาเลือก)    
ดุษฎีนิพนธ์  IEV807 ดุษฎีนิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาเลือก)    
ดุษฎีนิพนธ์  IEV807 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

รวมหน่วยกิต 12 
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  4.2 แบบ 2.1 By Coursework 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 
 
 

VLE701 
IEV701 

 
IEV703 

ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี สิ่งแวดล้อม
ศึกษาและความยั่งยืน  
วิธีวิทยาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 
 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับ) 

IEV706 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 3 
  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE702 
IEV702 
 

ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 
ระบบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ขั้นสูง 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ IEV705 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เลือก) 

IEV806 กลยุทธ์การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต  6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับ) 

IEV707  สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 1 1(0-2-1) 

ดุษฎีนิพนธ์ IEV807   ดุษฎีนิพนธ์  6 
รวมหน่วยกิต  7 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

IEV708  สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 2    1(0-2-1) 

ดุษฎีนิพนธ์ IEV807   ดุษฎีนิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 7 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

IEV709 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 3 1(0-2-1) 

ดุษฎีนิพนธ์ IEV807 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 7 

 
 

ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน IEV704  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ IEV807   ดุษฎีนิพนธ์ 9  

รวมหน่วยกิต 9  
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน IEV704  สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ IEV807   ดุษฎีนิพนธ์ 9  

รวมหน่วยกิต 9  
 

1.5 ค าอธิบายรายวิชา    
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV701 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีสิ่งแวดล้อมศึกษาและความย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Philosophy, Concept and Theory of Environmental 

Studies and Sustainability 
 

ความหมาย ความสําคัญ โครงสร้างและความแตกต่าง ของปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎี อภิปรัชญา ความจริงแท้และกฎของสรรพสิ่ง สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษาและความยั่งยืน 
และความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและมนุษย์ การเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้  ธรรมชาติขององค์
ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ จริยศาสตร์ คุณค่าความดีงาม การวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎี
ทางสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษาและความยั่งยืน  
IEV702 ระบบส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Environmental System and Natural Resources  

ปรัชญาและทฤษฎีความเชื่อมโยงของระบบและระบบย่อยในระบบนิเวศทาง
สิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิด ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างระบบสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและสมการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการสร้างแบบจําลอง
สิ่งแวดล้อม การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ผลของกิจกรรมคุกคามของมนุษย์ต่อระบบชีวธรณีเคมี 
ผลกระทบระยะยาวต่อ โลกและพลวัตของนิเวศโลก 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

IEV703 วิธีวิทยาการวิจัยส่ิงแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Environmental Studies Research 

Methodology 
 

ความสําคัญของการวิจัย รูปแบบการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา การออกแบบการวิจัยขั้นสูง 
ระเบียบวิธีวิจัย เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การวิจัยเชิงอนาคตภาพ การวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง การสร้างองค์
ความรู้จากการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1(0-2-1) 
 Doctoral Seminar  

สัมมนาการทําดุษฎีนิพนธ์ การค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยน นําเสนอและปรับปรุง
คุณภาพตลอดกระบวนการทําดุษฎีนิพนธ์ เริ่มจากการเสนอหัวข้อและโครงร่างงานวิจัย การพัฒนา
เครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยและเขียนบทความเผยแพร่ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการหลักสูตรตามขั้นตอนที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนดในแต่ละภาค
การศึกษา 
IEV705 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
 Advanced Statistics for Environmental Studies  

การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคทางสถิติ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม ค่าสหสัมพันธ์ การถดถอย และ การ
วิเคราะห์พหุตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จําแนก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา และฝึกปฏิบัติการ 
IEV706 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advance Environmental Studies of Managerial 

Administration 
 

หลักการและเทคนิคการบริหารและการจัดการงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การออกแบบและ
ตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ เปรียบเทียบและเสนอรูปแบบ
การบริหารจัดการงานสิ่งแวดล้อมศึกษาในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคชุมชนและเอกชนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
IEV707 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 1  1(0-2-1) 
 Environmental Studies Seminar 1   

 สัมมนา ค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น วิเคราะห์และสรุปเขียนเป็นบทความวิชาการ  
IEV708 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 2 1(0-2-1) 
 Environmental Studies Seminar 2  

สัมมนา ค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยนการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา ในระดับสากล นานาชาติ
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และประเทศไทย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นและวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา สรุปและเขียนเป็น
บทความทางวิชาการ  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV709 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 3 1(0-2-1) 

 Environmental Studies Seminar 3  
สัมมนา ค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยน การค้นหาประเด็นสําคัญ (Hot issue) ของการจัด

สิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือกําหนดหัวข้อการทําวิทยานิพนธ์ อภิปราย สรุปและเขียนเป็นบทความวิชาการ  
IEV801 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(2-2-5) 

 Environmental Studies Innovation and Sustainable Development 
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรม 

ลักษณะนวัตกรรมที่เหมาะสมในการใช้เป็นกลไกของงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนแก่ประชาชนและชุมชนทุกระดับตลอดชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและการ
ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ 
IEV802 จริยธรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced  Ethical and Environmental Management Integration 
                 ความสําคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรม หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิ งบูรณาการศาสตร์ 
โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการใช้กลไกทางภูมิ
ปัญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม บนหลักการพ้ืนฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม และเกิดความสมดุลในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ
สังคมในชุมชนทุกระดับอย่างยั่งยืน ฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติการ 
IEV803 การออกแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   Design of Environmental Studies for Environment Management 

 เกณฑ์และดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การออกแบบเกณฑ์ชี้วัดที่ เหมาะสมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา การวิเคราะห์เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิธี
วิทยาการออกแบบงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 มิติ คือทรัพยากร 
มลพิษ เศรษฐสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
IEV804 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Environmental Risk and Impact Assessment  

การวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลกระทบและสิ่งบ่งชี้อันตรายที่มีต่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินโครงการพัฒนา และผลกระทบต่อมิติสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
โบราณสถานและศิลปกรรม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันแก้ไข การ
สร้างแบบจําลองการกระจายตัวของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดและจัดการกับความเสี่ยงที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV805 แบบจ าลองนิเวศวิถีเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Way of Living on Ecological Modeling for Environment 
               หลักนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ หลักการดําเนินชีวิตและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องตามหลักภูมินิเวศ ภูมิสังคมและนิเวศเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักการเชิงนิเวศในมิติต่าง ๆ เกณฑ์ชี้วัดการจัดการระบบ
นิเวศในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ตัวแบบการดําเนินชีวิตเชิงนิเวศวิถีในระดับต่าง ๆ กลวิธีการ
พัฒนาวิถีชีวิตในชุมชนตามแนวทางนิเวศวิถีเพ่ือคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
การศึกษาดูงานและการออกแบบการจัดการเชิงนิเวศวิถีในชุมชน  
IEV806 กลยุทธ์การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Strategy for Integrating Royal Initiative Management for Environmental 

Sustainability 
หลักการเชิงกลยุทธ์และการบูรณาการศาสตร์ หลักการของศาสตร์พระราชาที่เกิดจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ รูปแบบของโครงการในพระราชดําริในการบูรณาการการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาคและตามประเด็นสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์กล
ยุทธ์ในการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามศาสตร์พระราชาทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ การ
ออกแบบกลยุทธ์ขยายงานศาสตร์พระราชาในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชนไทยสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ปฏิบัติการวิเคราะห์กลยุทธการดําเนินโครงการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์พระราชา 
IEV807 ดุษฎีนิพนธ์ 48 และ 36 หน่วยกิต 
 Dissertation  
               การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย ออกแบบการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเขียนผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในดุษฎีนิพนธ์ที่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการนําเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
                การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การสรุปสาระสําคัญจากบรรยาย และการเขียนเพื่อการนําเสนอ 
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

 รายวิชาบังคับก่อน: VLE 702 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 คือการศึกษาต่อเนื่อง
จาก VLE 701 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร พ.ศ. 2556) 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)  
    Doctor  of  Philosophy (Curriculum and Instruction)  
ชื่อย่อ  : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
    Ph.D. (Curriculum and Instruction) 

1. จํานวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างหลักสูตร 
 1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต                 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
 

หมวดวิชา แบบ 2.1 
(ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

3.1 วิชาบังคับ 
3.2 วิชาเลือก 

4. วิทยานิพนธ์ 
5. หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก 

ไม่นับหน่วยกิต 
9 
15 
(9) 
(6) 
36 

ไม่นับหน่วยกิต 
 

1) แบบ 2.1 
           1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 1.2) หมวดวิชาสัมพันธ์จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 1.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1.3.1) วิชาบังคับ (9) หน่วยกิต 
  1.3.2) วิชาเลือก (6) หน่วยกิต 
 1.4) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 1.5) หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก ไม่นับหน่วยกิต 

 

        1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ   
       1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1557101  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
1557102  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  
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      2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า                                   9 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1018604 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Educational and Royal Wisdom  
1047404 สถิติการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Statistics in Education  
1047705 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology  

     3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า                                 15 หน่วยกิต 
     3.1) วิชาบังคับ                                                              9 หน่วยกิต 

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

Instruction 
 

    3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                        6 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1027307 ยุทธศาสตร์การคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Strategies  
1027510 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Strategy in Contemporary Instructional Supervision  
1028410 การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร  

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

1047407 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา  
Educational Scaling Techniques  

3(3-0-6) 

1047408 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
Innovation for Educational Assessment  

3(3-0-6) 

1048705 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research 

3(3-0-6) 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1048706 การวิจัยเชิงปริมาณ  

Quantitative Research 
3(3-0-6) 

1068606 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  
Knowledge Management and Learning Organization 

3(3-0-6) 

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

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

Development 
 

1026135                             เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  
1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

เงื่อนไขพิเศษ 
1. กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนที่มีการวิจัยน้อยกว่า 12 หน่วยกิตให้เรียน

รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
2. นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตจะต้องฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

 

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

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาสัมพันธ์ 1047404 

1047705 
สถิติการศึกษาขั้นสูง 
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 

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

เฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 1027410 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (วิชาเลือก)  1047407 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
วิชาปรับพ้ืนฐาน วิชาวเอก  1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาสัมพันธ์ 1018604 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลัง

ปัญญาของแผ่นดิน 
3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน  
(วิชาบังคับ) 

1027320 
1028601 

ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการ
สอน 
สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการ
สอน 

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

เฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 1027911 การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการ
สอน 

3(3-0-6) 

วิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก 1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน 

ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก 1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 

ในสถานศึกษา 
ไม่นับหน่วยกิต 

การฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน 1 สัปดาห์ 
รวมหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1028912 วิทยานิพนธ์  12  

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 1028912 วิทยานิพนธ์  12  
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1028912 วิทยานิพนธ์  12  

รวมหน่วยกิต 12 
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2.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1018604 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 

  Seminar on Education and Royal Wisdom 
สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษากระบวนทัศน์เรื่องภูมิพลังปัญญาของ

แผ่นดินโดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   3(2-2-5)         

 Curriculum and Instruction Development 
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

พัฒนาหลักสูตร  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในระดับต่าง ๆ  ของไทยและต่างประเทศ กลยุทธ์ในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การจัดเตรียมเอกสารและวัสดุ
หลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการสอน 
รูปแบบการสอนและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม มีนิสัยใฝ่รู้ และเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  3(2-2-5) 
  Action Research for School Based  

Curriculum Development 
ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย หลักการ กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 
1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
  Information Technology for Instruction 

ศึกษา วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการ
บริหารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
1027307 ยุทธศาสตร์การคิด     3(3-0-6) 
  Thinking Strategies 

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการคิดกระบวนการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงทั้งที่เป็นสากลและแนว
ตะวันออกการสังเคราะห์รูปแบบการคิดการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดการประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการคิดของผู้เรียน  
1027320 ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน   3(2-2-5) 

 Theory and Design for Instruction 
ศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ ทฤษฎีการสอน และรูปแบบการสอนความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการสอนการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้การ
วิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1027410 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร    3(2-2-5) 
  Theory and Design for Curriculum 

ศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ ปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีด้าน
หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและทฤษฎีทางการศึกษา การศึกษาและหลักสูตรของประเทศต่าง ๆ 
ในกลุ่มอาเซียนทฤษฎี การออกแบบหลักสูตร หลักสูตรประเภทต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่น หลักการ
นําหลักสูตรไปใช้และกลไกในการประกันคุณภาพ 
1027510 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย  3(3-0-6) 
  Strategy in Contemporary Instructional Supervision 

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหากระบวนทัศน์ใหม่ทางการนิเทศด้านการเรียนการสอนกลยุทธ์และกระบวนการ
นิเทศการทางการเรียนการสอนในสภาพสังคมปัจจุบัน โดยเน้นสังคมของประเทศในกลุ่มอาเซียน และนํา
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
1027611 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Seminar on Information Technology 
 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
หลักสูตรและการสอนการศึกษาทางไกลการเผยแพร่นวัตกรรมโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการ
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านหลักสูตรและการสอน 
1027911 การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการสอน   3(3-0-6) 
  Independent Study in Curriculum Instruction 
 ศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนที่นักศึกษาสนใจ
เป็นพิเศษภายใต้คําแนะนําของอาจารย์และนําเสนอผลงานในที่ประชุม 
1028410 การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร   3(3-0-6) 
  Analysis and Curriculum Evaluation 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการประเมินหลักสูตรการสร้างเครื่องมือและ
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1028601 สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน   3(2-2-5) 
  Seminar on Research for Curriculum and Instruction 

ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบของการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาใน
สภาพการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งของไทยและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน  
1028912 วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 
  Thesis 

การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่เป็นการค้นหาความรู้ใหม่หรือเป็นการ
สร้างสรรค์วิชาชีพสาขาหลักสูตรและการสอนโดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาซึ่ง
จะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการสอนและ/หรือการพัฒนาการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1045042 สถิติและการวิจัย      3(2-2-5) 

 Statistics and Research 
ศึกษาพัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ 

ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปรและการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือเก็บข้อมูล การออกแบบ
การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัย การแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ การเขียน
เค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
1047404 สถิติทางการศึกษาขั้นสูง     3(3-0-6) 
  Advanced Statistics in Education 
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและเทคนิคทางสถิติสหสัมพันธ์พหุคูณสหสัมพันธ์    คาโนนิคอ
ลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ การวิเคราะห์จําแนกการวิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ และการวิเคราะห์พหุระดับ เพ่ือการนําไปใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล 
1047407 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา   3(3-0-6) 
  Educational Scaling Techniques 

ศึกษาหลักการวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรม
ศาสตร์เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูลตลอดจนฝึกปฏิบัติการ
สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
1047408 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา  3(3-0-6) 
  Innovation for Educational Assessment 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวัดและการประเมินผลทางการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่และนวัตกรรม
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนานวัตกรรมการ
วัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ 
1047705 วิธีวิทยาการวิจัย      3(2-2-5) 
  Advanced Research Methodology 
 หลักการและแนวคิดของการวิจัยแบบแผนวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง ระเบียบวิธีวิ จัยเชิงปริมาณ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยแบบมีส่วนร่วมการวิเคราะห์
อภิมาณความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย
ระดับดุษฎีบัณฑิต 
1048705 การวิจัยเชิงคุณภาพ     3(3-0-6) 
  Qualitative Research 
 ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพการออกแบบการวิจัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาและฝึกทักษะการ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลการวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลเชิงคุณภาพการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานการวิจัยการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกับวิธีการเชิงปริมาณ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1048706 การวิจัยเชิงปริมาณ     3(3-0-6) 
  Quantitative Research 
 ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปริมาณระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยการออกแบบการวิจัยการกําหนดขนาดตัวอย่างและสุ่ม
ตัวอย่างศึกษาและฝึกทักษะการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลเชิงปริมาณการใช้สถิติขั้นสูงและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ 
1068606 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
  Knowledge Management and Learning Organization 

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

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดให้แก่ผู้เรี ยน ให้มี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติ ได ้
1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2   3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 2 

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะการ
เขียนเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
 

การท าวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 
วิทยานิพนธ์  จ านวน 12 หน่วยกิต 
การสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการจัดสัมมนาการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ผู้เรียน

แต่ละคนสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์นําเสนอความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้อง (Conceptual Paper) การ
วิพากษ์จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิผู้เรียนพัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ได้ในระดับผ่าน 

 
วิทยานิพนธ์   จ านวน 12 หน่วยกิต 
ผู้เรียนสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบเครื่องมือ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามที่วางแผนไว้ในเค้าโครงการวิจั ยโดยอยู่ภายใต้คําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
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วิทยานิพนธ์   จ านวน 12 หน่วยกิต 
ผู้เรียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า ยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านการ

เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขเล่ม
วิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะนํา ผู้ เรียนยื่นเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อ
มหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ 

1. การฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความสามารถ และทักษะทางการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและ

การสอน ใช้เวลา 1 สัปดาห์ โดยการให้ผู้เรียนไปศึกษาดูงาน และ/หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเสนอรายงานหรือแผนการจัดการโปรแกรมทางด้านหลักสูตรและการสอน นําแผนงานนั้นไปทดลอง
ปฏิบัติในหน่วยงาน 

2. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ผู้ เรียนอาจจะไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยกําหนดวัตถุประสงค์และประเด็นของ

การศึกษาให้เชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์  
โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขในการศึกษาหลักสูตรนี้ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

 
 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
    Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction) 
ชื่อย่อ  : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

  Ph.D. (Curriculum and Instruction) 
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต    : จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   
 

หมวดวิชา แบบ 2.1 
(ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

3.1 วิชาบังคับ 
     3.2 วชิาเลือก 
4. วิทยานิพนธ์ 

          5. หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก 

ไม่นับหน่วยกิต 
9 
15 
(9) 
(6) 
36 

ไม่นับหน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 60 

 
 3.1.2.1) แบบ 2.1 

 1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาสัมพันธ์จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  3.1) วิชาบังคับ (9) หน่วยกิต 
  3.2) วิชาเลือก (6) หน่วยกิต 
 4) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 5) หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก ไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
         1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE701 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
VLE702 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  
 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDC701 สถิติการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Statistics in Education  
EDC704 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology  
EDE704 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Educational and Royal Widom  
        3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ                                                              9 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDC702 ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 Theory and Designs for Instruction  
EDC703 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Theory and Designs for Curriculum  
EDC801 สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน  3(2-2-5) 
 Seminar on Research for Curriculum and  Instruction  

3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDC705 ยุทธศาสตร์การคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Strategies  
EDC706 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Strategy in Contemporary InstructionalSupervision  
EDC707 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา  

Educational Scaling Techniques  
3(3-0-6) 

EDC708 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
Innovation for Educational Assessment  

3(3-0-6) 

EDC709 
 

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Seminar on Information Technology  

3(3-0-6) 
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EDC710 การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน 
Individual Study in Curriculum and Instruction 

3(2-2-5) 
 

 

EDC802 การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร  
Analysis and Curriculum Evaluation  

3(3-0-6) 

EDC803 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Advanced Qualitative Research 

3(3-0-6) 

EDC804 การวิจัยเชิงปริมาณ  
Advanced Quantitative Research 

3(3-0-6) 

EDC805 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  
Knowledge Management and Learning Organization 

3(3-0-6) 

4) วิทยานิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDC806 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
5) หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก                                                 ไม่นับหน่วยกิต 
    ในการณีที่ไม่จบปริญญาโททางการศึกษาให้เรียนจํานวน 3 รายวิชาต่อไปนี้ หรือถ้าไม่จบปริญญาโททาง
การศึกษาสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตรและการสอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development  
EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based Curriculum Development  
EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  
 

เงื่อนไขพิเศษ 

3. กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนที่มีการวิจัยน้อยกว่า 12 หน่วยกิตให้เรียน
รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistic and Research  

 

4. นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตจะต้องฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
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ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
EDC หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
EDE หมู่วิชาหลักการศึกษา 
EMC หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน (ปรับพื้นฐาน) 
EME หมู่วิชาหลักการศึกษา (ปรับพื้นฐาน) 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

   
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EDC701 สถิติการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EDC703 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ EDC705 ยุทธศาสตร์การคิด 3(3-0-6) 
ด้าน (วิชาเลือก) EDC706 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 EDC709 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 EDC707 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 EDC708 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)  
หมวดวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาเอก 

EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EDE704 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของ

แผ่นดิน 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EDC702 
 

ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน 
 
 

3(2-2-5) 
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หมวดวิชา รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะดา้น (วิชา
เลือก) 

EDC710 การศึกษาเอกเทศด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

 EDC802 การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร 3(3-0-6) 

 EDC803 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 EDC804 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 EDC805 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)  
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาเอก 

EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาปรับพ้ืนฐาน
วิชาเอก 

EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ EDC704 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EDC801 สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EDC806 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต   12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EDC806 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EDC806 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development  
                       ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีด้านหลักสูตรด้านการสอน และด้านการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอนรูปแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เชิงผลิตภาพอย่างสร้างสรรค์ 
EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based CurriculumDevelopment  
                       ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายหลักการ 
กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษาที่มีการดําเนินการวิจัยตามวงจรวิจัย ประกอบด้วยวางแผน  ปฏิบัติการ 
สังเกต และสะท้อนผลอย่างน้อยสองรอบ 
EMC605 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  
                     ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ในการใช้ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ สร้าง 
ประเมิน และการนําเสนอข้อมูลด้านการเรียนการสอน การใช้ฐานข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรและการสอน 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  
                       ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ความหมาย 
ประเภทและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ออกแบบการวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การออกแบบ
และการใช้สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย เทคนิคการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียนรายงานจากผลการวิเคราะห์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EDC701 สถิติทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Statistics in Education  

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและเทคนิคทางสถิติสหสัมพันธ์พหุคูณสหสัมพันธ์ คาโน
นิคอลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ การวิเคราะห์จําแนกการวิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ และการวิเคราะห์พหุระดับ เพ่ือการนําไปใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล 
EDC702 ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Theory and Designs for Instruction  

ศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ ทฤษฎีการสอน และรูปแบบการสอนความสัมพันธ์ระหว่าง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการสอนการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้
การวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ของประเทศต่าง ๆ  
EDC703 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Theory and Designs for Curriculum  

ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีด้านหลักสูตรปฏิบัติการออกแบบหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตรประเภทต่าง ๆ หลักการนําหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุง 
EDC704 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology  

ศึกษา วิเคราะห์หลักการและแนวคิดของการวิจัยแบบแผนวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัย
แบบมีส่วนร่วมการวิเคราะห์อภิมาณความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย การออกแบบงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
EDC705 ยุทธศาสตร์การคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Strategies  

ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการคิดกระบวนการคิด ทักษะการคิดในศวรรษที่ 21 การสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์การคิดการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง การประเมินยุทธศาสตร์การคิด 
EDC706 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Strategy in Contemporary Instructional Supervision  

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหากระบวนทัศน์ใหม่ทางการนิเทศด้านการเรียนการสอนกลยุทธ์
และกระบวนการนิเทศทางการเรียนการสอนในสภาพสังคมปัจจุบัน โดยเน้นสังคมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และนําผลการวิจัยที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
EDC707 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Scaling Techniques  

ศึกษาหลักการวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์
เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูลตลอดจนฝึกปฏิบัติการสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EDC708 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 Innovation for Educational Assessment  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่และ
นวัตกรรมทางการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ 
EDC709 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Seminar on Information Technology  

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
หลักสูตรและการสอนการศึกษาทางไกลการเผยแพร่นวัตกรรมโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการ
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านหลักสูตรและการสอน 
EDC710 การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Individual Study in Curriculum and Instruction  

ศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนที่นักศึกษา
สนใจเป็นพิเศษภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ 
EDC801 สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Seminar on Research for Curriculum and Instruction  

ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบของการสัมมนาเกี่ยวกับ
ปัญหาในสภาพการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งของไทยและ
ประเทศระดับสากล และนําองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างผลิตผลเพ่ือเผยแพร่ 
EDC802 การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร 3(3-0-6) 
 Analysis and Curriculum Evaluation  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการประเมินหลักสูตรการสร้าง
เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินหลักสูตรการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
EDC803 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Qualitative Research  

ศึกษา วิเคราะห์ปรัชญา แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง
คุณภาพประเภทต่าง ๆ ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การกําหนดปัญหาการวิจัย การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น ศึกษาและฝึกทักษะ
การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กา
รวิเคราะข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
EDC804 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 Quantitative Research  

ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปริมาณระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยการออกแบบการวิจัยการกําหนดขนาด
ตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างศึกษาและฝึกทักษะการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเทคนิคการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลการวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลเชิงปริมาณการใช้สถิติขั้นสูงและการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับวิธีการเชิง
คุณภาพ 
รหัส              น( ชื่อและค าอธิบาย รายวิชา  
EDC805 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Learning Organization  

ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้แบบ
ต่าง ๆ การใช้การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
EDC806 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 Thesis  
                     การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาวชิาหลักสูตรและการสอนที่เป็นการค้นหาความรู้ใหม่หรือเป็น
การสร้างสรรค์วิชาชีพสาขาหลักสูตรและการสอนโดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาซึ่ง
จะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการสอนและ/หรือการพัฒนาการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 
EDE704 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Education and Royal Wisdom  

สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษากระบวนทัศน์เรื่องภูมิพลังปัญญา
ของแผ่นดินศาสตร์พระราชา  โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL 
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดให้แก่ผู้เรียน ให้มี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL 
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะการเขียน
เพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน  ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้าน
การศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
 

การท าวิทยานิพนธ์จ านวน  36 หน่วยกิตแบ่งเป็น 
วิทยานิพนธ์ 1 จ านวน 12 หน่วยกิต 
การสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการจัดสัมมนาการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ผู้เรียน

แต่ละคนสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์นําเสนอความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้อง (Conceptual Paper) การวิพากษ์จาก
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คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิผู้เรียนพัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับ เต็มรูปภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ในระดับผ่าน 

 
วิทยานิพนธ์ 2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
ผู้เรียนสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบเครื่องมือ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์

ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามที่วางแผนไว้ในเค้าโครงการวิจัยโดยอยู่ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 
วิทยานิพนธ์ 3 จ านวน 12 หน่วยกิต 
ผู้เรียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า ยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านการ

เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขเล่ม
วิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะนํา ผู้ เรียนยื่นเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อ
มหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ 

3. การฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความสามารถ และทักษะทางการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและ

การสอน ใช้เวลา 1 สัปดาห์ โดยการให้ผู้เรียนไปศึกษาดูงาน และ/หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเสนอรายงานหรือแผนการจัดการโปรแกรมทางด้านหลักสูตรและการสอน นําแผนงานนั้นไปทดลอง
ปฏิบัติในหน่วยงานซึ่งจะอยู่ในรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาเอก ได้แก่วิชาวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

4. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ผู้เรียนควรจะไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยกําหนดวัตถุประสงค์และประเด็นของการศึกษาให้

เชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขใน
การศึกษาหลักสูตรนี้ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

       
 
สาขาวิชา     วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2557) 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม     :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
                     Doctor of Philosophy  
      (Science Education)                                                    
ชื่อย่อ            :  ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
     Ph.D. (Science Education) 
หลักสูตร 

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

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์ โดยมีจํานวนหน่วยกิต 
แต่ละหมวด ดังนี้ 
 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
(หน่วยกิต) (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - 3 

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

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม 48 48 

 
3.1.2.1 แบบ 1.1  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์    - 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    - 

 3.1) วิชาบังคับ     - 
  3.2) วิชาเลือก     - 
4) วิทยานิพนธ์    48  หน่วยกิต   

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

 หมายเหตุ 
หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชาวิทยา

ศาสตร ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้เรียน
รายวิชาดังต่อไปนี้  (แต่ให้ยกเว้นหรือเทียบโอนได้สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่
เทียบโอนได้จากรายวิชาเหล่านี้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร) 
      รหัส   ชื่อรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 

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

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

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

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

 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          (ไม่นับหน่วยกิต)       

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

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

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

 ส่วนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

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

Paradigm and Analysis of Science  Philosophy  
    3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 

       เฉพาะแบบ 2.1 จํานวนไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
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  3.1) วิชาบังคับ  จํานวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ)

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

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

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

Seminar in Science Education 2 
3.2) วิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

        เป็นวิชาที ่น ักศึกษาเลือกเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และช่วยส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้        

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

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

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

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

Local Science Research for Science Education  
4) วิทยานิพนธ์ 

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

4007903  วิทยานิพนธ์                          48 หน่วยกิต  
Thesis      

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

4007904  วิทยานิพนธ์                          36 หน่วยกิต  
Thesis   
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หมายเหตุ   ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดและหมู่วิชาในหลักสูตร 
155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
400 หมู่วิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

 
การจัดแผนการศึกษา 

1) แบบ 1.1   

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

  
ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

2) แบบ 2.1   
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นบัหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก 

4007605 
 

การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสําหรับ
วิทยาศาสตรศึกษา  

3(2-2-5) 
 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 4007101 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
วิชาบังคับ 

4007401 
 

4007602 

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 

2(1-2-3) 
 

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

รวมหน่วยกิต 10 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวมหน่วยกิต 7 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวมหน่วยกิต 7 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

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

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

 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการฟังและ  การพูด ให้แก่
ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 

4005101 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
Philosophy and Vision of Science 

       3(2-2-5) 

                     ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของ ไทยและของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ของความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์กับความเป็นสากล
ของวิทยาศาสตร์ ลักษณะและจรรยาบรรณของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม การประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ

1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 
Professional English for Graduates 2 

             3(3-0-6) 

                 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการ
เขียน โดยเฉพาะการเขียนเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได ้
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ปัญหาของท้องถิ่นจากการศึกษา  ดูงาน ประยุกต์ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการกําหนดแนวทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
4005903 การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 

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

                  ศึกษาความสําคัญของการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบ  และปัญหาของการ      
ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน สื่อสําคัญสําหรับการส่งเสริมทาง  
วิทยาศาสตร์และคุณลักษณะของนักส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 
4005904 วิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

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

                  ศึกษามโนทัศน์ของระบบที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาความคิด ความเชื่อ และลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการเรียนรู้และ   
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการ
ภาคสนามเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4005905 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Innovation in Science and Technology 
 

3(2-2-5) 
                   ศึกษาความสําคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่สําคัญ เช่น นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์โครงการในพระราชดําริเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น แนวทางการใช้นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของไทยและของประเทศในกลุ ่ม
อาเซียน เทคนิคการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ความรู้เกี่ยวกับ
ส ิทธ ิบ ัตรและทรัพย ์ส ินทางป ัญญาตลอดจนการวางแผนทางธ ุรก ิจเกี ่ยวก ับนว ัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติการทดลองใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
4007101 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

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

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

Advanced Research Methodology in ScienceEducation 
        2(1-2-3) 
 

                  รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น 
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-ศ) 
4007601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตรศึกษา 

Information Technology and Communication 
in Science Education 

        3(2-2-5) 

        สืบค้นและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเผยแพร่งานด้าน     
วิทยาศาสตรศึกษาสู่ท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มประชาคมอาเซียน และสากล  
4007602 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 

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

                  การกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ ปัจจัยใน
การดํารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต การดูแลสุขภาพกายและจิต 
รูปแบบและกระบวนการนําวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 
4007603 แนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร ์

Concepts of Sufficiency Economy Philosophy  
for Science Development 

  3(2-2-5) 

                   วิเคราะห์ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ าริที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาวิท ยาศาสตร์ โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาศึกษาวิจัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4007604 การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ 

Local Wisdom Development In Science 
 

3(2-2-5) 
                   การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ อย่างเป็น
ระบบด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจ 
4007605 การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 

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

                  ปรัชญา ความหมายของวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น บทบาทและการส่งเสริมการวิจัย
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นวัตกรรมอันเกิดจาก
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ สู่การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
4007901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1  

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

        วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา ที่
น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาการวิจัย  หลักในการเขียนสาระการวิจัยและ
พัฒนาโครงร่างการวิจัยพอสังเขป 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
4007902 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2    

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

                  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และการเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการ
ออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล การนําเสนอโครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และวิเคราะห์ อภิปรายเพื่อเตรียมเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
4007903 วิทยานิพนธ์    

Thesis 
        48 หน่วยกิต 

        การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้
ในการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4007904 วิทยานิพนธ์    

Thesis 
        36 หน่วยกิต 

        การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ที่สามารถ
นําไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
         จําแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวด

วิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์ โดยมีจํานวนหน่วยกิต แต่ละ
หมวด ดังนี้ 
 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
(หน่วยกิต) (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - 3 

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

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม 48 48 
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3.1.2.1 แบบ 1.1  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์    - 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    - 
  3.1) วิชาบังคับ     - 
  3.2) วิชาเลือก     - 
4) วิทยานิพนธ์    48  หน่วยกิต   

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

 
หมายเหตุ 

หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้เรียน
รายวิชาดังต่อไปนี้  (แต่ให้ยกเว้นหรือเทียบโอนได้สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เทียบโอนได้จากรายวิชาเหล่านี้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร) 
รหัส   ชื่อรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
4005101  ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 

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

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

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

Innovation in Science and Technology 
 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

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

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

Professional English for Graduates 2 
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 ส่วนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

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

Paradigm and Analysis of Science  Philosophy  
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 

          เฉพาะแบบ 2.1 จํานวนไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ  จํานวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

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

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

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

Seminar in Science Education 2 
3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 

        เป็นวิชาที ่น ักศึกษาเลือกเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และช่วยส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้        

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

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

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

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

Local Science Research for Science Education  
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4) วิทยานิพนธ์ 
          4.1) แบบ 1.1 

รหัส   ชื่อวิชา          น(ท-ป-ศ) 
4007903  วิทยานิพนธ์                          48 หน่วยกิต  

Thesis      
4.2) แบบ 2.1 

รหัส   ชื่อวิชา          น(ท-ป-ศ) 
4007904  วิทยานิพนธ์                          36 หน่วยกิต  

Thesis    
  

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

การจัดแผนการศึกษา 
1) แบบ 1.1   

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

  

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

2) แบบ 2.1   
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก 

4007605 
 

การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสําหรับ
วิทยาศาสตรศึกษา  

3(2-2-5) 
 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 6 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 4007101 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ 
 

4007401 
 

4007602 

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 

2(1-2-3) 
 

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

รวมหน่วยกิต 10 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007903 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้าน (วิชา
บังคับ) 

4007901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 1(0-3-2) 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 7 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้าน (วิชา
บังคับ) 

4007902 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 1(0-3-2) 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 7 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

  
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4007904 วิทยานิพนธ์ 12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

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

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

 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการฟังและ  การพูด ให้แก่ผู้เรียน 
ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 

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

                 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS 
หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการอ่านและ
การเขียน โดยเฉพาะการเขียนเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
4005101 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

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

                  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของไทยและของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ของความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์
กับความเป็นสากลของวิทยาศาสตร์ ลักษณะและจรรยาบรรณของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม การ
ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับปัญหาของท้องถิ่นจากการศึกษาดูงาน ประยุกต์ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการกําหนดแนวทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    
4005903 การส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 

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

                  ศึกษาความสําคัญของการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบ  และปัญหาของการ      ส่งเสริม
ทางวิทยาศาสตร์ของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน สื่อสําคัญสําหรับการส่งเสริมทาง  วิทยาศาสตร์และ
คุณลักษณะของนักส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ 
4005904 วิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

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

                  ศึกษามโนทัศน์ของระบบที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาความคิด ความเชื่อ และลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการเรียนรู้และ   สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการภาคสนาม
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4005905 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

                   ศึกษาความสําคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกั บนวัตกรรม ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่สําคัญ เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์โครงการในพระราชดําริเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น แนวทางการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียน เทคนิคการใช้นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการ
วางแผนทางธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติการทดลองใช้นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
4007101 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

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

                  กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ
พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและสากล การวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ที่นําไปสู่



170 
 

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์    
รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
4007401 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา 

Advanced Research Methodology in Science 
Education 

      2(1-2-3) 
 

                  รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น 
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 
4007601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร

ศึกษา 
Information Technology and Communication 
in Science Education 

      3(2-2-5) 

        สืบค้นและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเผยแพร่งานด้านวิทยา
ศาสตรศึกษาสู่ท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มประชาคมอาเซียน และสากล 
4007602 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 

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

                  การกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ ปัจจัยในการ
ดํารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต การดูแลสุขภาพกายและจิต รูปแบบและ
กระบวนการนําวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 
4007603 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์ 
Concepts of Sufficiency Economy Philosophy  
for Science Development 

       3(2-2-5) 

                   วิเคราะห์  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาวิทยาศาสตร์โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นมาศึกษาวิจัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4007604 การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทาง

วิทยาศาสตร์ 
Local Wisdom Development In Science 

       3(2-2-5) 

                   การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นระบบด้วย
กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจ 
4007605 การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 

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

                  ปรัชญา ความหมายของวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น บทบาทและการส่งเสริมการวิจัย
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นวั ตกรรมอันเกิดจาก
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ สู่การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือการ
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พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
4007901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1  

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

        วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาที่นําไปสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาที่น่าสนใจและ
สอดคล้องกับความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาการวิจัย หลักในการเขียนสาระการวิจัยและพัฒนาโครงร่างการวิจัยพอสังเขป 
4007902 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2    

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

                  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
และถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การ
สร้างเครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอโครงร่างงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา และวิเคราะห์ อภิปรายเพ่ือเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
4007903 วิทยานิพนธ์    

Thesis 
 48 หน่วยกิต 

        การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ใน
การศึกษาวิจัย หรือพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
4007904 วิทยานิพนธ์    

Thesis 
   36 หน่วยกิต 

       การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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                           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2555)  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 Doctor of Public Administration Program in Public  
                                 Administration 
ชื่อย่อ :    รป.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 :   D.P.A. in Public Administration 
1.  หลักสูตร  
  1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
  1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    จําแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ 2.1 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ โดยมีจํานวนหน่วยกิต แต่ละหมวดดังนี้  
 

หมวดวิชา 

แบบ 1  
48 หน่วยกิต 

แบบ 2  
36 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 
(ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท)  

แบบ 2.1 
(ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท)   

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

รวมหน่วยกิต 60 60 
 
 

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

2) แบบ 2.1 
2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 12 หน่วยกิต 
2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต 
2.4) หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 

1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  
  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
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 รหัส     ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ)
 1557101   ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
       Professional English for Graduates 1 
 1557102   ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
  Professional English for Graduate 2 
 2557401  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 1 3(2-2-5)  
  Advanced Research Methodology 1 
 2557402  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 2 3(2-2-5)  
  Advanced Research Methodology 2 

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

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

     Development Strategies in ASEAN Community 
   4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    
    4.1) ปริญญาเอก แบบ 1.1 จํานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
       4.2) ปริญญาเอก แบบ 2.1 จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2558301      วิทยานิพนธ์ 1 72 หน่วยกิต 
     Thesis 1 
 2558302  วิทยานิพนธ์ 2  48 หน่วยกิต 
     Thesis 2   
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 2558303  วิทยานิพนธ์ 3  36 หน่วยกิต 
     Thesis 3 
 

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

ความหมาย ของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
      155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

 255 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

1.4  การจัดแผนการศึกษา 
แบบ 1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2557309 สัมมนาภาวะผู้นําโลก 3(3-0-6) 
 2557310

  
สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงของโลก 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2557307     สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและ
นโยบายสิ่งแวดล้อม   

3(3-0-6) 

 2557308
  

สัมมนาการบริหารจัดการนโยบาย
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558302 วิทยานิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

 
 

 

    ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558302 วิทยานิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 
  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558302 วิทยานิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 

 

  
 แบบ 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2557309 สัมมนาภาวะผู้นําโลก 3(3-0-6) 
 2557310

  
สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงของโลก 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

หมวดวิชาสัมพันธ์ 2557307     สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและ
นโยบายสิ่งแวดล้อม   

3(3-0-6) 

 2557308
  

สัมมนาการบริหารจัดการนโยบาย
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

  
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต 

3(3-0-6) 

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

อาเซียน 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558303 วิทยานิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 
    

 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558303 วิทยานิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2558303 วิทยานิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 
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1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส          ค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1      3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 1 
  การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL 
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่านการสรุปสาระสําคัญจากการบรรยาย และการเขียนเพื่อการนําเสนอ 
1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2      3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1  
  ศึกษาต่อเนื่องจาก 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1  
2557304 การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ      3(3-0-6) 
 Politics and Public Management 

โครงสร้างทางการเมืองของไทย รูปแบบและหน้าที่ขององค์การทางการเมือง ประชาสังคม 
การเปลี่ยนผ่านทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหารภาครัฐจากกระบวนทัศน์เดิมไปสู่  การจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ ครอบคลุมถึงหลักการพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมจรรญาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล
ทางการจัดการภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง กฎหมายมหาชนกับการจัดการภาครัฐ 
ปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกับการจัดบริการสาธารณะ รูปแบบของระบบ
เครือข่ายองค์กรทางการเมือง กลยุทธ์การจัดการความร่วมมือและการบริหารเครือข่ายในการบริหารงาน
ภาครัฐ ปัญหาและแนวทางของการปกครองของไทยในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้การบูรณาการองค์ความรู้ของ
สาขาวิชาในแนวสหวิทยาการการสังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐในบริบทของสังคมไทย และแนวทางท่ีเป็นสากล 
2557305 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต      3(3-0-6) 
  Future Human Resource Management 
 หลักการ ทฤษฎี และ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการของ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารคน ทั้งในกลยุทธ์แบบเชิงรุก 
(Proactive) และกลยุทธ์เชิงรับ (Reactive) การวิเคราะห์องค์การเพ่ือการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหาร
คนที่เหมาะสม การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของภาครัฐและกลยุทธ์ การนําหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการ
พัฒนาศักยภาพของคน การจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และหัวหน้างาน (Line Managers) ซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้กลยุทธ์ประสบความ สําเร็จ รวมถึงผลกระทบ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอนาคต โดยเน้น
การใช้กรณีศึกษา การอภิปรายและการนําเสนอในรูปของรายงานการศึกษา 
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รหัส          ค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
2557306  นโยบายศาสตร์       3(3-0-6) 
 Policy Science  
 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย ประเภทของนโยบายสาธารณะ และตัวแบบนโยบาย
สาธารณะ ศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การ
ประกาศใช้นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลกระทบของ นโยบายที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม การ
เมืองไทย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้กรณีศึกษาของไทยประกอบการอธิบาย 
2557307 สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Seminar on ICT and Environment Policy Management 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระบบ
เครือข่าย กฎหมาย และจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีไอซีที นโยบาย ICT ของไทยและของโลก ทฤษฎีและ
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดดังกล่าวต่อนโยบาย ระบบกฎหมาย ระบบ
การบริหาร สัมมนาหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการองค์การ
สาธารณะของไทย และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาคม ภูมิภาค 
และโลก เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจปัญหาอย่างลึกซึ้งเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
2557308 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)
 Seminar on Global and Sufficiency Economy Policy Management 
  หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค กรอบแนวคิดและ
หลักการพ้ืนฐานของนโยบายการเงินการคลัง วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและการค้าเสรี ตลอดจนปัญหา
และแนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานความรู้ การค้าระหว่าง
ประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงและกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาค การเงิน การคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจุลภาค การผลิตในระดับครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม สัมมนาหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของไทยและ
เศรษฐกิจโลก เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจปัญหาอย่างลึกซ้ึงเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
2557309 สัมมนาภาวะผู้น าโลก       3(3-0-6) 
  Seminar on Global Leadership 
  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นําและจริยธรรมของผู้นําโลกในศตวรรษที่ 21 บทบาทของ
โลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้นํา วิสัยทัศน์ในกระบวนการกรอง วิเคราะห์ 
ประเมินและแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานแห่งความเป็นจริง สัมมนาหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับข้อสรุปและแนวทางใน  การพัฒนา
จริยธรรมและภาวะผู้นําโดยศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีตัวอย่าง เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจปัญหา
อย่างลึกซึ้งเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
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รหัส          ค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
2557310 สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความม่ันคงของโลก      3(3-0-6) 
  Seminar on Global Peace and Security Strategy 

กําลังอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
สันติภาพโลก สิทธิมนุษยชน ทฤษฎีความขัดแย้ง การวิเคราะห์และการประเมินความขัดแย้ง การเจรจา
ต่อรอง การไกล่เกลี่ย เทคนิคการขจัดความขัดแย้ง ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือขจัดปัญหาของโลก 
การกําหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลกให้สอดคล้องกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
เปรียบเทียบนโยบายด้านความมั่นคงของชาติและต่างประเทศ  ประเภทของนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ กระบวนการนํานโยบายความม่ันคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สัมมนาหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับ
การสร้างยุทธศาสตร์สันติภาพหรือยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลก เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจปัญหา
อย่างลึกซึ้งเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
2557311  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในประชาคมอาเซียน      3(3-0-6) 
  Development Strategies in ASEAN Community 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ประเภทและระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ
กําหนดยุทธศาสตร์ การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความ
มั่นคง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการองค์การ 
ภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน รวมถึงปัญหาความสัมพันธ์ใน
อดีต สภาพความสัมพันธ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  ปัจจัยภายนอกภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ปัญหาและกลไกในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง กรอบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาคมอาเซียน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา  
การอภิปรายและการนําเสนอในรูปของรายงานการศึกษา 
2557401 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 1      3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology 1 
 ศึกษาความหมายและสาระสําคัญและความสัมพันธ์ของศาสตร์ ปรัชญา หลักวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ แนวทาง รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การกําหนด
ประเด็นปัญหาการวิจัย การสํารวจและทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และพยากรณ์ข้อมูลที่ได้จากกการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ศึกษาความมุ่งหมาย  ลักษณะและวิธีการวิจัยที่
คล้ายคลึงและ/หรือแตกต่างกันระหว่างการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) และการวิจัยเชิง
ประยุกต์ (applied research) ศึกษาลักษณะของการวิจัยทางการบริหารแบบต่าง ๆ เช่น การวิจัย
นโยบาย การวิจัยสถาบัน หรือการวิจัยประเมินผล ฯลฯ ศึกษาเทคนิค ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร
ดังกล่าว เปรียบเทียบกับการวิจัยทางสังคม ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติขัน้สูง  
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รหัส          ค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
2557402 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 2  3 (2-2-5) 
 Advanced Research Methodology 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2557401 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 1  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาความรู้สมัยใหม่ ได้แก่ ปรัชญาความรู้ยุคหลังนวสมัย
นิยม (Post-Modernism) กับระเบียบวิธีการวิจัยที่สอดคล้องกัน ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการวิจัย
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตามคติปรัชญาปฏิฐานนิยม  (Positivism) กับแนวทางการ วิจัย 
เชิงคุณภาพตามคติของปรัชญาแนวปรากฏการณ์วิทยา ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม การวิเคราะห์เพ่ือหา
ความเชื่อมโยงของพฤติกรรมการบริหาร การวินิจฉัยสั่งการ และการวินิจฉัยเชิงนโยบายกับพ้ืนฐานทาง
ปรัชญา (Philosophical Foundations) ที่ใช้อ้างอิงหรือสนับสนุน ศึกษาความมุ่งหมาย ลักษณะและ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขั้นสูง ศึกษาลักษณะของปัญหาการวิจัยที่เหมาะสม
จะใช้วิธีการเชิงปริมาณ วิธีการเชิงคุณภาพ หรือวิธีการทั้งสองแบบผสมผสานกัน 
2558302  วิทยานิพนธ์ 2                                       48 หน่วยกิต 
  Thesis 2 
  การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูงเพ่ือนํา
ผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐหรือเอกชนและนํามาใช้เขียนวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาวิชาการ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการที่ปรึกษาคอย
กํากับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
2558303  วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
  Thesis 3 
  การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูงเพ่ือนํา
ผลการวิจัยมาใช้เขียนวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และให้อยู่
ภายใต้การควบคุมและการแนะนําของคณะกรรมการทีปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2555) 
ชื่อปริญญา   
ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

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

   M.Ed. (Educational Administration) 
 

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

   

องค์ประกอบหลักสูตร 
แผน ก 

แผน ข 
(หน่วยกิต) แบบ ก 1 

(หน่วยกิต) 
แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

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

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3.1 วิชาบังคับ 
    3.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 

- 
- 
- 

18 
(15) 
(3) 

24 
(15) 
(9) 

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

  

หมายเหตุ  

     นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นของอาจารย์ ที่
ปรึกษา หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  1) แผน ก แบบ ก 1 
   1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                    ไม่นับหน่วยกิต 
     1.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 
     1.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน - หน่วยกิต 
                            1.3.1)  วิชาบังคับ - หน่วยกิต 
                            1.3.2)  วิชาเลือก - หน่วยกิต 

หลักสูตรปริญญาโท 
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                      1.4)  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  2) แผน ก แบบ ก 2 
   2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                    ไม่นับหน่วยกิต 
     2.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
     2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต 
                            2.3.1)  วิชาบังคับ (15) หน่วยกิต 
                            2.3.2)  วิชาเลือก (3) หน่วยกิต 
                      2.4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  3) แผน ข 
       3.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    3.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
    3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 
                            3.3.1) วิชาบังคับ (15) หน่วยกิต 
                            3.3.2) วิชาเลือก (9) หน่วยกิต 
                3.4) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
   1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

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

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

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

     Contexts and Trends in Education 
 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

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

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

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

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

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

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

     Human Resource Management 
1065205  การบริหารการเงิน และพัสดุ 3(3-0-6) 

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

  Basic Education Administration 
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รหัส    ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065210  การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 

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

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

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

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

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

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

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

     Knowledge Management in Education 
1066801  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 

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

     Seminar in Educational Administration 
1066902  การศึกษาเอกเทศ 3(150) 

     Independent Study 
2535301  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 3(3-0-6) 
     National Development Theories According  
     to His Majesty’s Initiatives 

  4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
           4.1) แผน ก แบบ ก 1 จ่านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1066905  วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
     Thesis  
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      4.2) แผน ก แบบ ก 2 จ่านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1066904  วิทยานิพนธ์                                                   12 หน่วยกิต 
     Thesis 
     กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก ทั้งแบบ ก 1 และ ก 2 (ท่าวิทยานิพนธ์) ก่าหนดให้ไม่ต้อง   สอบ
ประมวลความรู้ แต่ให้มีการน่าเสนอวิทยานิพนธ์แบบเข้มข้น เปิดเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบและ
การอนุมัติให้ผ่านของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด่าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
     5) หมวดการค้นคว้าอิสระ 
                    5.1) แผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัส     ชื่อวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1066903   การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

       Independent Study 
 กรณี เลือกศึกษาตามแผน ข (ท่าภาคนิพนธ์) ก่าหนดให้สอบประมวลความรู้             

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

 Educational Innovation and Evaluation 
 

หมายเหตุ   
    ความหมายของเลขรหัสรายวิชา    รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 

เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 

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

 1.4 การจัดแผนการศึกษา  
   1) แผน ก แบบ ก 1  

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไมน่ับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย ไม่นับหน่วยกิต 
 1065105 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066905 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066905 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 
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2) แผน ก แบบ ก 2   
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066904 วิทยานิพนธ์ 9  
รวมหน่วยกิต 9 

                 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ 1066903 การค้นคว้าอิสระ 6  
รวมหน่วยกิต 6 
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1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1014101  หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
     Principles of Education and Learning 

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา การศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติ การศึกษาและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ  หลักสูตรและ
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการจัดและบริหารการศึกษาของไทย 
1035101  นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
     Educational Innovation and Evaluation 
     ความหมาย ขอบข่ายและความส่าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล    
การเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและ         
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผล
ประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียน การสอนตาม
หลักสูตรระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
1036703  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
     Innovation and Information Management 

 ศึกษาถึงรากฐานขององค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความส่าคัญและบทบาทของ
ระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการ
สร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การน่านวัตกรรมมาใช้ใน
การบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ
สารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึง
ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน 
1045042  สถิติและการวิจัย           3(2-2-5) 
     Statistics and Research 
     ศึกษาพัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษาวิเคราะห์
ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ออกแบบการวัดตัวแปรและการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเก็บข้อมูลการแปลความหมายจากผลการ
วิเคราะห์ การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
1046401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
     Research for Educational Administration Development 

 ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือน่าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบค้น
เทคนิควิจัยใหม่ ๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะน่าไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และศึกษา
วิธีการวิจัย การใช้สถิติชั้นสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1046405  การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
     Qualitative Research 

 แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้ 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบ
ความคิดพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การก่าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล ข้อจ่ากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การสนทนากลุ่ม การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและวางแผน การ
วิจัยเชิง คุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนามตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ 
1065102  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
     Ethics for Administrators 

     ศึกษาและวิเคราะห์ระบบคุณธรรม และจริยธรรมของสังคม การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพส่าหรับผู้บริหาร การน่าแนวคิดหลักการและวิธีการทางปรัชญาและ
ศาสนามาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ การพัฒนาตนของ
ผู้บริหารด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน  
1065103  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
     Educational Development Policy and Planning 

     ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการก่าหนดนโยบาย การน่านโยบาย  
สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการก่าหนดนโยบายการศึกษา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติ
และสถานศึกษา วิเคราะห์การน่าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษา  วิเคราะห์
เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและแนวคิดใหม่ในการจัด
การศึกษาปัจจุบันและอนาคตได้ 
1065104  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
     Leadership in Educational Administration 
      ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น่า คุณลักษณะและประเภทของผู้น่าทาง      
การบริหารศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้น่า  ธรรมมาภิบาลของผู้น่า
ทางการศึกษา การเสริมสร้างและการพัฒนาภาวะผู้น่าทางการบริหารการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่าง
ความส่าเร็จของการใช้ภาวะผู้น่าในการบริหาร 
1065105  บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
     Contexts and Trends in Education 

     ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาพ้ืนฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา 
สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษา
การศึกษาในสภาพการณ์ต่าง ๆ 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065107  การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
     Systems Analysis and Organizational Development 

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

    Principles, Theories, and Practices of Educational  
              Administration 

 ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ 
ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้ง
ระบบ โดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจาย
อ่านาจการบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองค์การรูปแบบ
ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น่า คุณธรรม จริยธรรม
ของผู้น่า วัฒนธรรมองค์การและพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการ
พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
1065114  นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
     Professional Principal ship 

 ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่คุรุสภา
ก่าหนด พัฒนาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น่าวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และการจัดการความเครียดของผู้บริหาร มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท่างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อผลงาน การมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ  การพัฒนาสมรรถภาพและ
บุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม่ ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่น 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065201  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
     Human Resource Management 

 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์น่าหลัก
จิตวิทยาการบริหารและแนวคิด ทฤษฎี หลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคล การพัฒนา
ทีมงาน นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา 
1065205  การบริหารการเงินและพัสดุ 3(3-0-6) 
     Administration of School Finance and Materials 

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

     ศึกษาและวิเคราะห์ ปรัชญา นโยบาย จุดมุ่งหมาย และกระบวนการในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาและต่่ากว่าปริญญา การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่าง ๆ เน้นหลักการบริหาร
และการนิเทศงาน การบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในท้องถิ่น  การ
บริหารการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การบริหารการศึกษานอกระบบของท้องถิ่น รวมถึงปัญหา
และแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษา 
1065210  การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
     Local Education Management 

 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการทางการศึกษาไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน       
การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยกับต่างประเทศ การกระจายอ่านาจการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของชุมชน รูปแบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
1065211  หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
     Principles of Management in Business Education 
     ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างการบริหาร
การศึกษาและการบริหารธุรกิจ  วิวัฒนาการบริหารธุรกิจ หน้าที่ ของผู้ จัดการการวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดงานบุคคล การควบคุมการตัดสินใจ การประชาสัมพันธ์ ปัญหาในการ
บริหารธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ รวมทั้งเทคนิควิธีการในการบริหาร
องค์การธุรกิจทางการศึกษาและวิเคราะห์ผลการตอบแทนทางการศึกษา 
1065212  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
     Instructional Leadership and Curriculum Development 
     ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและการบริหารงาน
วิชาการการบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตร 
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเน้นการจัดการเรียนการสอนโดย
ยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาการประเมิน การสอน การประกัน
คุณภาพ การศึกษาศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น่าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรเน้นการระดม
ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065213  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
     Administration of Educational Resources 

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

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

     ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ โครงสร้างและ
การจัดองค์การในการบริหารการศึกษาของไทยในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาการ
จัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภทระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาการจัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภท
ระดับและขนาดของสถาบันการศึกษา งานและการจัดระบบงานในการบริหารหน่วยงานทางการศึกษา
และการรับรองวิทยฐานะและการประกันคุณภาพการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ในการบริหาร
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1065502  สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
     School and Community 

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

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

     ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี ตัวอย่างการ
ใช้กฎหมายทางการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
1066301  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
     Economics of Education 

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

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

     ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลง  สาเหตุและองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยงทาง
การศึกษา  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการศึกษา แนวคิดใหม่  ๆ ที่ผู้บริหารการศึกษา
จะน่ามาประยุกต์ใช้ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
1066704  การจัดการความรู้ทางการศึกษา 3(3-0-6) 
     Knowledge Management in Education 
     ศึกษาบทบาทการศึกษาในการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการ
ความรู้  เพ่ือเรียนรู้วิธีเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ให้เน้นกระบวนการจัดการความรู้และตัว
แบบการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
ประยุกต์การจัดการความรู้ที่สามารถใช้ในการศึกษาและชุมชน  
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1066801  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา                               3(150) 
     Practicum in Educational Administration 

     สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศการสอนรวมทั้งปัญหา
ขององค์การ  การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอ่ืน ๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอน
ก่าหนดและมีการศึกษานอกสถานที่ 
1066901  สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
     Seminar in Educational Administration 

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

     ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
1066903  การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
     Independent Study 

     โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ภายใต้
การก่ากับดูแลของอาจารย์ 
1066904  วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
     Thesis 

 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม      
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน่าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิค วิธี
วิจัย และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
1066905  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต   
     Thesis  

     ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา และ/
หรือแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การก่าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย น่าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
จัดท่าโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
          น่าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ ได้น่าเสนอในวิทยานิพนธ์ 1  
ประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมุติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  แผนการด่าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ใน
การด่าเนินการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลภายใต้ค่าแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระยะเวลาด่าเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง 

           วิจัยภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน สอบวิทยานิพนธ์ และน่าเสนอบทความการวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
     English for Graduate Students 

     ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2535301  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
     National Development Theories According to  
                 His Majesty’s Initiatives 
     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด่าริในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเพ่ือน่าทฤษฎีหรือแนวคิด  
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อ การจัดการ
ศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 
4125101  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
              Computing for Graduate Students 
           ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการ
บริหารงาน 
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        หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร พ.ศ. 2555)  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม         :    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

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

   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

1.หลักสูตร 
1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน ไม่นับหน่วยกิต  ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 27 
   3.1 วิชาบังคับ (6) (6) 
   3.2 วิชาเลือก (15) (21) 
4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - 6 

รวมหน่วยกิต 39 39 

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

 2) หมวดวิชาสัมพันธ์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า            6          หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

1025011 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy for Local Development  
1025042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

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

รหัส ชือ่วิชา น(ท-ป-ศ) 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development  
1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส่าหรับท้องถิ่น        3(1-4-4) 
 Seminar in Research for Local Curriculum and 

Instructional Development 
 

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

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

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

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

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

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

 
1026125  การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียน การสอน 3(1-4-4) 
 Independent Study in Curriculum and Instruction  
1026126  การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(150) 
 Practicum in Curriculum and Instructional Development  
1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน   3(2-2-5) 
1026142  การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Evaluation  
1026143  การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  
1026162  การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Supervision  

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

5) ภาคนิพนธ์    จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1026992 การค้นคว้าอิสระ                                      6 หน่วยกิต 
 Independent Study  

ข้อก าหนดเฉพาะหลักสูตร 
1. ผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ ตามเกณฑ์

ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตราก่าหนด กรณีสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and learning  
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  
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2. นักศึกษาที่ ไม่ เคยผ่านการฝึกวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องผ่านการ           
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

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

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

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025011 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาบังคับ) 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

1025121 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

1025123 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 
1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนส่าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 1026125 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4-4) 
สอบประมวลความรู้ 

วิทยานิพนธ์ 1026991 วิทยานิพนธ์  3 

รวมหน่วยกิต 12 

 แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025011 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาบังคับ) 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

1025121 นวัตกรรมการการจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 9 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

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

(วิชาเลือก) 
1025123 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 
1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

การค้นคว้าอิสระ 1026992 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวมหน่วยกิต 12 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1026991 วิทยานิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนส่าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร             
ในสถานศึกษา 

3(2-2-5) 

(วิชาเลือก) 1026125 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 

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

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

1025122 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 

สอบประมวลความรู้ 
การค้นคว้าอิสระ 1026992 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 3 

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

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

Principles of Education and Learning 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา การศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ 
หลักสูตรและพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการจัดและการบริหาร
การศึกษาไทย 
1025011 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

Educational Philosophy for Local Development 
ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยปัจจุบัน รวมทั้งปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา นโยบาย และแนวโน้มการจัดการศึกษาทั้งของ
ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ศึกษาแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความ
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งอกงามตลอดชีวิตและความเป็นไทยที่สมบูรณ์ การน่ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและสภาพท้องถิ่น 
รหัส     ค าอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป-ศ) 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

Curriculum and Instructional Development 
ศึกษา วิเคราะห์ปรัชญาและนโยบายการศึกษาไทยตลอดจนประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม

อาเซียน ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในระดับต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยเน้นประเทศในกลุ่มอาเซียน 
กลยุทธ์ ในการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การ
จัดเตรียมเอกสารและวัสดุหลักสูตร กระบวนการน่าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ศึกษา
และวิเคราะห์ทฤษฎี การสอน รูปแบบการสอนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญมีทักษะในการแสวงหาความรู้และจัดการความรู้ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ใช้
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายอาเซียน 
1025042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 

Statistics and Research 
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

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

Ethics and Morals Development 
ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในสังคมและในท้องถิ่น อภิปราย

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

Promotion in Teacher Competencies 
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการศึกษาชาติของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

มาตรฐานวิชาชีพครูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากลุ่มวิชาชีพครู องค์ประกอบความเป็นครู ทักษะ
และเจตคติของครู ความรู้ ความสามารถ สมรรถภาพของครู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู แนวคิด กระบวนการและขั้นตอน ในการพัฒนาวิชาชีพครู และการเป็นครูมืออาชีพ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของครูมืออาชีพ 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป-ศ) 
1025121 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

The Innovation of Curriculum and Instructional Management 
ศึกษา วิเคราะห์หลักการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยเน้นการบริหารงานด้าน

หลักสูตรและการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนิเทศการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  มาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครุสภา อภิปรายปัญหาและแนวโน้มในการบริหารงาน ด้านหลักสูตรและ การเรียนการสอน 
กระบวนการประยุกต์ระบบนิเทศการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และสภาวะการจัดการศึกษา 
1025122 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 

Curriculum Development and Training Techniques 
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและเทคนิคของการฝึกอบรม

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

Instruction for Thinking Process Development 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับสมองและทฤษฎีการคิด

แบบต่าง ๆ การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในระดับสูง การประเมินและการควบคุมกระบวนการคิด 
ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายกระบวนการคิด การพัฒนารูปแบบการวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศ      
ที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

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

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

Development of Learning Societies 
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับสภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ผลกระทบที่มีต่อครอบครัวและชุมชนทั้งของไทยและอาเซียน ระบบการเรียนรู้ใน
สังคมยุคใหม่ ลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ชุมชนและของอาเซียน และการรวมพลังเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือศึกษาและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ รวมทั้ง
บทบาทของโรงเรียนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป-ศ) 
1026125 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4-4) 

Independent Study in Curriculum and Instruction 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปัญหาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านหลักสูตรและการ

เรียนการสอนและน่ามาจัดท่าโครงการพิเศษหรือรายงาน ภายใต้ค่าปรึกษาแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1026126 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(150) 

Practicum in Curriculum and Instructional Development 
ศึกษา วิเคราะห์บริบททางการศึกษาตลอดจนหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน่าไปสู่การฝึก

ปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
1026135 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

Information Technology for Instruction 
ศึกษา วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการสร้างและการน่าเสนอข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล การใช้คอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการน่า
ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยประยุกต์ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1026142 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

Curriculum and Instructional Evaluation 
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนทัศน์ การประเมิน ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

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

Classroom Action Research 
ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความส่าคัญและ

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพ่ือก่าหนดปัญหาวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัย ด่าเนินการทดลอง
เก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น่าเสนอและประเมินผลการวิจัย 
1026162 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

Instructional Supervision 
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ

กระบวนการนิเทศทางด้านการเรียนการสอน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงกับการนิเทศ พัฒนา
รูปแบบการนิเทศทางด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูปทางการศึกษาและ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป น่าเสนอรูปแบบการนิเทศและโครงการนิเทศ เพ่ือปฏิรูปการพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

English for Graduate Students 
ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการ

อ่านและสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป-ศ) 
1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   3(1-4-4) 
 ส าหรับท้องถิ่น 

Seminar in Research for Local Curriculum and Instructional 
Development 
สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส่าหรับท้องถิ่น 

วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน ในบริบทของสังคมไทยและประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของท้องถิ่นและประเทศ ส่าหรับการศึกษาทุกระบบทั้ง
การศึกษานอกระบบ ในระบบ และตามอัธยาศัย ระดมพลังสมองเพ่ือแก้ปัญหา และน่าเสนอแนวทางหรือ
รูปแบบการพัฒนางานวิจัย ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือ
ส่งเสริม ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 
1026991 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

Thesis 
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาหลักสูตรและการสอน โดยประยุกต์ทฤษฎีและหลักการส่าคัญของศาสตร์ในสาขาเพ่ือก่าหนดเป็น
ประเด็นวิจัยที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและ
การสอนแล้วน่าเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมและให้ค่าปรึกษาโดยคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1026992 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

Independent Study 
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่าง ๆ ที่สนใจซึ่ง

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือก่าหนดเป็นหัวข้อภาคนิพนธ์และด่าเนินการท่าภาค
นิพนธ์ ภายใต้การให้ค่าปรึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 

Educational Innovation and Evaluation 
ความหมาย ขอบข่ายและความส่าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการ

เรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผล
ประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

Computer for Graduate Students 
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
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        หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร พ.ศ. 2561)  
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

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

ชื่อย่อ : M.Ed.(Curriculum and Instruction) 
1. หลักสูตร 

1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      39     หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 

จ่าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และ
วิทยานิพนธ์ โดยมีจ่านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้ 

 
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 27 

3.1 วิชาบังคับ (6) (6) 
3.2 วิชาเลือก (15) (21) 

4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - 6 
รวมหน่วยกิต 39 39 

 
1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 ท่าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ ์ 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
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1.2.2 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท่าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท่าการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

4) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 

1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
SCS501 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  

 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy for Local Development  
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development  
EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ส่าหรับท้องถิ่น 
3(1-4-4) 

 Seminar in Research for Local Curriculum and 
Instructional Development 
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3.2) กลุ่มวิชาเลือกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า   
แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
แผน ข             เลือกเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
 Ethics and Morals Development  
EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 Promotion of Teacher Competencies  
EMC505 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Innovation of Curriculum and Instructional 

Management 
 

EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Training Techniques  
EMC507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

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

EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based Curriculum  
 Development  
EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 

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

 
 Independent Study in Curriculum and Instruction  
EMC603 การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Individual Study in Curriculum and Instruction  
EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(150) 
 Practicum in Curriculum and Instructional 

Development 
 

EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน    3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  
EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Evaluation  
EMC607 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  
EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Supervision  
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ข้อก าหนดเฉพาะหลักสูตร 

1. ผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่าหนด กรณีสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้           
โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Principles of Education and learning  
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

 
2. นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์  

อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 

 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

EME หมู่วิชาหลักการศึกษา 
EMC หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
VLE  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
SCS หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

 
 

4) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ่านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC609 วิทยานิพนธ์                                                      12               หน่วยกิต 
 Thesis  
EMC610 การค้นคว้าอิสระ                                                   6 หน่วยกิต 
 Independent  Study  
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1.4 การจัดแผนการศึกษา 
1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน SCS501 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 EMC505 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตร 3(2-2-5) 
  และการเรียนการสอน  
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)  
รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EMC505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

EMC507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 
EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชา)  
รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนส่าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
 EMC603 การศึกษาเอกเทศด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน

การสอน 
3(150) 

 EMC607 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชา)  

สอบประมวลความรู้ 
วิทยานิพนธ์ EMC609 วิทยานิพนธ์ 3 
รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMC609 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 

3.1.4.2 แผน ข 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน SCS501 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 EMC505 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตร 3(2-2-5) 
  และการเรียนการสอน  
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)  
รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ EMC505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน EMC507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก) EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชา)  
วิทยานิพนธ์ EMC610 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนส่าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

 EMC603 การศึกษาเอกเทศด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 
3(150) 

 EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 EMC607 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 3 รายวิชา)  
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการ
ฝึกอบรม 

3(2-2-5) 

สอบประมวลความรู้ 
วิทยานิพนธ์ EMC610 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวมหน่วยกิต 6 
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EMC603 การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Individual Study in Curriculum and Instruction  

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปัญหาและกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจทางหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และน่าเสนอแนวทางเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 

1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy for Local Development  

ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยปัจจุบัน รวมทั้งปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา นโยบาย และแนวโน้มการจัดการศึกษาทั้ง
ของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ศึกษาแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและความเป็นไทยที่สอดคล้องกับสากล 
EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development 

ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีด้านหลักสูตรด้านการสอน และด้านการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร การน่าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอนรูปแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เชิงผลิตภาพอย่างสร้างสรรค์ 
EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  3(3-0-6) 
 Ethics and Morals Development  

ศึกษา วิเคราะห์  ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในสังคมและในท้องถิ่น อภิปราย
กระบวนการสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในสถานศึกษา และในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความเป็นสากล การวิเคราะห์ระบบ และออกแบบ
กิจกรรม เพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างแบบประเมินระดับคุณธรรมและจริยธรรม 
EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 Promotion of Teacher Competencies  

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการศึกษาชาติของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน มาตรฐาน
วิชาชีพครู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากลุ่มวิชาชีพครู องค์ประกอบความเป็นครู ทักษะและเจตคติ 
ความรู้ ความสามารถ สมรรถภาพของครู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากลุ่มวิชาชีพครู แนวคิด 
กระบวนการ ในการพัฒนาวิชาชีพครู และความเป็นครูมืออาชีพ  
EMC505 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Innovation of Curriculum and Instructional Management  
ศึกษา วิเคราะห์หลักการและองค์ประกอบการบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และการ
นิเทศการอภิปรายปัญหา และแนวโน้มการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน และการนิเทศใน
การศึกษา 4.0 การจัดการชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Training Techniques  

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและเทคนิคของการฝึกอบรม
สังเคราะห์รูปแบบ เทคนิคและนวัตกรรมการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและใช้หลักสูตรฝึ กอบรม 
ประเมินผลและรายงานการฝึกอบรม 
EMC507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 
 Instruction for Thinking Process Development  

ศึกษาและอภิปรายทฤษฎีเกี่ยวกับสมองและกระบวนการคิดแบบต่างๆ รูปแบบการ
สอน และกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 การประเมินการคิด และการรู้คิด 
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนหรือการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดทั้งในของไทยและ
ต่างประเทศปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในบริบทจริงด้านเนื้อหาวิชา
และระดับผู้เรียน 
EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based Curriculum Development  

ศึกษา ส่ารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายหลักการ กระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน การด่าเนินการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาที่มีการด่าเนินการวิจัยตามวงจรวิจัย ประกอบด้วยวางแผน  ปฏิบัติการ สังเกต และสะท้อนผลอย่างน้อย
สองรอบ 
 

EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น 3(1-4-4) 
 Seminar in Research for Local Curriculum and Instructional 

Development 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูแปแบบของการสัมมนาวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส่าหรับท้องถิ่นเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนระดับสากลและที่เป็นปัจจุบัน ใช้ประเด็นปัญหาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนมาเป็น
หัวข้อการวิจัย แล้วน่ามาเสนอแนวคิดออกแบบการวิจัยในบริบทของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการ
สัมมนาและมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสมและน่าองค์ความรู้ที่มีมาสร้างผลิตผลเพื่อเผยแพร่ 
EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Development of Learning Societies  

ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและผลกระทบลักษณะ
ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตและการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูบทบาทของสถานศึกษาในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(150) 
 Practicum in Curriculum and Instructional Development  

ศึกษา วิเคราะห์บริบททางการศึกษาตลอดจนหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน่าไปสู่การฝึก
ปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC605 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา                 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ในการใช้ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ        
สร้าง ประเมิน และการน่าเสนอข้อมูลด้านการเรียนการสอน การใช้ฐานข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน 
EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Evaluation  

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนทัศน์ การประเมิน ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
รูปแบบการประเมิน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ โดยการฝึกปฏิบัติการประเมินในสถานศึกษา 
EMC607 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  

ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความส่าคัญและ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพ่ือก่าหนดปัญหาวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัย ด่าเนินการ
ทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น่าเสนอและประเมิน
ผลการวิจัย 
EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Supervision  

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศทางด้านการเรียนการสอน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงกับการนิเทศ พัฒนา
รูปแบบการนิเทศทางด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูปทางการศึกษาและ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป น่าเสนอรูปแบบการนิเทศและโครงการนิเทศ เพ่ือปฏิรูปการพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
EMC609 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาหลักสูตรและการสอน โดยประยุกต์ทฤษฎีและหลักการส่าคัญของศาสตร์ในสาขาเพ่ือก่าหนดเป็น
ประเด็นวิจัยที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและ
การสอนแล้วน่าเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมและให้ค่าปรึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
EMC610 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  

ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่าง ๆ ที่สนใจซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือก่าหนดเป็นหัวข้อการค้นคว้าอิสระและด่าเนินการ
ท่าการค้นคว้าอิสระ ภายใต้การให้ค่าปรึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and Learning  

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษา อภิปรายปัญหา และแนวโน้มการจัดการศึกษา วิเคราะห์ 
บทบาทหน้าที่องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

ความหมาย ขอบข่ายและความส่าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการ
เรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับ
ต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 
ความหมาย ประเภทและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การออกแบบและการใช้สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสมส่าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียนรายงานจากผลการวิเคราะห์ การเขียนเค้า
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
                      ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้น การ
อ่านและสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อ 
ภาษาอังกฤษโดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการ
บริหารงานการวิเคราะห์ที่เหมาะสมส่าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียนรายงานจากผลการวิเคราะห์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 

 
 

 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการเกษตร ( หลักสูตร พ.ศ. 2555 ) 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม       : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
  Master of  Science Program in Agricultural Management  

Technology 
ชื่อย่อ       : วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 

M.Sc. (Agricultural Management Technology) 
 

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

จ่าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/    
การค้นคว้าอิสระ โดยมีจ่านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดดังนี้ 

 
องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

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

3.1 วิชาบังคับ 5 5 
3.2 วิชาเลือก 15 21 

4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - 6 
รวมหน่วยกิต 38 38 

 
1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 

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

3.1) วิชาบังคับ    5 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก    15 หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
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1.2.2 แผน ข 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับ หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   26 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ    5 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก    21 หน่วยกิต 

4) การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
 
 1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

1) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ่านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3566210    การเป็นผู้ประกอบการและบริหารโครงการ 

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

3566211    การจัดการธุรกิจเกษตร 
   Agribusiness Management 

3(3-0-6) 

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

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

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

5007906 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 
Seminar in Agricultural Management Technology 2 

1(1-0-2) 

5007907 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 
Research Methods in Agriculture 

3(3-0-6) 

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

                        แผน ข             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 

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

Plant Propagation Management 
3(3-0-6) 

5007105 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
Post-harvest Management 

3(3-0-6) 

5007107 การจัดการเกษตรอินทรีย์ 
Organic Agricultural Management 
 

3(3-0-6) 
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5007108 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 
Selected Topics in Plant Production Management 

3(3-0-6) 

รหสัวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
5007201 การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

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

5007203 เทคโนโลยีการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
Increasing Productivity Management Technology 

3(3-0-6) 

5007301 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพื่อการเพ่ิมผลผลิตพืช 
Local Wisdom and Development for Increasing Plant Production 

3(3-0-6) 

5017301 การจัดการน้่า ดิน และพืช 
Water, Soil and Plant Management 

3(3-0-6) 

5027301 การจัดการพืชพลังงาน 
Energy Crops Management 

3(3-0-6) 

5037301 การจัดการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
Orchid Culture Management 

3(3-0-6) 

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

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

5047201 การจัดการฟาร์มสุกรในอุตสาหกรรม 
Industrial Swine Farm Management 

3(3-0-6) 

5047301 การพัฒนาการผลิตโคเนื้อโคนมในเขตร้อน 
Development of Beef and Dairy Production in Tropical 
Climates 

3(3-0-6) 

5047402 การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 
Feed Processing Management 

3(3-0-6) 

5047501 เทคโนโลยีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการผลิตปศุสัตว์ 
Management Technology of Local Wisdom in Livestock 
Production 

3(3-0-6) 

5047502 การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 
Pollution and Environmental Control in Livestock Farm 

3(3-0-6) 

5047901 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 
Selected Topics in Animal Production Management 

3(3-0-6) 

5057301 
 
5057401 

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

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 

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

Advanced Food Packaging Technology 
3(3-0-6) 
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5077301 กฎหมายอาหารและการค้าอาหารระหว่างประเทศ 
Food Law and the International Food Trade 

3(3-0-6) 

5077302 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวางตลาด 
Research and Product Development for a Market Launch 

3(3-0-6) 

5077303 การจัดการด้านการผลิตและการด่าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 
Production and Operation Management in Food Industry 

3(3-0-6) 

5077304 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
Food Quality and Safety Management 

3(3-0-6) 

5077305 การจัดการโซ่อุปทานอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ 
Food Supply Chain Management and Traceability 

3(3-0-6) 

5077402 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Processing Technology 

3(3-0-6) 

5077403 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
Innovations in Food Processing 

3(3-0-6) 

5077901 เรื่องเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
Selected Topics in Food Industry Management 

3(3-0-6) 

     3) วิทยานิพนธ์ 
      ก่าหนดให้นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 เรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 

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

Thesis 
12 หน่วยกิต 

     4) ภาคนิพนธ ์
      ก่าหนดให้นักศึกษาที่เรียน แผน ข เรียนวิชาภาคนิพนธ์ 

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

Independent Study 
6 หน่วยกิต 

 
     5) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

      5.1) วิชาเสริมพื้นฐานทั่วไป 
นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้

คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด กรณีความรู้ความสามารถต่่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก่าหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
Computers for Graduate Students 
 

 2(1-2-3) 
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5.2) วิชาเสริมพื้นฐานเฉพาะ 
 นักศึกษาทุกกลุ่มวิชาต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานเฉพาะดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

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

Plant Production Basics 
3(3-0-6) 

5047101 พ้ืนฐานการผลิตสัตว์ 
Animal Production Basics 

3(3-0-6) 

5077401 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
Basic of Food Science and Technology 

3(3-0-6) 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

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

     3.1.4 การจัดแผนการศกึษา 
1) แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 3566210 การเป็นผู้ประกอบการและบริหาร
โครงการ 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

2(1-2-3) 

 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

2(1-2-3) 

 5007101 พ้ืนฐานการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 5047101 พ้ืนฐานการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 5077401 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 3 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

5007105 
การจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

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

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5047404 
5047501 

การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากสัตว์ 
เทคโนโลยีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทางการผลิตสัตว์ 

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

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

5077302 
 

5077303 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
วางตลาด 
การจัดการด้านการผลิตและการ
ด่าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

  รวมหน่วยกิต 12 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 5007905 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

 
5007107 
5007103 

 
การจัดการเกษตรอินทรีย์ 
การจัดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

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

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ 
 

5057301 
 

5047402 

มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร
จากสัตว์ 
การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์             

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

5077304 
 

5077301 

การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร 
กฎหมายอาหารและการค้าอาหาร
ระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

วิทยานิพนธ์ 5007903 วิทยานิพนธ์ 4 
รวมหน่วยกิต 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

 
5007108 

 
เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 

 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว ์

5047901 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

5077901 เรื่องเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร 

3(3-0-6) 

วิทยานิพนธ ์ 5007903 วิทยานิพนธ์ 8 
รวมหน่วยกิต 12 

 
2) แผน ข 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 3566210 การเป็นผู้ประกอบการและบริหาร
โครงการ 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 
2(1-2-3) 

 5007101 พ้ืนฐานการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 5047101 พ้ืนฐานการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 5077401 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 3 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 3566211 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 5007907 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)    
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 5007104 

5007105 
การจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

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

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ 

5047201 
5047501 

การจัดการฟาร์มสุกรในระดับอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทางการผลิตสัตว์ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

5077302 
 

5077303 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
วางตลาด 
การจัดการการผลิตและการด่าเนินงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

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

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (วิชาบังคับ) 

5007905 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)    
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติ
พืช 

5007107 
5007301 

 
5007103 

การจัดการเกษตรอินทรีย์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ผลผลิตพืช 
การจัดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

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

 
3(3-0-6) 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ 

5057301 
 

5047301 
5047402 

มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร
สัตว์ 
การจัดการผลิตโคเนื้อโคนมในเขตร้อน 
การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 

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

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

5077304 
 

5077101 
5077301 

การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร 
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 
กฎหมายอาหารและการค้าอาหาร
ระหว่างประเทศ 

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

การค้นคว้าอิสระ 5007904 การค้นคว้าอิสระ 2 
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
(วิชาบังคับ) 

5007906 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 1(1-0-2) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

5007203 
5007108 

เทคโนโลยีการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 

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

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ 

5047404 
5047901 

การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากสัตว์ 
เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 

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

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

5077403 
5077901 

นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
เรื่องเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

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

การค้นคว้าอิสระ 5007904 การค้นคว้าอิสระ 4 
รวมหน่วยกิต 11 
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1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส ค าอธิบายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป
ใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารในทางวิชาการ โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3566210 การเป็นผู้ประกอบการและบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Project Management  

ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ หลักทฤษฏีและปฏิบัติของการจัดการ
ธุรกิจของตนเอง รวมถึงลักษณะของธุรกิจโดยมีการสอดแทรกจริยธรรมจรรยาบรรณของนักธุรกิจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารจัดการโครงการ การเงิน การ
บัญชี กฎหมายด้านภาษี  การจัดรูปแบบองค์การ การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดท่าโครงการ เทคนิคการวางแผน
ปฏิบัติงานและการเลือกใช้ การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน และการประเมินโครงการ 
3566211  การจัดการธุรกิจเกษตร      3(3-0-6) 
 Agribusiness Management  

แนวคิดการจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์การจัดการ การ
จัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกษตร การตลาด การเงิน การผลิต การจัดจ่าหน่าย การส่งออก สินค้า
เกษตร ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ระบบการขนส่ง (logistics) โดยค่านึงถึงการบูรณาการทาง
ธุรกิจ คุณธรรม จริยธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน 

  
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Computers for Graduate Students   

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการ
บริหารงาน 
5007101 พื้นฐานการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 Plant Production Basics  

ประโยชน์และความส่าคัญของพืช กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช หลักการผลิตพืช 
การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
5007102 การจัดการขยายพันธุ์พืช 3(3-0-6) 
 Plant Propagation Management  

ศึกษาหลักการ วิธีการ และจัดการเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชไร่ พืชสวน และสมุนไพรใน
ระดบัภูมิปัญญาท้องถิ่นถึงเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อจ่าหน่ายภายในประเทศ และส่งออก 
5007103 การจัดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 3(3-0-6) 
 Soilless Culture Management  

ศึกษาหลักการ วิธีการ และจัดการเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินระบบต่าง  ๆ เพ่ือ
จ่าหน่ายภายในประเทศและส่งออก 
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รหัส ค าอธิบายวิชา น(ท-ป-ศ) 
5007104 การจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     3(3-0-6) 
 Plant Tissue Culture Management  

ศึกษาหลักการ วิธีการและจัดการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไร่ พืชสวน และ
สมุนไพรในระดับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กถึงห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือ
จ่าหน่ายภายในประเทศและส่งออก 
5007105 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว           3(3-0-6) 
 Post-harvest Management  

ศึกษาหลักการ วิธีการ และการจัดการ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมไปจนถึงการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพ มาตรฐานพืชต่าง ๆ การท่าความสะอาด คัดขนาด บรรจุภัณฑ์และ
เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อผลผลิตทางการเกษตร การขนส่ง การตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5007107       การจัดการเกษตรอินทรย์ี                                                          3(3-0-6) 

Organic Agricultural Management 
วิธีการ ปัจจัย และขั้นตอนการผลิต การตลาด การรับรองและการตรวจสอบมาตรฐาน

การผลิตเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน และการส่งออกต่างประเทศ 
5007108 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Plant Production Management  

หัวข้อที่น่าสนใจ หรือ ก่าลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการทางด้านการผลิตพืช โดยหัวข้อ
เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา ตามสภาพความเหมาะสมทันสถานการณ์ 

5007201 การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 3(3-0-6) 
 Utilization of Plant Genetic Resources  

หลักการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การส่ารวจรวบรวม การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช การใช้ประโยชน์
จากเชื้อพันธุกรรม การพัฒนาพันธุกรรมพืชเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ การพาณิชย์ และการอนุรักษ์ กฎระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในระดับประเทศ และสากล 

5007203 เทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6) 
 Increasing Productivity Management Technology  

ศึกษาหลักการใช้และบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืช ได้แก่ 
การบริหารจัดการดิน น้่า ปุ๋ย การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ฮอร์โมน สารเร่ง และยับยั้งการ
เจริญเติบโตของพืช หลักการควบคุมป้องกันก่าจัดโรค แมลง วัชพืช และศัตรูพืชอ่ืน  ๆ ทั้งโดยการใช้
สารเคมี สารชีวภาพ การควบคุมแบบผสมผสาน ( IPM) และการใช้วิธีทางชีวินทรีย์ (Biocontrol) เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
5007301 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืช      3(3-0-6) 
 Local Wisdom and Development for Increasing Plant Production 

การส่ารวจ การรวบรวม การวิเคราะห์ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์
โดยการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการด้านพืช หลักการฝึกอบรมและการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หลักการจัดการเพ่ือการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น กฎหมาย กฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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รหัส  ค าอธิบายวิชา น(ท-ป-ศ) 
5007903 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร เน้นความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน่าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิควิธี
วิจัยที่เป็นระบบ และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตร 
5007904 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  

โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซ้ึง เกี่ยวกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการ
จัดการเกษตร หรือศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
5007905 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Agricultural Management Technology 1  

การศึกษาค้นคว้าหัวข้อเรื่องทางด้านการเกษตร และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นแบบ
บูรณาการ การน่าเสนอ และอภิปรายต่อที่ประชุม 
 5007906 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2   1(1-0-2) 
 Seminar in Agricultural Management Technology 2  

การศึกษาค้นคว้าหัวข้อเรื่องทางด้านการจัดการธุรกิจเกษตร และเรียบเรียงข้อมูลอย่าง
เป็นแบบบูรณาการ การน่าเสนอ และอภิปรายต่อที่ประชุม 
5007907 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Research Methods in Agriculture  

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล  
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ การเขียนโครงงานวิจัย การน่าเสนองานวิจัย และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูปในการวิจัยทางการเกษตร 
5017301 การจัดการน้ า ดิน และพืช   3(3-0-6) 
 Water, Soil and Plant Management  

องค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติของดิน ความส่าคัญของน้่าต่อโครงสร้างดิน 
ความส่าคัญของน้่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืช ความส่าคัญของดินต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับการผลิตพืชในเชิงธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดิน น้่า พืช และการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น 
5027301 การจัดการพืชพลังงาน 3(3-0-6) 
 Energy Crops Management  

ชนิดของพืชพลังงาน ระบบการปลูกและการจัดการ การใช้ประโยชน์พืชพลังงานใน
ระดับชุมชน และระดับอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารและสิ่งแวดล้อม 
5037301 การจัดการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 3(3-0-6) 
 Orchid Culture Management  

หลักการจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หลักการจัดการโรงเรือนเพาะเลี้ยง 
การจัดการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุ์ และการจัดการกล้วยไม้ในเชิงธุรกิจ 
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รหัส ค าอธิบายวิชา น(ท-ป-ศ) 
5047101 พืน้ฐานการผลิตสัตว์  3(3-0-6) 
 Animal Production Basics  

ประโยชน์และความส่าคัญของการเลี้ยงสัตว์  พันธุ์และลักษณะประจ่าพันธุ์ การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์  อาหารและการให้อาหารสัตว์ กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์ การจัดการฟาร์ม โรคสัตว์และการสุขาภิบาล ผลผลิตและผลติภัณฑ์จากสัตวก์ารตลาด 

5047102 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Poultry Farm Management  

การวางแผนโครงการจัดตั้งฟาร์มสัตว์ปีก การจัดการด้านพันธุ์ อาหาร การเงิน แรงงาน
และการจัดระเบียบการปฏิบัติงานในฟาร์ม การวางแผนการผลิตและการตลาดในระดับอุตสาหกรรม การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม  
5047201 การจัดการฟาร์มสุกรในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Swine Farm Management  

การวางแผนโครงการจัดตั้งฟาร์มสุกร การจัดการด้านพันธุ์ อาหาร การเงิน 
แรงงานและการจัดระเบียบการปฏิบัติงานในฟาร์ม การวางแผนการผลิตและการตลาดในระดับ
อุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม 
5047301 การพัฒนาการผลิตโคเนื้อโคนมในเขตร้อน 3(3-0-6) 
 Development of Beef and Dairy Production in Tropical Climates 

การพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในด้านสายพันธุ์ โรงเรือน อาหาร การ
ป้องกันและรักษาโรค เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเนื้อและน้่านมทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการศึกษา
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเขตร้อนที่กระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต 
5047401 การจัดการพืชอาหารสัตว์ 3(3-0-6) 
 Forage Crop Management  

เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการใช้ประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การจัดระบบการผลิต วิธีการ
จัดการ และการใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอส่าหรับเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปีและ
เทคโนโลยีการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
5047402 การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 3(3-0-6) 
 Feed Processing Management  

การจัดการด้านการตรวจรับวัตถุดิบ การผสมอาหาร  การอัดเม็ด การตรวจ
คุณภาพอาหารสัตว์ การบรรจุและการเก็บรักษา โรงงานอาหารสัตว์ ระบบ GMP และ HACCP ใน
การผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ 
5047403 โภชนาศาสตร์สัตว์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Animal Nutrition  

การประยุกต์ใช้และการปรับปรุงวัตถุดิบเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ปีก สุกร โคเนื้อและ
โคนม แผนการให้อาหารสัตว์เพ่ือความเหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์ในการให้ผลผลิต การ
เจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ 
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รหัส ค าอธิบายวิชา น(ท-ป-ศ) 
5047404 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากสัตว์ 3(3-0-6) 
 Value Addition in Animal Products  

ความต้องการผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในอนาคต และผลกระทบของพฤติกรรม
การบริโภคต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ หลักในการเพ่ิมมูลค่าของเนื้อ นม และไข่ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิธีเพ่ิมมูลค่าในผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
5047501 เทคโนโลยีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการผลิตปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 Management Technology of Local Wisdom in Livestock Production 

ความส่าคัญของปศุสัตว์ต่อชุมชน พันธุ์ปศุสัตว์พ้ืนเมือง ระบบและเทคนิคการเลี้ยง การ
ดูแลรักษาป้องกันโรค การซื้อขายปศุสัตว์โดยภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละภูมิภาค การผสมผสานองค์
ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการผลิตปศุสัตว์พ้ืนบ้านกับเทคโนโลยี และการจัดตั้งกลุ่มด้าน ปศุสัตว์
ภายในชุมชนต่าง ๆ 
5047502 การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 Pollution and Environmental Control in Livestock Farm  

หลักการจัดการของเสียในฟาร์มและการป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดจาก
การผลิตสัตว์ การตรวจวัดและมาตรฐานค่ามลภาวะในฟาร์มปศุสัตว์ การวัดค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการผลิตปศุสัตว์ การเก็บและรวบรวมของเสีย การบ่าบัด และการน่าของเสียจากสัตว์ไปใช้
ประโยชน์ 
5047901 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Animal Production Management  

หัวข้อที่น่าสนใจ หรือ ก่าลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการทางด้านการผลิตสัตว์ โดยหัวข้อ
เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
5057301 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารจากสัตว์ 3(3-0-6) 
 Foods of Animal Origin Safety and Standards  

มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารจากสัตว์ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ผู้บริโภค การควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารพิษ และสารตกค้างต่าง  ๆ ระบบการ
ประกันคุณภาพ และการเก็บรักษาอาหารจากสัตว์ 
5057401 การจัดการสุขภาพสัตว์    3(3-0-6) 
 Animal Health Management  

หลักการสุขาภิบาล แผนการสุขาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดติดต่อและโรคพยาธิ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การตรวจและการรักษาสุขภาพสัตว์ การ
ให้ยาสัตว์เพ่ือการป้องกันและรักษาโรค 

 

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

หลักการสุขาภิบาล แผนการสุขาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดติดต่อและโรคพยาธิ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การตรวจและการรักษาสุขภาพสัตว์ การ
ให้ยาสัตว์เพ่ือการป้องกันและรักษาโรค 
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รหัส ค าอธิบายวิชา น(ท-ป-ศ) 
5077101 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Food Packaging Technology  

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุภัณฑ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การ
วิเคราะห์และทดสอบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปร การบรรจุแบบปลอดเชื้อ บรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถใช้กับไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมการค่านวณอายุการเก็บรักษา 
กฎหมาย มาตรฐาน และข้อก่าหนด ที่เก่ียวข้อง 
5077301 กฎหมายอาหารและการค้าอาหารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Food Law and the International Food Trade   

บูรณาการกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อก่าหนดและกฎเกณฑ์ขององค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศที่เกี่ยวกับอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อ
ความมั่นคงทางอาหาร 
5077302 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวางตลาด 3(3-0-6) 
 Research and Product Development for a Market Launch 

การวิจัยผู้บริโภคและตลาด เพ่ือน่าข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การทดสอบ
ผู้บริโภคและการทดสอบตลาด การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเสริมจุดด้อยสร้างจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
5077303 การจัดการด้านการผลิตและการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management in Food Industry 

ศึกษาการด่าเนินงานในองค์กรที่ท่าการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของสินค้า การ
เลือกท่าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนก่าลังการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การจัด
หน่วยงานผลิต การวิเคราะห์ระบบงานผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง 
5077304 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Quality and Safety Management  

เทคนิคต่าง ๆ ในการควบคุมคุณภาพอาหาร รวมทั้ งการใช้หลักสถิติในการควบคุม
คุณภาพอาหาร อันตรายในอาหาร และการควบคุมเพ่ือการประกันคุณภาพอาหาร ระบบประกัน
คุณภาพอาหารเพื่อการผลิตอาหารที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงเพ่ือก่าหนด
วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของอาหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะท่าให้อาหารไม่ปลอดภัย 

 

5077305 การจัดการโซ่อุปทานอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ 3(3-0-6) 
 Food Supply Chain Management and Traceability  

ระบบห่วงโซ่ของการจัดหาอาหารแต่ละประเภท การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม 
และการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือสอบหาปัญหา และการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการจัดหา
อาหารที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย 
5077401 พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
 Basic of Food Science and Technology  

องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของอาหารประเภทต่าง ๆ ชนิดของ
จุลินทรีย์ในอาหารประเภทนั้น ๆ การเสื่อมคุณภาพ หลักการถนอมอาหารและเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร 
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รหัส ค าอธิบายวิชา น(ท-ป-ศ) 
5077402 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Food Processing Technology  

การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้แก่ การท่าแห้ง การ
ใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ การใช้เมมเบรน และการใช้เฮอร์เดิล
เทคโนโลยีช่วยในการผลิตอาหาร 
5077403 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 3(3-0-6) 
 Innovations in Food Processing  

หลักการใช้กระบวนการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน การใช้ความดันสูง การฉายรังสี 
การใช้คลื่นไมโครเวฟ การใช้รังสีอุลตราไวโอเลต การน่าไปใช้ประโยชน์ของกระบวนการแปรรูปวิธี
ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 

 

สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

         Master of Science (Innovation of Environmental Management) 
ชื่อย่อ      :  วท.ม. (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
                    M.Sc. (Innovation of Environmental Management) 
 

จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ก่าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
แผน ก (1) (ท าวิทยานิพนธ์)         36 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   - หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ - หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก - หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

แผน ก (2) (ท าวิทยานิพนธ์)         36 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)         36 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์  9 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
4) การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับจ่านวนหน่วยกิตตามความเห็นของอาจารย์ที่ 
               ปรึกษา หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตารางโครงสร้างหลักสูตร 
               วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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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. การค้นคว้าอิสระ            -            -           6 

รวม           36          36          36 
 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  
  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       ไม่นับหน่วยกิต 
     รหัส           ชื่อรายวิชา           หน่วยกิต 

  1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต           2(1-2-3) 
 English for Graduate Students 
4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต          2(1-2-3)

  Computer for Graduate Students 
  4055101   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1                                           1(1-2-1) 
       Thesis Seminar 1 
    4055102      สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2          1(1-2-1) 
      Thesis Seminar 2 
  2) หมวดวิชาสัมพันธ์    9  หน่วยกิต 
     รหัส           ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต 
            4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ          3(2-2-5)  
       Environmental Ethics and Practice  
    4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม         3(3-0-6) 
        Holistic Development of Quality of Life 
   4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา         3(2-2-5) 
       Research Methodology in Environmental  
       Education 
 

 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     
  - กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                                        9  หน่วยกิต 
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      รหัส           ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต 
        4055301    วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน        3(3-0-6) 
  Community Environmental Studies  
  4055302 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ        3(3-0-6) 
  Environmental Pollution and management  
  4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา        3(3-0-6)

  Environmental Education 
   - กลุ่มวิชาเลือก จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ส่าหรับแผน ก (2) หรือจ่านวนไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส่าหรับแผน ข 

 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือวิชาอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
      รหัส           ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต 

 4055304 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
     Environmental Ecology  
  4055305 ภัยธรรมชาติและการจัดการ   3(3-0-6) 
     Environmental Disaster and management  
  4056301 สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม   3(1-4-4) 
     Seminar on Environmental Problems 
  4056302 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
     A Study of Environmental Impact  

4056303 การส่ารวจข้อมูลระยะไกลส่าหรับสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
     Remote Sensing on Environmental 
    4056304 กฎหมายสิ่งแวดล้อมส่าหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6) 
     Environmental Law for Graduate Studies  
  4056305 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม        3(3-0-6) 
     Holistic Environmental Management 
  4056306 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน        3(3-0-6) 
     Community Environmental  Curriculum 
     Development 
 รหัส           ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต
 4056307 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา        3(2-2-5)  
           Administration for Environmental  
     Education Workshop 
   4056308   ภาวะผู้น่าสิ่งแวดล้อมศึกษา        3(2-2-5)  
         Leadership in Environmental Education 
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    4056309 สถิติส่าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา        3(2-2-5) 
     Statistics for Environmental Education 
  4056310 การวิจัยเชิงคุณภาพส่าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา           3(2-2-5) 
     Qualitative Research for Environmental Education   
  4056311  การสื่อสารสิ่งแวดล้อม           3(3-0-6) 
     Communication on Environment 

              4056312     เทคนิคการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อม      3(1-4-4) 
     Photography Technique for Environment  

    4056313  แนวคิดและทฤษฎีในพระราชด่าริด้านสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 
       The Concepts and Theories in the Royal  
       Imitative on Environment 
  4) วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
     รหัส           ชื่อรายวิชา            หน่วยกิต 

   4056401  วิทยานิพนธ์                                                          12-36   
       Thesis   
    4056402  ภาคนิพนธ์                 6   
       Independent Study  
 

หมายเหตุ   : ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
     รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 

เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 
 

การจัดแผนการศึกษา  
แผน ก(1) รวม 36 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์           6 

รวม          6 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 4055101 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์            6 

รวม           6 
 

 

 

แผน ก (2)  รวม  36  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ 4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055301 วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055302 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม 15 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ 4055201 จริยธรรมสิ่งแวดลอ้มและการปฏิบัติ   3(2-2-5) 
สัมพันธ์ 4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055304 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 15 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 4055102 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์           12 

รวม           12 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056401 วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 12 
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แผน ข  รวม  36  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ 4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055301 วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055302 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม 15 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
วิชาสัมพันธ์ 4055201 จริยธรรมสิ่งแวดลอ้มและการปฏิบัติ   3(2-2-5) 
วิชาสัมพันธ์ 4055203 ระเบียบวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน 4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4055304 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 รวม 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน 4055305 ภัยธรรมชาติและการจัดการ 3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 4056402 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 4056402 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน 4055305 ภัยธรรมชาติและการจัดการ 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน 4056302 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

การค้นคว้าอิสระ 4056402 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวม 9 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน 4056313 แนวคิดและทฤษฏีในพระราชด่าริ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

การค้นคว้าอิสระ 4056402 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวม 6 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต        2(1-2-3) 
   English for Graduate Studies 
   การฝีกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Mono-lingual Dictionary) เพ่ือช่วย
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาโครงสร้างค่า และหน้าที่ของค่า การใช้ค่า และกลุ่มค่า โครงสร้าง
ประโยค ประเภทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ ฝึกทักษะการใช้
ภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยบูรณาการเข้ากับเนื้อหา และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ฝึกอ่าน
และเขียนบทคัดย่อ และบทความทางวิชาการ 
4055101   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1    1(1-2-1) 
   Thesis Seminar 1 
   การศึกษาประเด็นปัญหาเพื่อน่ามาพัฒนาเป็นหัวข้อ แนวคิดและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ในระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4055102   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2    1(1-2-1) 
   Thesis Seminar 2 
  การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ 
และการเขียนของสถานศึกษา 
4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ      3(2-2-5) 
   Environmental Ethics and Practice 
   ความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม บทบาทของจริยธรรม
ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จริยธรรมส่าหรับวิชาชีพสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศึกษา ทฤษฎี
และแนวคิดทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของบุคคลต่าง ๆ และการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม  3(3-0-6) 
    Holistic Development of Quality of Life 
   ศึกษาการก่าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ ในวัยต่าง ๆ โครงสร้างทางร่างกาย และ
อวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ และระบบการท่างานอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ 
และอารมณ์รู้สึก ปัจจัยในการด่ารงชีวิต เป้าหมายของชีวิต ปัจจัยและโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย และการดูแลรักษาสุขภาพ ฝึกการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และศาสนา 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
4055203   ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(2-2-5) 
   Research Methodology in Environmental Education 
   ประเด็นปัญหาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา และขอบเขตการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงส่ารวจ การทดลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
เขียนภูมิหลัง วัตถุประสงค์ ค่าถามเพ่ือการวิจัย สมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและการใช้เครื่องมือ
วิจัย การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและน่าเสนอข้อมูล การอภิปรายและเสนอแนะ
ผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการท่าวิจัยโดยน่าประเด็นปัญหาการวิจัยทีเกี่ยวข้องกับตนเอง และการปฏิบัติงาน 
4055301   วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน     3(3-0-6) 
   Community Environmental Studies 
   ความหมายของสิ่งแวดล้อม และวิทยาการสิ่งแวดล้อม และค่าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ความส่าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อชีวิตของมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติต่อวิถีชุมชนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสสิ่งแวดล้อมนิยมใน
ปัจจุบัน การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน และวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมินิเวศ ฝึกปฏิบัติการศึกษาและ
พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม 
4055302   มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  3(3-0-6) 
   Environmental Pollution and Management  
   ศึกษาสารที่เป็นมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน น้่า อากาศ พืช สัตว์ และ
มนุษย์ แหล่งก่าเนิดมลพิษ และการแพร่กระจายของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและการเฝ้า
ระวังสารพิษ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษ การปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
สารพิษ การป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยที่เกิดจากมลพิษ เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ และการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับสารพิษในสิ่งแวดล้อม 
4055303  สิ่งแวดล้อมศึกษา   3(3-0-6) 
   Environmental Education 
   ประวัติและวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ความหมายและความส่าคัญของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โครงสร้างและขอบข่ายของงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ปรัชญา พันธกิจ 
ปณิธาน จุดมุ่งหมาย หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้  
ความตระหนัก เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาการด่าเนินงานและบทบาท
สิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และบุคคลเพื่อพัฒนาเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ และการเรียนรู้ 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
4055304  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
   Environmental Ecology 
   วิวัฒนาการของวิชานิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ ธรรมชาติและกฎของ
สสารและพลังงาน โดยเฉพาะกฎของพลังงานในระบบนิเวศ ส่วนประกอบของโลกและชีวิต ได้แก่ 
อะตอม โมเลกุล สารประกอบ ปฏิกิริยาทางเคมี กรดและเบส สารประกอบ เซลล์และน้่าในสิ่งมีชีวิต 
บทบาทของแสง และสสาร การสังเคราะห์แสงของพืชในระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร และ
ระดับการถ่ายทอดพลังงานและอาหาร วัฏจักรของธาตุและสสาร เช่น น้่า ธาตุต่างๆ การเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศ ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง และบทบาทของมนุษย์ต่อการรักษา ดุลยภาพของ
สิ่งแวดล้อม 
4055305   ภัยธรรมชาติและการจัดการ    3(3-0-6)  
   Environmental Disaster and Management 
   ศึกษาภัยธรรมชาติและสาเหตุ เช่น พายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า ฯลฯ ที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผลกระทบต่อภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
มนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม มาตรการในการป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งก่อนและหลัง
การเกิดภัยพิบัติ 
4056301   สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม    3(1-4-4) 
   Seminar on Environmental Problems 
   การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน ประเทศและ
โลกโดยรวม 
4056302   การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5)  
   A Study of Environmental Impact 
   การศึกษา และการส่ารวจปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้ง
ผลกระทบทางธรรมชาติ ทรัพยากร ศิลปกรรม โบราณสถาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพ
ชีวิตในปัจจุบัน การประเมินผลกระทบและการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น 
กรณีศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ มาตรการทางกฎหมายและการปฏิบัติที่
ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4056303   การส ารวจข้อมูลระยะไกลส าหรับสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
   Remote Sensing on Environment 
   ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้จากการส่ารวจและการวิเคราะห์ และประยุกต์
ข้อมูลเพ่ือการวางโครงการ การเผยแพร่และการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่อาจ
เกิดข้ึน 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
4056304   กฎหมายสิ่งแวดล้อมส าหรับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6)  
   Environmental Law for Graduate Studies 
   มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและเหตุผลในการออกกฎหมาย แพ่ง อาญา และปกครอง เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น แร่ 
พลังงาน วัตถุอันตราย สารพิษ สัตว์ และพืช ตลอดจนปัญหาการใช้และการบังคับใช้กฎหมายใน
ปัจจุบัน ศึกษาบทบัญญัติหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
และความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
4056305   การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม   3(3-0-6) 
   Holistic Environmental Management 
   หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน การเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์
และการเขียนรายงาน การศึกษาเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
4056306   การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน   3(3-0-6) 
   Community Environment Curriculum Development 
   ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและหลักการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะ
หลักสูตรแบบบูรณาการองค์ความรู้  การบูรณาการหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางตาม
มาตรฐานสากลและบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสร้างและการ
พัฒนาองค์ความรู้ในชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เอกลักษณ์
สถานที่และบุคคลส่าคัญในชุมชน การวางแผน การออกแบบกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบตลอดจนการพัฒนาและฝึกอบรมครูทั้งก่อนและหลังประจ่าการ 
4056307   การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(2-2-5) 
   Administration for Environmental Education Workshop 
   ทฤษฎีการบริหารทั่วไป และการประยุกต์ใช้ในงานฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
การศึกษาความต้องการการฝึกอบรม การท่าโครงการและแผนงานการฝึกอบรม รวมทั้งการจัดการ
สถานที่ สิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมและการออกระเบียบปฏิบัติส่าหรับผู้เข้าอบรมให้เหมาะสม
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและ
หลังการฝึกอบรม 
4056308   ภาวะผู้น าสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(2-2-5)  
   Leadership in Environmental Education 
    ทฤษฎีของผู้น่าและการน่าไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้น่าสิ่งแวดล้อมศึกษาและการ
พัฒนาตน เพื่อการเป็นผู้น่าสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและการด่ารงตน
ที่เหมาะสมกับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
4056309   สถิติส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(3-0-6)  
   Statistics for Environmental Education 
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติและการน่าไปใช้ การแจกแจงความถี่และการเสนอแบบ
ตารางกราฟ และสัญลักษณ์ทางสถิติ สถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ Chi Square การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เช่น t-test และ z-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวน  
4056310   การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา   3(2-2-5) 
   Qualitative Research for Environmental Education 
   หลักการและความส่าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพและการน่าไปใช้กับงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การศึกษากลุ่มประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การ
น่าเสนอข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในพ้ืนที่จริง 
4056311   การสื่อสารสิ่งแวดล้อม   3(1-4-4) 
   Communication on Environment 
    ความส่าคัญและหลักการสื่อสารในงานสิ่งแวดล้อม รูปแบบการสื่อสารและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบัน ตามช่องทางการสื่อสารทั้งของรัฐ องค์กร
วิชาชีพ และการสื่อสารส่วนบุคคล ทางหนังสือ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
4056312   เทคนิคการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อม   3(1-4-4) 
   Photography Techniques for Environment 
    วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางด้านการถ่ายภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เครื่องถ่าย
และบันทึกภาพชนิดต่าง ๆ  เทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัตถุ โบราณสถาน และ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน พืช และสัตว์ การเก็บรักษาภาพถ่าย และการน่าเสนอภาพถ่าย เพ่ือการสื่อ
ความหมาย 
4056313   แนวคิดและทฤษฎีในพระราชด าริด้านสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
   Concepts and Theories in the Royal Initiative on Environment 
    การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชด่าริ ทฤษฎีเกี่ยวกับดิน ทฤษฎีหญ้าแฝก ทฤษฎีการจัดการน้่าและการก่าจัดน้่าเสีย ทฤษฎี  ฝน
หลวง แนวคิดด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าในที่
สูง การปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การอนุรักษ์ป่าต้นน้่า  การ
อนุรักษ์พลังงาน และทฤษฎีใหม่ตามพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4056401   วิทยานิพนธ์                                                     12-36 หน่วยกิต 
   Thesis  
   การศึกษาวิจัยในระดับปริญญามหาบัณฑิต เพ่ือพัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการสาขาวิชา  
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
4056402   การค้นคว้าอิสระ     6 หน่วยกิต 
   Independent Study 
   การศึกษาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    2(3-0-6) 
 Computer for Graduate Students 
    ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส่าเร็จรูป
และการประยุกต์ ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา การใช้และการสืบค้นข้อมูล ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
เพ่ือจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในสถานศึกษาและระบบเครือข่าย 
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    หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี ( หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 

  Master of Science (Technology Management) 

ชื่อย่อ      :  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี) 
                    M.Sc. (Technology Management) 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ่านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 หลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    

 
จ่าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมี
จ่านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้ 

 
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 24 30 

3.1 วิชาบังคับ - 15 15 

3.2 วิชาเลือก - 9 15 

4. วิทยานิพนธ์ - 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - - 6 

รวมหน่วยกิต - 36 36 
 

1. แผน ก แบบ ก 2 (ท่าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษาราวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)   

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ -    หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24  หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 15  หน่วยกิต 
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3.2) วิชาเลือก 9    หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

 
2. แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท่าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท่าการค้นคว้า

อิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ -    หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30  หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 15  หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 15  หน่วยกิต 

4) การค้นคว้าอิสระ   6  หน่วยกิต 
 

        3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน               ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS501 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  
VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
            2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ าแนกเป็น   

แผน ก แบบ ก 2 จ่านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
แผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนทั้งแผน ก.      

 แบบ ก2 และแผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า 
 

15 

 
หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM501 หลักการจัดการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Principles and Evolution of Technology Management  
TTM502 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Information System for Technology Management  
TTM503 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส่าหรับธุรกิจและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Business and Technology  
TTM504 การวิเคราะห์ระบบ 3(3-0-6) 
 System Analysis  
TTM505 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Statistics and Research Methodology in Technology 

Management 
 

      2.2) กลุ่มวิชาเลือก ก่าหนดให้ แผน ก. แบบ ก2   
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       และ แผน ข เลือกเรียนดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
แผน ข             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
TTM506 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Seminar in Technology Management  
TTM507 หลักการตลาดส่าหรับการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Marketing Principles for Technology Management  
TTM608 การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Project and Risk Management  
TTM609 การจัดการผลิตและการด่าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management  
TTM610 การจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Innovation Management for Business  
TTM611 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship in Business and Technology  
TTM612 การจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Telecommunication and Information Technology Management  
TTM613 จริยธรรม ความปลอดภัยและกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Ethics, Security and Information Technology Laws  
TTM614 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
TTM615 การเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Finance and Accounting for Technology Management  
TTM616 การบริหารงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Research Management and Technology Transfer  
TTM617 การตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Decision Making in Technology Management  

         3) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ่านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
TTM618 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  
TTM619 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 

 
การจัดแผนการศึกษา 

1) แผน ก แบบ ก 2 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

TTM501 
TTM502 
TTM503 

 

หลักการจัดการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเทคโนโลยี 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ส่าหรับธุรกิจและ
เทคโนโลยี 

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

 
รวมหน่วยกิต 9 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน SCS501 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM504 การวิเคราะห์ระบบ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) TTM505 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

เทคโนโลยี 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM507 หลักการตลาดส่าหรับการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก)    

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM608 การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก)    
วิทยานิพนธ์ TTM618 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 9 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM609 การจัดการผลิตและการด่าเนินงาน 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก)    
วิทยานิพนธ์ TTM618 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 9 
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2) แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วย
กิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM501 หลักการจัดการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) TTM502 

TTM503 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเทคโนโลยี 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ส่าหรับธุรกิจและ
เทคโนโลยี 

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

 
รวมหน่วยกิต 9 

 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน SCS501 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM504 การวิเคราะห์ระบบ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) TTM505 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

เทคโนโลยี 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM507 หลักการตลาดส่าหรับการจัดการ
เทคโนโลยี 

3(3-0-6) 

(วิชาเลือก)    
รวมหน่วยกิต 9 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM608 การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) TTM609 การจัดการผลิตและการด่าเนินงาน 3(3-0-6) 
การค้นคว้าอิสระ TTM619 การค้นคว้าอิสระ 3 

รวมหน่วยกิต 9 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM610 การจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) TTM611 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจและ

เทคโนโลยี 
3(3-0-6) 

การค้นคว้าอิสระ TTM619 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวมหน่วยกิต 9 



250 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  
                       ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน                      
TTM501 หลักการจัดการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Principles and Evolution of Technology Management  

ความหมาย ความส่าคัญของเทคโนโลยี วิเคราะห์ลักษณะที่ส่าคัญของการจัดการ
เทคโนโลยี ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
การได้มาซึ่งเทคโนโลยี การเลือกสรรเทคโนโลยี การปรับใช้เทคโนโลยี การประดิษฐ์เทคโนโลยี  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของเทคโนโลยี  
TTM502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยี                                  3(3-0-6) 
 Information System for Technology Management  

ข้อมูลและการจัดการข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประมวลผลรายการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบส่านักงาน
อัตโนมัติ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่าหรับผู้บริหาร และระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการเทคโนโลยีในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
TTM503 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Business and Technology  

แนวคิดพ้ืนฐานกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ กระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางนโยบายและการก่าหนดเป้าหมายของธุรกิจ   
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการด่าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ระดับผู้บริหารเพื่อในการวางแผนการด่าเนินงานให้บรรลุผลส่าเร็จ 
TTM504 การวิเคราะห์ระบบ 3(3-0-6) 
 System Analysis  

หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ วงจรการพัฒนาระบบ ศึกษาความเป็นไปได้
การวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ การวิเคราะห์รายละเอียด 
ระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการน่าข้อมูลเข้าและข้อมูลออก  การทดสอบระบบที่
ออกแบบ การท่าผังระบบ การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุมคุณภาพของระบบ 
TTM505 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Statistics and Research Methodology in Technology 

Management 
 

การศึกษาเกี่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อใช้ในการจัดการเทคโนโลยี 
การเลือกใช้สถิติ สถิติพ้ืนฐานส่าหรับการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตลอดจนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนสหพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การทดสอบสมมติฐาน
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ทางสถิติ ได้แก่ F-test, t-test, Chi-Square และ ANOVA โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย 
ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย สมมติฐานวิจัย การสรุปอ้างอิง ปัญหาวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การ
วิเคราะห์ข้อมูล นิยาม เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การศึกษาและรายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย และการเขียนโครงการวิจัย  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM506 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Seminar in Technology Management  
                    การวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์การ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การอภิปรายควบคู่ไปกับการพัฒนาวิธีคิด การค้นคว้าอิสระ และระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งการ
ตัดสินใจโดยการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามหลักการ  ตามทฤษฎี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เหมาะสม 
TTM507 หลักการตลาดส าหรับการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Marketing Principles for Technology Management  

ศึกษาแนวความคิดและหลักการทางการตลาด อาทิ การแบ่งและก่าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
การสร้างตราสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ่าหน่าย การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น การศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การวิจัยตลาด  รวมไปถึงการศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์การตลาดและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
TTM608 การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Project and Risk Management  

พ้ืนฐานและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี การวางแผน 
การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดการงบประมาณ การควบคุมโครงการ รวมถึงศึกษาความเสี่ยงใน
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี  วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดล่าดับความส่าคัญและ
ควบคุมความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การวางแผนการบริหารความเสี่ยง จัดท่าแผนบริหารความเสี่ยง
เพ่ือให้โครงการส่าเร็จ 
TTM609 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management  

ศึกษาองค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและบริการ การด่าเนินโครงการขนาด
ใหญ่ รวมถึงหลักการและวิธีการในการจัดการและตัดสินใจแก้ปัญหาการผลิตต่าง  ๆ เนื้อหาจะมุ่งเน้น
ถึงกระบวนการและหน้าที่ ตลอดจนความเกี่ยวพันระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการผลิต ได้แก่  การ
เลือกท่าเลที่ตั้งโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์  การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน 
วิเคราะห์วิธีการท่างาน การก่าหนดมาตรฐานการผลิต การก่าหนดค่าจ้างแรงงานการควบคุมการ
ผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น 
TTM610 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Innovation Management for Business  

ความหมาย รูปแบบของนวัตกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การแพร่กระจายของ
นวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรม การวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การแสวงหาและการถ่ายทอด
นวัตกรรม การเป็นองค์กรด้านนวัตกรรม ตลอดจนการหาพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาและลงทุนทางธุรกิจ
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เทคโนโลยี การน่านวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM611 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship in Business and Technology  
                       แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการที่ดี การวิเคราะห์โอกาส 
ทางธุรกิจ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ การจัดท่าแผนธุรกิจทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนปรัชญาและ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
TTM612 การจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Telecommunication and Information Technology 

Management 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ สถาปัตยกรรม
เครือข่าย มาตรฐานการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูล 
กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ  การเลือกใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต  
TTM613 จริยธรรม ความปลอดภัยและกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Ethics, Security and Information Technology Laws  

ความหมายของจริยธรรม ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ กฎหมายทางด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและ
ปลอดภัยในข้อมูล กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับการกระท่าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กฎหมายทางด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
TTM614 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  

ความหมาย ลักษณะของโลจิสติกส์  โซ่ อุปทาน และการจัดการโซ่ อุปทาน  
สถานการณ์ของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในประเทศไทย  รวมถึงการเชื่อมโยงสู่นานาชาติ 
โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน  การวางแผนด้านอุปสงค์และอุปทาน  การจัดการค่าสั่งซื้อ  การวางแผน
การสั่งซื้อ การด่าเนินงาน และการเคลื่อนย้าย  พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการประสานงานในโซ่อุปทาน  
การจัดการสินค้าคงคลัง  การขนส่ง  เทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน  บทบาทของ E-Business  
และปัจจัยด้านการเงินที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโซ่อุปทาน 
TTM615 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Finance and Accounting for Technology Management  

หลักเกณฑ์และวิธีการอ่านข้อมูลทางบัญชีการเงินการแสดงรายการและหลักการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ ข้อมูลการบัญชีที่มีผลต่อ
การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี การวางแผนทางการเงิน
เพ่ือการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM616 การบริหารงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Research Management and Technology Transfer  
                      กลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนาการจัดการความรู้แนวความคิดการน่าความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นในการท่าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี 
TTM617 การตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Decision Making in Technology Management  
                         แนวคิดและแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาในการด่าเนินงาน การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยอาศัยเครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 
เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ  
TTM618 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

ศึกษาวิจัยในหัวข้อที่สนใจด้านการจัดการเทคโนโลยี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่
ถูกต้องเหมาะสม ภายใต้การควบคุมและให้ค่าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเรียบเรียงรายงานผล
การศึกษาอย่างเป็นรูปแบบ น่าเสนอผลการศึกษา และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วยวิธีการสอบปากเปล่า 

 

TTM619 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  

ค้นคว้าในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการท่างานหรือในเนื้อหารายวิชาที่สนใจ เรียบเรียง
เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัย น่าเสนอผลการศึกษา และสอบป้องกันในหัวข้อที่ได้จากการค้นคว้าอิสระ
ด้วยวิธีการสอบปากเปล่า โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก่ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบโดยคณะกรรมการ
สอบ 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Studies  
                       ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและ
สรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยใช้
สื่อจากสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (หลักสูตร พ.ศ. 2555) 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  :     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

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

M.B.A. (Business Administration) 
1.  หลักสูตร 

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

ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/   ภาค
นิพนธ์ โดยมีจ่านวนหน่วยกิตแตล่ะหมวด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
หน่วยกิต 

แผน ข 
หน่วยกิต 

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

รวมหน่วยกิต 39 39 
 
 1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 
          1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
          2) หมวดวิชาสัมพันธ์   9 หน่วยกิต 
          3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   18 หน่วยกิต 
        3.1) วิชาบังคับ    15 หน่วยกิต 
              3.2) วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 
           4) วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
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         1.2.2  แผน ข 
          1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
          2) หมวดวิชาสัมพันธ์   9 หน่วยกิต 
          3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   24 หน่วยกิต 
              3.1) วิชาบังคับ    15 หน่วยกิต 
             3.2) วิชาเลือก     9 หน่วยกิต 
          4) ภาคนิพนธ์    6 หน่วยกิต 
 

1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ โดยมีจ่านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้  
 

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

1.2) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน  
                  รายวิชาปรับพ้ืนฐาน (Foundation Course) เป็นวิชาที่จัดไว้ส่าหรับนักศึกษา

ที่พ้ืนฐานความรู้ทางบริหารธุรกิจไม่เพียงพอ หรือไม่ได้จบการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาต้อง
เข้ารับทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่าหนด กรณีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental in Business Administration  

      
         2) หมวดวิชาสัมพันธ์ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ่านวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต 
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

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

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



256 
 

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

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

           3.2.1) กลุ่มวิชาการเงิน  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565111 การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการลงทุน 3(3-0-6) 
 Portfolio Management and Investment  
3565112 การวิเคราะห์การเงินพหุชาติ 3(3-0-6) 
 Multinational Financial Analysis  
3565113 การควบคุมและการวางแผนก่าไร 3(3-0-6) 
 Profit Controlling and Planning  
3565114 ตลาดตราสารอนุพันธ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3(3-0-6) 
 Derivatives and Futures Markets  
3565115 ตลาดเงินและตลาดทุน 3(3-0-6) 
 Money and Capital Markets  
           3.2.2) กลุ่มวิชาบัญชี  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565117 ทฤษฎีการบัญชีและการก่าหนดนโยบาย 3(3-0-6) 
 Accounting Theory and Policy Formulation  
3565118 ทฤษฎีการตรวจสอบ 3(3-0-6) 
 Auditing Theory  
3565119 สัมมนาระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(2-2-5) 
 Seminar in Accounting Information Systems  
3565120 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 Financial Accounting Theory and Practices  
3565121 ภาษีเงินได้และการตัดสินใจของผู้บริหาร 3(3-0-6) 
  Income Tax and Executive Decisions 
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           3.2.3) กลุ่มวิชาการจัดการ  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565125 บรษิัทภิบาลและภาวะผู้น่า 3(3-0-6) 
 Corporate Governance and Leadership  
3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Communication and Organizational Behavior Theories 
3565128 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการกิจการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Venture Management  
3565129 สัมมนาการจัดการโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
 Seminar in Supply Chain Management  
3565130 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management   
3565131 การบริหารโครงการและการท่างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 Project Management and Teamwork  
3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Management  
3565153 การจัดการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
3565154 การจัดการจริยธรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Business Ethics Management  
3565156 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Properties Management  
           3.2.4) กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565132 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Strategic Management  
3565133 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Seminar in International Business  
3565134 ประเด็นปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Finance Issues  
3565135 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์การ 3(3-0-6) 
 Cross-cultural Management and Corporate Image  
3565136 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Marketing Management  
3565157 วัฒนธรรมองค์การในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
 Organizational Culture in ASEAN 
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           3.2.5) กลุ่มวิชาการตลาด  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565137 การตลาดอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Internet Marketing and Electronic Commerce  
3565138 การจัดการการตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 Service Marketing Management  
3565139 การวิเคราะห์พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Analysis of Consumer Behavior and Psychology  
3565140 การจัดการตราผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Brand Management  
3565141 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจต่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business-to-Business Marketing Strategy  
           3.2.6) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565143 การสร้างคลังข้อมูลและการท่าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Warehousing and Data Mining  
3565144 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6) 
 Enterprise Resource Planning Systems  
3565145 การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Information System Management for Decision Making 
3565146 ระบบสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer-based Information Systems  
3565147 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information System  

4) ภาคนิพนธ์ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3506902 ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 Term Paper  

 
 กรณีเลือกศึกษาแผน ข ภาคนิพนธ์ ก่าหนดให้สอบประมวลความรู้และ

ด่าเนินการสอบได้เมื่อศึกษาหมวดวิชาสัมพันธ์ จ่านวน 3 รายวิชา และรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร 
จ่านวน 5 รายวิชา 

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



                                                                                                                259 
 

 

กรณีเลือกศึกษาแผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ ก่าหนดให้ไม่ต้อง
สอบประมวลความรู้ และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งให้ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

 

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

      
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

   155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
   350 หมู่วิชาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ 
   356 หมู่วิชาสาขาบริหารธุรกิจ 
    412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
 

1.4 การจัดแผนการศึกษา 
1) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
พ้ืนฐาน 3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565102 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

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

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวมหน่วยกิต 12 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

วิทยานพินธ ์ 3506903 วิทยานพินธ ์ 6 
รวมหน่วยกิต 9 

 
2) แผนการศึกษา แผน ข 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
พ้ืนฐาน 3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565102 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3565148 การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 3565103 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 3565149 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 3565150 การวิจัยทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก)    
ภาคนิพนธ์ 3506902 ภาคนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) 3565128 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการกิจการ 3(3-0-6) 
ภาคนิพนธ์ 3506902 ภาคนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 9 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  2(1-2-3) 

 English for Graduate Students 
  ฝึกทักษะพ้ืนฐานการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน

และสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3506902 ภาคนิพนธ์                                                                 6 หน่วยกิต  

Term Paper 
    ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดท่าออกมาในรูปของการวิเคราะห์และ
การศึกษาการด่าเนินงานขององค์การ โดยเนื้อหาประกอบเป็นเอกสารทางวิชาการมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่ากับดูแล ทั้งนี้ ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่ม โดยกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
3506903  วิทยานิพนธ์                                                            12 หน่วยกิต 

Thesis 
  ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดท่าออกมาในลักษณะเอกสารทาง

วิชาการระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษาก่ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่มวิทยานิพนธ์ 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Fundamental in Business Administration 

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

การบัญชีภายในองค์กรเพ่ือสร้างข้อมูลส่าหรับการควบคุมและการวางแผนทาง
บริหาร ปัญหาและกรณีศึกษาในการทบทวนการบัญชี การเงินพ้ืนฐาน ระบบต้นทุน แนวคิดเรื่อง
งบประมาณการด่าเนินงานและเงินทุน การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ิม การก่าหนดราคาโอน การประเมิน
ประสิทธิภาพ และวิธีเชิงปริมาณอ่ืน ๆ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
3565103 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
  Managerial Economics 
   การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาของผู้บริหารในภาครัฐและเอกชน การใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และผลการวิเคราะห์ทางสถิติของผู้บริหารมาช่วยตัดสินใจ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนว่ามีผลต่อการด่าเนินธุรกิจอย่างไร ในด้านการแข่งขัน ข้อจ่ากัดด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม และสังคม การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนของผู้ประกอบการ 
3565104 การเงินเพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 
  Managerial Finance 

  ทฤษฎีทางการเงินและงานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้ทฤษฎีการเงินแก้ปัญหาของ
ธุรกิจ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนโครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน การวิเคราะห์
รายจ่ายฝ่าย ทุน งบลงทุน ตลาด การประเมินค่าต้นทุนของเงินทุน เงินปันผลทางเลือกนโยบายและ
การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การตัดสินใจทางการเงินในระดับจุลภาค 
3565111 การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการลงทุน    3(3-0-6) 
  Portfolio Management and Investment 
   แนวคิดสภาพแวดล้อมการลงทุนส่าหรับผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทฤษฎีและเทคนิคการ
เลือกและจัดการหลักทรัพย์ กลไกตลาด ดุลยภาพของตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับ
ผลตอบแทนการประเมินเครื่องมือการลงทุนแบบต่าง ๆ 
3565112 การวิเคราะห์การเงินพหุชาติ     3(3-0-6) 
  Multinational Financial Analysis 
   แนวคิดการตัดสินใจในบริบทระดับโลก ระบบการเงิน ตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดุลการช่าระเงิน การวัดความเสี่ยง การเทรด (Trade) และความเสี่ยง (Hedging) 
3565113 การควบคุมและการวางแผนก าไร     3(3-0-6) 
  Profit Controlling and Planning 
    แนวคิดและเทคนิคในการวางแผนทางการเงินของบริษัท การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือ
ท่านายรูปแบบในอนาคต การท่านายยอดขาย ต้นทุนการผลิต เงินสด และองค์ประกอบอ่ืน การ
วิเคราะห์ผลก่าไร และการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ 
3565114 ตลาดตราสารอนุพันธ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   3(3-0-6) 

Derivatives and Futures Markets 
    แนวคิดการวิเคราะห์ลักษณะของหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์ ทฤษฎีการ
ประเมินราคาตราสารอนุพันธ์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไกการซื้อ และขายออปชั่น การตั้งราคา 
การท่าธุรกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) กฎหมายก่ากับอัตราดอกเบี้ยและสวอป (Swaps) 
3565115 ตลาดเงินและตลาดทุน      3(3-0-6) 
  Money and Capital Markets 
    แนวคิดสถาบันการเงินและเครื่องมือทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของระบบของ
ตลาดเงินและตลาดทุน อัตราดอกเบี้ยและมูลค่าของความมั่นคง แนวโน้มโลกาภิวัตน์ ของตลาด
การเงิน การสร้างความเข้มแข็งในภาคการเงิน การรักษาความลับผู้บริโภคแวดวงการเงิน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565117 ทฤษฎีการบัญชีและการก าหนดนโยบาย 3(3-0-6) 
 Accounting Theory and Policy Formulation  

แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการของการบัญชี สถาบันที่ก่าหนดมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ แนวความคิดในการจัดมูลค่าขององค์ประกอบทางการเงิน เพ่ือวัดผลการ
ด่าเนินงานและฐานะทางการเงิน ตลอดจนการเลือกนโยบายทางการบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ 
3565118 ทฤษฎีการตรวจสอบ             3(3-0-6) 
 Auditing Theory  

การตรวจสอบที่รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้ทั่วไปการตรวจสอบ
ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้วิธีทางสถิติในการตรวจสอบแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินการควบคุมภายในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติทดสอบ การควบคุมและดุลบัญชี 
3565119 สัมมนาระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(2-2-5) 
 Seminar in Accounting Information Systems  

ระบบสารสนเทศ การบัญชี บทบาทคอมพิวเตอร์ทางบัญชี และการตัดสินใจทาง
การเงินการออกแบบระบบบัญชี การตรวจสอบ ลักษณะและการไหลเวียนของข้อมูลทางบัญชีใน
องค์การ ความปลอดภัย การควบคุมภายใน การใช้เทคโนโลยีข้อมูลในระบบสารสนเทศ และการ
ตัดสินใจทางบัญชี 
3565120 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 Financial Accounting Theory and Practices  
                    แนวคิดทฤษฎีการเตรียมรายงานการเงิน ทบทวนแนวคิดการบัญชีและการพัฒนา
รูปแบบการบัญชี วิธีและปัญหาในการประเมินมูลค่าและการรายงานสินทรัพย์และหนี้สินปัจจุบัน 
โรงงานและเครื่องจักร และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ทบทวนเอกสารส่าคัญที่เก่ียวข้องกับการบัญชีการเงิน 
3565121 ภาษีเงินได้และการตัดสินใจของผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 Income Tax and Executive Decisions  

หลักการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล และกฎหมายที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารในองค์การ โดยเน้นที่มุมมองของการมองเห็นปัญหามากกว่าการมุ่งก่าหนด
วิธีแก้ไข 
3565125 บรรษัทภิบาลและภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Corporate Governance and Leadership  
                      ความหมายและองค์ประกอบของบรรษัทภิบาล หลักการ กลไกและการควบคุม
บทบาทของผู้ท่าบัญชี หลักกฎเกณฑ์ และหลักการ รูปแบบบรรษัทภิบาลในบางประเทศ แบบจ่าลอง
ภาวะผู้น่าและจิตวิทยาผู้น่า 
3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Communication and Organizational Behavior 

Theories 
 

                    แนวคิดสร้างทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสารตลอดจนการเจรจา
ทางธุรกิจที่ส่าคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ กรอบแนวคิดที่อธิบายปัญหาของการ
สื่อสารระหว่างบุคคล อ่านาจและอิทธิพลการจัดการความขัดแย้ง และการรับรู้ 
3565128 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการกิจการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Venture Management  

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบของความส่าเร็จด้วยการสร้างและ
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จัดการธุรกิจใหม่ ลักษณะของผู้ประกอบการ การชี้ให้เห็นและประเมินโอกาส การใช้ทรัพยากร การ
สร้าง วางแผน และน่ากลยุทธ์ธุรกิจใหม่ไปปฏิบัติ 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565129 สัมมนาการจัดการโซ่อุปทาน                                         3(2-2-5) 
 Seminar in Supply Chain Management  

บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโซ่อุปทาน แรงขับการจัดการโซ่อุปทาน และประสิทธิภาพ
ของโซ่อุปทานข้อบังคับวิธีในการวิเคราะห์โซ่อุปทาน กิจกรรมโซ่อุปทาน ที่เปลี่ยนวัตถุดิบและชิ้นส่วน
เป็นผลิตภัณฑ์ส่าเร็จ โซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและการบูรณาการกับการด่าเนินงาน 
3565130 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management  

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

แนวคิด และกระบวนการบริหารโครงการตามกลยุทธ์ของธุรกิจ การก่าหนดแผนงาน 
กิจกรรมในโครงการ การตั้งงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลโครงการโดยค่านึงถึงความเสี่ยง 
การสร้างทีมงาน และเพ่ิมทักษะการท่างานร่วมกัน การบริหารความขัดแย้ง เพ่ือขจั ดอุปสรรคต่อ
ความส่าเร็จของโครงการ 
3565132 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Strategic Management  

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

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระดับโลก อภิปรายการเข้าสู่และการพัฒนาตลาด
ต่างประเทศ ส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก ศึกษาถึงตลาดที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565137 การตลาดอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Internet Marketing and Electronic Commerce  

แนวคิดบทบาทของการตลาดทางอินเตอร์ เน็ต สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
กลุ่มเป้าหมายของกลยุทธ์ทางการตลาด การด่าเนินธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างผลก่าไรจาก
เว็บไซต์ 
3565138 การจัดการการตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 Service Marketing Management  
                    แนวคิดความแตกต่างระหว่างสินค้ากับบริการ ตลาดบริการ กระบวนการวางแผน
การตลาดบริการ ความสัมพันธ์ กับลูกค้าความพึงพอใจและคุณภาพการบริการ การสร้างประสบการณ์
บริการในฐานะที่เป็นกระบวนการแบบ Real-time 
3565139 การวิเคราะห์พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Analysis of Consumer Behavior and Psychology  
                    แนวคิด และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมทางการตลาดของผู้ บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจบริโภคในบริบทของสังคมไทยลักษณะทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภค เช่น การ
รับรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
3565140 การจัดการตราผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 Strategic Brand Management  

การสร้างตราผลิตภัณฑ์ การวางต่าแหน่ง การวัด การจัดการและรักษาคุณค่าของ
ตราผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจากตลาดและธุรกิจ 
3565143 การสร้างคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Warehousing and Data Mining  
                    การสกัด ท่าความสะอาดและจัดข้อบังคับข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกรรม การค้นหา
รูปแบบและความสัมพันธ์ที่ปรากฏ การตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของรูปแบบที่ได้จากกระบวนการ การท่า
เหมืองข้อมูล 
3565144 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ 3(3-0-6) 
 Enterprise Resource Planning Systems  

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

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

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

การน่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบตัวแปร การ
เก็บข้อมูล การออกแบบโดยใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส่าหรับการวิจัย การแปลความหมายจาก
ผลการวิเคราะห์ทั้งการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Seminar in Strategic Management  

ประเด็นปัญหาทางการจัดการในองค์กร การสร้างกระบวนการทัศนการจัดการ ตลอดจน
กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท ด้วยเครื่องมือด้านการจัดการ การจัดการความรู้ การจัดการด้านการผลิต 
และการบูรณาการเครื่องมือทางบริหารต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้ โดยมอง
ถึงศักยภาพของการแข่งขันในเศรษฐกิจอาเซียน และระดับโลก 
3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Management  
                    การน่าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ไขปัญหาโดย
ประยุกต์ใช้วิธี เทคนิคการพยากรณ์ การสร้างตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบ
การขนส่ง การวิเคราะห์ถึงต้นทุน และการหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
3565153 การจัดการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
                      แนวคิดและทฤษฎีของโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนต่อการบริการองค์การเช่นการ
จัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่งและการจัดการวัสดุ คลังสินค้าและการ
กระจายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นระบบขนส่งในอาเซียน 
3565154 การจัดการจริยธรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Business Ethics Management  
                     แนวคิด และเหตุผลของธุรกิจที่ต้องมีจริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์การ โดย
เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร ที่มีต่อผู้บริโภคด้วยการผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบ
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ต่อพนักงานขององคก์าร 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Managerial Marketing  
                    การสร้างทักษะการตัดสินใจในการวิเคราะห์ ตลอดจนใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การ
สร้างตราสินค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ การสร้างทีมการตลาด 
โดยเน้นการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ่าหน่าย การส่งเสริมการขาย รวมถึงการสร้างแผนการ
ตลาดแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยน่าเอาข้อมูลจากประเด็นทางการตลาด และกรณีศึกษาที่มี
ผลกระทบต่อจริยธรรม สังคม และโลก ตลอดจนการรวมตัวเป็นตลาดหนึ่งเดียวของอาเซียนมา
ประยุกต์ใช้ 
3565156 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Properties Management  
                    หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา            
ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจ แนวทางการประเมินและการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์           
การเสริมสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ หลักจริยธรรมของการคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา 
3565157 วัฒนธรรมองค์การในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
 Organizational Culture in ASEAN  
                    แนวคิด เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน วัฒนธรรม
ประกอบด้วยวิถีการด่าเนินชีวิต กระสวนแห่งพฤติกรรม ตลอดจนความคิด ความเชื่อ และความรู้ของ
ประเทศอาเซียน ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการธุรกิจ 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  
                    ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงาน 
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                   หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ.2555 ) 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม           :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
      Master of Public Administration Program in Public Administration 
ชื่อย่อ           :   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

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

องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

แผน ข 
(หน่วยกิต) 

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

24 
18 
6 

30 
18 
12 

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

 
1) แผน ก 2 

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

1.3.1) วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
1.3.2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

     1.4) วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
    2) แผน ข 

2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
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2.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 
2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต 

2.3.1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
2.3.2) วิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

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

1) หมวดวิชาสัมพันธ์                                              3 หน่วยกิต  
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เรียน  3  หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้               
รหัส   ชื่อวิชา                                                       น(ท-ป-ศ) 
2555302  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                       3(2-2-5)  
   Research Methodology in Public Administration 
    3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
     3.1) วิชาบังคับ ทั้งแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ให้เรียน 18 หน่วยกิต   
ดังรายวิชาดังนี้ 
รหัส   ชื่อวิชา                                                             น(ท-ป-ศ) 
2555301  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหม่    3(3-0-6) 
   Theory of Public Administration and New Public Management  
2555304  องค์การและการจัดการสมัยใหม่        (3-0-6) 
   Organization and Modern Management  
2555305  นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์                    3(3-0-6) 
   Public Policy and Strategic Planning  
2555306   การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ                    3(3-0-6) 
   Public Finance and Budgeting Management  
2555307   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                3(3-0-6) 
   Public Human Resource Management  
2555346  สภาพแวดล้อมของรัฐประศาสนศาสตร์                           3(3-0-6) 
   The Environment of Public Administration 
     3.2) วิชาเลือก ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอก
หนึ่งเท่านั้น โดยแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือก 6 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก 12 หน่วยกิต ดังรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 
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  3.2.1) วิชาเอกการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Administrative Organization Management) 
รหัส   ชื่อวิชา                               น(ท-ป-ศ) 
2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการภาครัฐ   

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

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

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

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

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

Strategic Planning for Integrated Local Area Development 
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  2555360  สัมมนาการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ3(3-0-6) 
      Seminar on the Comparative Study of  
      Local Administrative Organization Management 
     3.2.2) วิชาเอก การจัดการนโยบายและโครงการสาธารณะ (Public 
Policy and Project Management) 
  รหัส    ชื่อวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการภาครัฐ    

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

  Strategic Planning for Integrated Local Area Development 
  2555361  หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนานโยบาย  3(3-0-6) 
      Economics for Policy Development 
  2555362  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Public Finance 
  2555384  การจัดการการเงินองค์การภาครัฐ            3(3-0-6) 
      Financial Public Sector Management 
  2555385  การงบประมาณ 3(3-0-6) 

  Budgeting 
  2555386  การจัดการการลงทุนสาธารณะ 3(3-0-6) 

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

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

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พื้นฐาน 

1555101 
4125101 

ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2555301 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่   

3(3-0-6) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

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

องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์  
การจัดการการคลังสาธารณะและ
งบประมาณ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  

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

รวมหน่วยกิต 12 
  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ 

2555346  
 

สภาพแวดล้อมของรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 1) 3(3-0-6) 
เลือก ******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 2) 3(3-0-6) 
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์ 

2556301 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์ 

2556301 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 
 

   

  2) แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พื้นฐาน 

2555344 
2555345 

ภาษาอังกฤษส่าหรับผู้บริหาร 
สถิติและโปรแกรมส่าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ 

ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2555301 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่   

3(3-0-6) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

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

องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์  
การจัดการการคลังสาธารณะและ
งบประมาณ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2555346  
 

สภาพแวดล้อมของรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

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

เลือก ******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 2) 3(3-0-6) 
 ******* วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาที่ 3) 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
เลือก 

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

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์ 

2556302 ภาคนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

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

 Information and Communication Technology System  
 for Public Management 

  แนวคิด ความหมาย บทบาทและความส่าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประโยชน์และการน่ามาใช้ในการจัดการองค์การภาครัฐ ความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์  
กระบวนการสื่อสารและสื่อต่าง ๆ ระบบเครือข่ายและการใช้ประโยชน์ รูปแบบของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการองค์การภาครัฐ รวมถึงผลดีและผลเสียของการ
น่าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นส่าคัญแล้วมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการจัดการองค์การภาครัฐ 
2555315 กฎหมายมหาชนส าหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Law for Public Management 
 หลักกฎหมาย ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท วิวัฒนาการ และกระบวนการ
ของกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายอ่ืน การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐใน
รัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์การภาครัฐ ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน 
สถาบันทางกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน 
หลักการและบทบัญญัติทางกฎหมายมหาชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นที่
หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง ค่าสั่งทางปกครอง นิติวิธีทางการปกครอง นิติกรรมและสัญญา
ทางปกครอง การควบคุมการใช้อ่านาจทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง รวมทั้งศึกษาคดีและค่าพิพากษาตัวอย่างที่น่าสนใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษา
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายขององค์การภาครัฐ และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น 
2555316 สัมมนาปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
  Seminar on Thai Local Administrative Problems 

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

 Conflict and Crisis Management  
 ความหมาย ประเภท รูปแบบ และสาเหตุของความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ บริบท

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภัยพิบัติ และ
พฤติกรรมที่ท่าให้เกิดความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ กระบวนการและวิธีการในการแก้ปัญหาจัดการ
ความขัดแย้งทั้งระดับโครงสร้าง ระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน การควบคุมความขัดแย้ง การท่า
ประชาพิจารณ์ การไกล่เกลี่ย การสื่อสารในความขัดแย้ง เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรองใน
สถานการณ์เฉพาะและในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง เทคนิคการจัดการการแก้ไขเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งในขณะเกิดภาวะวิกฤติและหลังเกิดภาวะวิกฤติ  โดยจะมีการใช้กรณีศึกษาของการจัดการ
ความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นตัวอย่างจริงประกอบการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้อภิปรายและวิพากษ์แสดงความคิดเห็นในการน่าไปปฏิบัติ 
2555354 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนตามแนวพระราชด าริ  3(3-0-6) 
  The Concepts of the Royal Initiative for  
  Sustainable Local Development 
  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน แนวคิดในการจัดการภูมิสังคม ทฤษฎีการบริหารจัดการที่ดินและน้่าเพ่ือการเกษตร 
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แนวคิดการพัฒนาเพ่ือพ่ึงตนเอง ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้งใน
ระดับมหภาค การเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ และในระดับจุลภาค การผลิตในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บทบาทของผู้น่าในการด่าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น แนวทางบูรณาการการพัฒนา
ชุมชนเกษตรอย่างพอเพียง โดยเน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 
รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555355 การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 3(3-0-6) 
  Efficiency Development in Public Service 
  โครงสร้าง อ่านาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์การภาครัฐในระดับต่าง ๆ 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ การอ่านวยการบริการสาธารณะโดยมุ่งเน้นประโยชน์
สาธารณะ เทคนิคสมัยใหม่ในการจัดการสาธารณะต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ชุมชนแออัด สวัสดิการ
สังคม ฯลฯ การควบคุมตรวจสอบการบริหารงานองค์การภาครัฐโดยองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นส่าคัญแล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
2555356 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

Strategies for Local Administrative Organization Development 
  ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการการบริหาร
นโยบาย แผน การคลัง และการบริหารที่เน้นผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ โดยมุ่งวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
2555357 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 

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

 Public Communication for Society  
 ความหมายของสื่อสาธารณะ ประเภท และศักยภาพของสื่อสาธารณะที่มีผลต่อ

การรับรู้ของคนในสังคม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่อความส่าเร็จใน
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การใช้สื่อสาธารณะเพ่ืองานทางการเมืองและการจัดการภาครัฐ เน้นการศึกษาตัวอย่างความส่าเร็จของ
การใช้สื่อสาธารณะในการน่าและเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเมือง สังคม คุณธรรม และจริยธรรม  
รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555359 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

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

Seminar on the Comparative Study of Local Administrative  
Organization Management  

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

 Quantitative Analysis for Management 
 ศึกษาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบ สมการเส้นตรง วิธีแก้ปัญหาของสมการ

เส้นตรง ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การ
บริหารและการควบคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการจัดล่าดับงาน เทคนิคการจัดล่าดับงานแบบ PERT การ
พยากรณ ์
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รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555363 การก าหนดและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
 Public Policy Formulation and Policy Analysis 

 ลักษณะและสาระส่าคัญของนโยบายสาธารณะ กระบวนการก่าหนดนโยบายการ
ก่าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด่าเนินนโยบาย ปัจจัยและอิทธิพลของสถาบันการเมืองและ
ระบบราชการที่มีผลต่อการก่าหนดนโยบายสาธารณะ หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ผลลัพธ์และ
ผลกระทบในการด่าเนินนโยบาย รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการก่าหนดและวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะของไทยและต่างประเทศ 
2555364 การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย 3(3-0-6) 
 Policy Implementation and Policy Evaluation 
 ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ กลยุทธ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส่าเร็จ            
ของการน่านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ       
การก่าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินผล เทคนิคในการ
ประเมินผล การตีความและวิเคราะห์ผลการด่าเนินนโยบายสาธารณะ โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์
กรณีตัวอย่างของการน่านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายสาธารณะของไทยที่ส่าคัญ  
2555365 การประเมินสภาวะแวดล้อมและปัจจัยน าเข้าโครงการ 3(3-0-6) 

 Evaluation of Project Context and Project Input 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการประเมิน  ความเที่ยงตรง และความคลาดเคลื่อน           

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

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

 Evaluation of Project Process, Output and Impact 
 ศึกษาความส่าคัญของการประเมินการด่าเนินงาน  ผลผลิตและผลกระทบจาก

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

 Seminar on Public Policy and Public Management in  
    Thailand 
 สัมมนาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะร่วมสมัย การก่าหนดและการน่านโยบาย

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

 สัมมนาประเด็นกระบวนการการก่าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการก่าหนดนโยบาย และการด่าเนินนโยบายของ
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายทั้งต่อประเทศที่ก่าหนดนโยบายและต่อประเทศ
ไทย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยก่าหนดให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์
เปรียบเทียบนโยบายเพ่ือการพัฒนาของไทยกับของประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน แล้วน่ามา
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและเสนอแนะ 
2555370 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)  

 Innovation and Change Management 
 ความหมาย ความหลากหลาย ประเภท และคุณค่าของนวัตกรรม ในฐานะที่เป็น
ปัจจัยที่ส่าคัญที่ก่อให้เกิดการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับการ
จัดการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ กระบวนการและปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ รวมทั้ง
การน่านวัตกรรมมาใช้ในองค์การ แนวคิด สาเหตุ กระบวนการ และกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง
องค์การ การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ทักษะในการวินิจฉัยองค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์การ บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการจัดการนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทักษะที่จ่าเป็นที่จะต้องใช้ในก าร
เปลี่ยนแปลงองค์การ เช่น การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนให้องค์การมีความยืดหยุ่นและปรับตนเองได้ 
โดยเน้นศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเป็นส่าคัญ  
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555371 ระบบคุณภาพ การจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
 Quality System, Knowledge Management and  
 Learning Organization 

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

Organizational Behavior and Modern Organization Development 
 วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ อาทิ วัฒนธรรมองค์การ

ภาวะผู้น่า และศึกษาความหมาย ความส่าคัญ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการในการพัฒนาองค์การ ทั้งในด้าน
โครงสร้างและเทคนิคการบริหาร โดยเน้นให้ผู้เรียนการศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมองค์การภาครัฐที่
ตนเองสนใจ  แล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการพัฒนาองค์การ 
2555374 การก าหนดนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Policy Formulation and Human Resource Planning 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  บทบาทของการ

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

 Human Resource Management System Development 
 หลักการ แนวคิด ความส่าคัญของการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภาครัฐเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางการบริหาร นิเวศวิทยาทางการจัดการ
องค์การภาครัฐ  และสอดรับกับนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ศึกษา
เชิงบูรณาการจากแนวคิดทฤษฎีองค์การ  จิตวิทยาองค์การ  ตลอดจนกระบวนทัศน์ทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นส่าคัญแล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
2555377 การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)  

 Performance Assessment 
 ความหมาย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ความส่าคัญในการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะของการประเมินการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน 
เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติงานที่มีความแม่นตรงและเชื่อถือได้ ปัญหาในการ
ประเมินการปฏิบัติงานพร้อมทั้งการแก้ไข ตลอดจนการใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ใน
การประเมินการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินการปฏิบัติงานโดยอิงกับความสามารถ (Competence-
Based Assessment Techniques) เทคนิคการก่าหนดตัวชี้วัดหลักของการประเมินการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal KPIs) การจัดท่าการประเมินโดยอิงกับหลักการบริหารแบบดุลยภาพระดับ
บุคคล (HR-Scorecard) เป็นต้น 
2555378 สัมมนาการจัดการองค์การภาครัฐในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Seminar on Public Sector Management for ASEAN 
 Community  
 สัมมนาประเด็นการจัดการขององค์การภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในประชาคม
อาเซียน ที่วิ เคราะห์ เชิงเปรียบเทียบแนวโน้มสภาวะการแข่งขัน การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ และสภาพแวดล้อมองค์การทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ที่ส่งผล
กระทบต่อจัดการขององค์การภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในประชาคมอาเซียน วิเคราะห์โครงสร้าง 
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รูปแบบ กระบวนการจัดและการบริหารองค์การ การควบคุม และความรับผิดชอบตามประเด็นในทฤษฎี
องค์การ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของระบบการจัดการองค์การภาครัฐในแต่ละ
ประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การภาครัฐของไทย 
รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555379 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
   Economics for Public Administration 
 หลักการส่าคัญทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดสรร
ทรัพยากร บทบาทของรัฐบาลในการก่าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าเศรษฐศาสตร์
กับรัฐประศาสนศาสตร์ ปัญหาทางเศรษฐกิจและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2555380 การจัดการพัสดุและส านักงาน 3(3-0-6) 

 Supplies and Office Management 
 ขอบเขตเนื้อหาสาระ หลักเกณฑ์ของกิจกรรมในการบริหารงานพัสดุ เริ่มตั้งแต่    

การวางแผน   การส่ารวจก่าหนดความจ่าเป็นและความต้องการทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง วัสดุ 
ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน การจัดหาพัสดุวิธีต่าง ๆ การตีราคา การแจกจ่ายพัสดุ การด่าเนินการด้านพัสดุ
คงคลัง ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ การซ่อมแซม การบ่ารุงรักษา การจ่าหน่าย การจัดรูป
หน่วยงานพัสดุ  การจัดการและการติดตามประเมินงาน เช่น การจัดสถานที่และมาตรฐาน การใช้เนื้อ
ที่ การวางแผน การจัดส่านักงานและการปรับปรุงงานในส่านักงานซึ่งได้แก่ การจัดการเอกสาร การ
ควบคุมประสิทธิภาพ  การบริหารงานในส่านักงานและระบบเครื่องมือเครื่องใช้ส่านักงาน 
2555381 การบัญชีส าหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting for Public Sector Management 
 หลักการบัญชีและกระบวนการบันทึกบัญชี บทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการ
ในองค์การภาครัฐ การจัดท่างบการเงิน การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม 
การปรับปรุงรายการบัญชี การงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณและก่าไร การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การรายงานผลการปฏิบัติการ เทคนิคการก่าหนดราคา การน่าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ใน
การจัดการองค์การภาครัฐ และโปรแกรมส่าเร็จรูปทางบัญชี 
2555382 การภาษีอากรเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Taxation for Development 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร เช่น ฐานภาษี วัตถุประสงค์และโครงสร้างทาง
ภาษีความส่าคัญของภาษีอากรต่อการพัฒนาประเทศ การก่าหนดนโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน
ภาษีท้ังภาษีทางตรงและทางอ้อม หลักการปฏิบัติและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี การจัดท่าแผนที่ภาษี 
การภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอ่ืนที่จัดเก็บโดยองค์การ
ภาครัฐ โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาองค์การภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมาศึกษาแล้วท่าการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี 
2555383 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Finance 
 ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อระบบการเงินและการคลังของไทย การด่าเนินนโยบาย
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การเงินและการคลังเพ่ือการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ 
การจัดการการคลังสาธารณะและการจัดท่างบประมาณสมัยใหม่ โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาที่เป็นส่าคัญ 
2555384 การจัดการการเงินองค์การภาครัฐ  3(3-0-6) 
  Financial Public Sector Management 
 การจัดการเงินพ้ืนฐาน โดยเน้นที่ความต้องการขององค์การภาครัฐ การเงินส่วน
รัฐบาลและการงบประมาณ การบริหารงบลงทุนทั่วไป และงบลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน งบการเงินและการ
วิเคราะห์มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และการรายงานทางการเงิน การจัดการต้นทุนและการ
ควบคุมต้นทุน ความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงานโดยเน้นที่การรายงานตามแบบของรัฐบาล 
2555385 การงบประมาณ  3(3-0-6) 

 Budgeting 
 ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการงบประมาณ ทิศทางและโครงสร้างของ

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

 Public Investment Management 
 การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ  นโยบายและ

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

 Management and Control of Financial Risk 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางการเงินประเภทต่าง ๆ 

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

 Internal Control and Audit 
 วัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวคิดการควบคุมและการตรวจสอบภายใน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศ
และการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การติดตามและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
2556301 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 ท่าวิทยานิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างลุ่มลึก และถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย โดยให้อยู่ในขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งครอบคลุม
ในภารกิจภาครัฐในทุกเรื่อง หรือขอบข่ายที่ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผล
การศึกษาสามารถน่ามาเป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายในการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และ



290 
 

เพ่ิมพูนองค์ความรู้ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ อาจเลือกระเบียบวิธีการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งได้ 
เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรืออ่ืน ๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก่ากับดูแล ทั้งนี้ ต้องผ่าน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบและอนุมัติให้ผ่านการ
สอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2556302 ภาคนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต
 Term Paper 
 ให้เลือกศึกษาปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
แล้วใช้กรอบทฤษฎีที่ศึกษาในหลักสูตรและอาศัยระเบียบวิธีวิจัย  ในการศึกษาปรากฏการณ์หรือตอบ
ค่าถามการวิจัยอย่างเป็นระบบ แล้วเขียนรายงานโดยใช้รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยทางวิชาการ 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก่ากับดูแล ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ รวมทั้งได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติให้ผ่านการสอบของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์      
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 
สาขาวิชา  การจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 
 ชื่อย่อ  :    ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Master  of Public Health (Health System Management) 
 ชื่อย่อ  :    M.P.H. (Health System Management) 

1. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ่านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    

 จ่าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้างหลักสู ตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับพ้ืนฐาน หมวดวิชาบังคับวิชาชีพสาธารณสุข  หมวดวิชาเลือกและหมวด
วิทยานิพนธ์ โดยมีจ่านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวด ดังนี้ 

 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

แผน ข 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - - 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30 36 

3.1 วิชาบังคับ 15 15 
3.2 วิชาเลือก 15 21 

4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - 6 

รวมหน่วยกิต 42 42 
    1 แผน ก แบบ ก 2 (ท่าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)   

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ - หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
   2. แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท่าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท่าการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  
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1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ - หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 36 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

4) การค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต 
 

2. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

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

SCS501 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
Computer for Graduate Students 

2(1-2-3) 

       2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ่านวนไม่น้อยกว่า - หน่วยกิต 
       3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

แผน ก แบบ ก 2 จ่านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
แผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ จ่านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
       เลือกเรียนทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM501 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 1 

Seminar in Health System Management 1 
2(0-4-2) 

PHM502 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 2 
Seminar in Health System Management 2 

1(0-2-1) 

PHM503  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health  

3(2-2-5) 

PHM601 วิทยาการระบาด  
Epidemiology  

3(2-2-5) 

PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข  
Public Health Biostatistics 

3(3-0-6) 

PHM603 
 

 

การบริหารงานสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้น่า 
Health Service Administration and Leadership 
Development 

3(3-0-6) 

PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 
Social and Behavioral Sciences in Health 
 

3(3-0-6) 
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             3.2) วิชาเลือก ให้แต่ละแผนเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง  
   แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   แผน ข             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

                     3.2.1) กลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  
           (Health System Management) 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM606 การจัดการทรัพยากร 

Resource Management 
2(2-0-4) 

PHM607 โลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ 
Logistics in Health Services 

2(2-0-4) 

PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
Quality Management in Health Works 

2(2-0-4) 

PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
Healthcare Business Management 

2(2-0-4) 

PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 
Public Health Technology 

2(2-0-4) 

PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
Nutrition and Noncommunicable Chronic Disease 
(NCDs) Management 

3(2-2-5) 

PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
Epidemiology of Communicable and 
Noncommunicable Diseases 

3(2-2-5) 

PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
Innovations for Health Behavioral Modification 

3(2-2-5) 

PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Systems 
3.2.2) กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงวัย  
        (Elderly Health Management) 

3(2-2-5) 

PHM606 การจัดการทรัพยากร 
Resource Management 

2(2-0-4) 

PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
Quality Management in Health Works 

2(2-0-4) 

PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
Nutrition and Noncommunicable Chronic Disease 
(NCDs) Management 

3(2-2-5) 

PHM612 โภชนาการและการชะลอวัย 
Nutrition and Anti-aging 

2(2-0-4) 
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PHM613 การจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 
Elderly Health Business Management 

2(2-0-4) 

PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงวัย  
Elderly Mental Health 

2(2-0-4) 

PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 
Emergency Health Management and Disaster 

2(2-0-4) 

PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Quality Assurance 

3(2-2-5) 
 

PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Systems 

3(2-2-5) 

                   3.2.3) กลุ่มวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย                      
                           (Environmental and Occupational Health Management) 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
Environmental and Occupational Health and Safety 
Administration 

3(3-0-6) 

PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
Quality Management in Health Works 

2(2-0-4) 

PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 
Public Health Technology 

2(2-0-4) 

PHM612 โภชนาการและการชะลอวัย 
Nutrition and Anti-aging 

2(2-0-4) 

PHM615 การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Environmental and Health Impact Assessment  

3(2-2-5) 
 

PHM616 การจัดการเพ่ือป้องกันอันตรายในสถานที่ท่างาน 
Management for Hazard Prevention in Workplaces 

2(2-0-4) 

PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 
Emergency Health Management and Disaster 

2(2-0-4) 

PHM618 การยศาสตร์  
Ergonomics 

2(2-0-4) 

PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
Epidemiology of Communicable and 
Noncommunicable Diseases 

3(2-2-5) 

PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Systems 
 

3(2-2-5) 
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 3.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค  
   (Epidemiology and Disease Control) 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 

Public Health Technology 
2(2-0-4) 

PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
Nutrition and Noncommunicable Chronic Disease 
(NCDs) Management 

3(2-2-5) 

PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงวัย  
Elderly Mental Health 

2(2-0-4) 

PHM618 การยศาสตร์  
Ergonomics 

2(2-0-4) 

PHM619 วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด 
Epidemiological Statistics 

3(2-2-5) 

PHM620 การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด  
Epidemiological Surveillance and Investigation 

3(2-2-5) 

PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
Epidemiology of Communicable and 
Noncommunicable Diseases 

3(2-2-5) 

PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Systems 

3(2-2-5) 

                  3.2.5) กลุ่มวิชาการจัดการการส่งเสริมสุขภาพ  
                           (Health Promotion Management) 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

Nutrition and Noncommunicable Chronic Disease 
(NCDs) Management 

3(2-2-5) 

PHM612 โภชนาการและการชะลอวัย 
Nutrition and Anti-aging 

2(2-0-4) 

PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงวัย  
Elderly Mental Health 

2(2-0-4) 

PHM615 การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Environmental and Health Impact Assessment  

3(2-2-5) 
 

PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 
Emergency Health Management and Disaster 

2(2-0-4) 

PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
Innovations for Health Behavioral Modification 

3(2-2-5) 
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PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Quality Assurance 

3(2-2-5) 

PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Systems 

3(2-2-5) 

         4) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ่านวนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ่านวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
PHM625 วิทยานิพนธ์  

Thesis 
12 หน่วยกิต 

PHM626 การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 

6 หน่วยกิต 

  

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
  อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
   อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
  ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
  ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

PHM หมู่วิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
SCS หมู่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

  
3. การจัดแผนการศึกษา  

แผน ก แบบ ก 2 
1) กลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Management) 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ไม่นับหน่วยกิต 

  VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3)  

หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

PHM601 
PHM602 
PHM603 
 PHM605 

วิทยาการระบาด 
ชีวสถิติสาธารณสุข 
การบริหารงานสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้น่า 
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 

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

 
3(3-0-6) 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

- - - 

วิทยานิพนธ์ - - - 
รวมหน่วยกิต 12 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ไม่นับหน่วยกิต 

SCS501 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3)  

หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

PHM503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

PHM606 
PHM607 
PHM608 
PHM622 

การจัดการทรัพยากร 
โลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ 
การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ - - - 
รวมหน่วยกิต 12 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ไม่นับหน่วยกิต 

- - - 

หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

PHM501 
PHM502 

การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 1 
การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 2 

2(0-4-2) 
1(0-2-1) 

    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ - - - 
รวมหน่วยกิต 6 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชา
บังคับ) 

- - - 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

- - - 

วิทยานิพนธ์ PHM625 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 

 PHM501 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 1 
Seminar in Health System Management 1 

2(0-4-2) 

การระบุและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสุขภาพ ทางด้านบริหารสาธารณสุข        
การจัดการระบบสุขภาพ การด่าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน กระบวนการวิจัย การรวบรวม สืบค้น
ข้อมูล วิธีการจัดสัมมนา การมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น  การสรุปประเด็น   การวิเคราะห์
ปัญหาด้านสุขภาพ น่าเสนอและอภิปรายในประเด็นด้านการจัดการระบบสุขภาพ 
PHM502 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 2 

Seminar in Health System Management 2 
1(0-2-1) 

การประยุกต์หลักการกระบวนการวิจัยในการสัมมนา การระบุและวิเคราะห์ประเด็น
ที่สนใจในเชิงลึก การรวบรวม สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยเชื่อมโยง
สถานการณ์จริงกับทฤษฎีในศาสตร์ของสุขภาพ น่าเสนอและอภิปรายในประเด็นด้านการจัดการระบบ
สุขภาพ  
PHM503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 

Research Methodology in Public Health 
3(2-2-5) 

การวิจัยและประเภทของการวิจัยในงานสาธารณสุข  จริยธรรมของการวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัยและกระบวนการวิจัย การก่าหนดปัญหาและสมมติฐานการวิจัย ตัวแปร การเลือกตัวอย่าง และ
ผู้ให้ข้อมูล หลักและวิธีการวัด การสร้างแบบสอบถามและเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ออกแบบการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่ารวจ การวิจัยประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลผลและการน่าเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการน่าเสนอโครงการวิจัย การ
วิจารณ์งานวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและความรู้การวิจัยในงานสาธารณสุข 
PHM601 วิทยาการระบาด  

Epidemiology 
3(2-2-5) 

ธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจายของโรค แนวคิดทางวิทยาการระบาด 
หลักการและขอบเขตของระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การศึกษาระบาดวิทยา
เชิงพรรณนา การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ วิทยาการระบาดสมัยใหม่ ความอคติของการศึกษา
ทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน หลักการคัดกรองโรค การสอบสวนทางระบาดวิทยา การ
วิพากษ์งานตีพิมพ์ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการป้องกันโรค 
PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข 

Public Health Biostatistics 
3(3-0-6) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายของข้อมูล การน่าเสนอ
ข้อมูลทางด้านสุขภาพ หลักสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุข ลักษณะตัวแปร ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็น การค่านวณขนาดตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์เชิงถดถอย สถิติไร้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
PHM603 การบริหารงานสาธารณสุขและการพัฒนาภาวะผู้น า 

Health Service Administration and Leadership 
Development 

3(3-0-6) 

แนวคิดบริการสุขภาพและการบริหารงานสุขภาพ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
จัดการ การประกันและรับรองคุณภาพบริการสุขภาพ การด่าเนินงานและการประเมินผลโครงการสุขภาพและ
สาธารณสุข ลักษณะผู้น่าที่พึงประสงค์และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น่าในการบริหารงานสุขภาพ 
PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
Environmental and Occupational Health and 
Safety Administration 

3(3-0-6) 

วิเคราะห์นโยบายและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท่างาน การจัดองค์การ แผนการด่าเนินงาน การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การควบคุมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความ
สูญเสีย และการจัดการภาวะฉุกเฉิน  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 

Social and Behavioral Sciences in Health 
3(3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ในการระบุและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
PHM606 การจัดการทรัพยากร 

Resource Management 
2(2-0-4) 

แนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรสุขภาพ การทบทวนทรัพยากรสุขภาพการวิเคราะห์
ข้อมูลทรัพยากร การจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรสุขภาพ สารสนเทศในการจัดการทรัพยากร 
PHM607 โลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ 

Logistics in Health Services 
2(2-0-4) 

การขนส่ง เคลื่อนย้าย การจัดเก็บทรัพยากรทางสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน 
เทคโนโลยีการกระจายและการขนส่งการบริหารการกระจายและการขนส่งอย่างถูกต้องในชนิด 
ปริมาณ เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย การบริหารโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ 
PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 

Quality Management in Health Works 
2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการ ระบบ  กลยุทธ์การบริหารคุณภาพในงานสุขภาพ การวัด       
และประเมินคุณภาพในงานสุขภาพ การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน การพัฒนาระบบกลไก ใน
จัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
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PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 

Healthcare Business Management 
2(2-0-4) 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพ่ือสุขภาพและรูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์การบริหาร นวัตกรรม
และการออกแบบบริการ การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย การก่าหนดงบประมาณ แผนบริหาร
ความเสี่ยง การตลาดและการลงทุนทางธุรกิจสุขภาพ การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดของ
ธุรกิจสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจสุขภาพ 
PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 

Public Health Technology 
2(2-0-4) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการในการใช้เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการจัดการระบบสุขภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปรับปรุงและควบคุม
มาตรฐานทางสุขภาพ ผลของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการระบบสุขภาพ 
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

Nutrition and Noncommunicable Chronic Disease 
(NCDs) Management 

3(2-2-5) 

หลักการและความส่าคัญของโภชนาการและการจัดการโรคเรื้อรัง พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ระบบการย่อยอาหาร สารอาหารต่าง ๆ หลักการทางด้านอาหารแลกเปลี่ยน การ
ประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาโรคเรื้อรัง การวิเคราะห์วางแผน การตรวจสอบ การสรุปผล และการ
ประเมินกระบวนการการจัดการโรคเรื้อรัง 
PHM612 โภชนาการและการชะลอวัย 

Nutrition and Anti-aging 
2(2-0-4) 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการชะลอวัย ระบบกลไกของร่างกาย
มนุษย์และการเสื่อมถอย สารอาหารและระบบฮอร์โมน การดูดซึมสารอาหาร สารอาหารชะลอวัย การ
จัดเมนูอาหารชะลอวัย การวิเคราะห์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการ
ชะลอวัย การเลือกอาหาร หลักปฏิบัติด้านโภชนาการ 
PHM613 การจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 

Elderly Health Business Management 
2(2-0-4) 

แนวความคิดรวบยอดของความหลากหลายในการจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 
การตลาด การสร้างเครือข่าย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์การลงทุน
ทางธุรกิจสุขภาพผู้สงอายุ การจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมาย   และจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพและผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มการจัดการ
ธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 
PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงวัย  

Elderly Mental Health 
2(2-0-4) 

แนวความคิดรวบยอด หลักการ ปัญหาและความส่าคัญของสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ การปรับตัวต่อความสูญเสีย 
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การเข้าสังคมโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย ภาวะซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุการส่งเสริมดูแล
สุขภาพจิตและการผ่อนคลายความเครียดในผู้สูงอายุ การสร้างความสุขในผู้สูงอายุ การดูแลและ
ช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
PHM615 การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Environmental and Health Impact Assessment   
3(2-2-5) 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ หลักการ วิธี ขั้นตอนและกระบวนการการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ ชีวภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) มาตรการในการติดตามตรวจสอบ และการวางแผนบริหารจัดการ ผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต 
PHM616 การจัดการเพื่อป้องกันอันตรายในสถานที่ท างาน 

Management for Hazard Prevention in Workplaces 
2(2-0-4) 

อันตรายในสถานที่ท่างาน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการท่างาน สาเหตุของอันตรายใน
สถานที่ท่างาน สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดอันตรายในที่ท่างาน ระบบการจัดการความปลอดภัยใน
การท่างาน การจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ท่างาน หลักการการป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุ
ในสถานที่ท่างาน 
PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 

Emergency Health Management and Disaster 
2(2-0-4) 

หลักการการเกิดภัยพิบัติ การเตรียมพร้อมและการตั้งรับภัยพิบัติ บทบาท และการ
ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพฉุกเฉิน ระบบข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ การจัดท่า
แผนปฏิบัติเพ่ือจัดการสุขภาพในภาวะภัยพิบัติ การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย 
PHM618 การยศาสตร์  

Ergonomics 
2(2-0-4) 

สมรรถภาพและความสามารถในการท่างานของมนุษย์ สภาพการท่างานการ
ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับการท่างาน การออกแบบและใช้เครื่องมือในการท่างานอย่างเหมาะสม 
สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพต่อการท่างาน ความเครียดและความเมื่อยล้าจากการท่างาน 
แนวทางแก้ปัญหาและจิตวิทยาในการท่างาน 
PHM619 วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด 

Epidemiological Statistic 
3(2-2-5) 

ชนิดของรูปแบบการวิจัยต่าง ๆ ทางวิทยาการระบาด การศึกษาระบาดเชิง
ภาคตัดขวาง การศึกษาโคฮอร์ต การศึกษาเคสคอนโทรล และการศึกษาเชิงทดลอง วิธีการทางสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความเสี่ยงและการค่านวณช่วงความเชื่อมั่น การสร้างรูปแบบการวิจัย
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การควบคุมอคติและตัวแปรแทรก
ซ้อนการวิเคราะห์พหุลอจิสติก การสร้างและประยุกต์ตารางชีพในการทดลองทางคลินิกการวิเคราะห์การ
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รอดชีพ การใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือค่านวณทางระบาดวิทยา การแปลผลและการน่าสถิติไป
ใช้ในงาน 
PHM620 การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด  

Epidemiological Surveillance and Investigation 
3(2-2-5) 

หลักการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา แหล่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรค ระบบการเฝ้าระวัง
โรคและภัยทางสุขภาพ เครื่องมือการเฝ้าระวังโรค การประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การ
ไหลเวียนของข้อมูลและการคืนข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา หลักการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา 
ชนิดของการระบาดของโรค การด่าเนินการสอบสวนและขั้นตอนการสอบสวนการระบาด ทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่ เร็ว (SRRT) การรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การเขียนรายงานการ
สอบสวนโรคทางระบาดวิทยา การประยุกต์ใช้การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาในการ
ประเมินผลและวางแผนนโยบายทางสาธารณสุข 
PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  

Epidemiology of Communicable and  
Noncommunicable diseases 

3(2-2-5) 

แนวคิดและวิธีการศึกษาวิทยาการระบาดวิทยาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ธรรมชาติการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การวัดการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในชุมชนระบาด
วิทยาของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการควบคุมการติดเชื้อในชุมชน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้่า การ
วางแผนการปฏิบัติการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพยากรณ์การเกิดโรคด้วย
วิธีการทางระบาดวิทยา 
PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

Innovations for Health Behavioral Modification 
3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการ การวางแผน กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
องค์ประกอบ ปัจจัยและอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการประยุกต์ตัวแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพ 
PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion Quality Assurance 
3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการ และกระบวนการประกันคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพ การก่าหนด
มาตรฐาน การปฏิบัติการตามมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัดระบบการประเมินคุณภาพและการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามและประเมินคุณภาพระบบงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion Systems 
3(2-2-5) 

PHM625 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 หน่วยกิต 

ศึกษาค้นคว้าและจัดท่าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการพัฒนา
ระบบสุขภาพ พร้อมทั้งการน่าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัย ภายใต้การควบคุมให้ค่าปรึกษา  ของ
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
PHM626 การค้นคว้าอิสระ 

Independent Study 
6 หน่วยกิต 

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเลือกประเด็นหรือปัญหาส่าหรับศึกษาและ
วิเคราะห์ ภายใต้ค่าแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร  ระดับ
ปริญญาโท แผน ข 
SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

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

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน
การบริหารงาน 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

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

ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป
ใจความส่าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ จากการฝึกการเขียนบทคัดย่อโดยสิ่งพิมพ์  และ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



 

• ปริญญาโท  • ปริญญาเอก • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 

 
ระดับปริญญาโท (เรียน 2 ปี) 
• หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการเกษตร 
  - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (เรียน 1 ปี) 

ระดับปริญญาเอก (เรียน 3 ปี) 
• หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
  - สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  

 


