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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาได้เตรียมความพร้อม และสามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้  
จึงได้จัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นคู่มือของอาจารย์ที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
บัณฑิตศึกษา ในการให้ค าแนะน านักศึกษา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงของผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้สนใจทั่วไป  

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้  โดยบรรจุไว้ในรูปแบบไฟล์
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.vru.ac.th) ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ และข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของคณะท างานจัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้บริหาร และ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 14 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 7 หลักสูตร 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 6 หลักสูตร และระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 
 

ปรัชญา 
“วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน ์
 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความโดดเด่น ทางวิชาการเฉพาะด้าน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่นและมีจิตส านึกต่อชุมชน 
 

ค่านิยม 
        G : Greatness การท างานและบริการที่เป็นเลิศ 
        V : Visionnary เป็นผู้รอบรู้ 
        A : Activeness ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
        L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
        A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
        Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
        A : Acceptance and friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
 

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.) 
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 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 
 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 
 - ด าเนินโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายรัฐบาล  
   โดยรับผิดชอบเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
พ.ศ. 2545 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม., M.B.A.) 
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 
 - ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
 - ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 
พ.ศ. 2548 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ค.ม.) 
พ.ศ. 2549   - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ (ศศ.ม.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ด.) 
 - เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 
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.) 
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- เปิดสอนระดับปริญญาโท  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร (ศศ.ม.) 
พ.ศ. 2555 - เป็นเจ้าภาพจัดงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 
   (The 26th National Graduate Research Conference) 
พ.ศ. 2559          
 

- เป็นเจ้าภาพจัดงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ 
  นานาชาติ ครั้งที่ 5 

ปัจจุบัน - เปิดสอนระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร (วท.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยี (วท.ม) 
- เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (ส.ม) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา (ปร.ด.) 
- เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (ส.ด.) 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 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 ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 จังหวัดปทุมธานี  
ศาสตราจารย์ ดร.วริุณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  
ศาสตราจารย์จรญัพัฒน์ 
รองศาสตราจารย์ชาคริต  
รองศาสตราจารย์ ดร.อสิระ  
นายสุวัฒน์  
นายวีระพล  
นายยงวุฒิ  
นายศานิตย์  
นายเอกศักดิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ 
นางปัทมาวดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา 
รองศาสตราจารย์ศศินันท์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณร์ภสั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติเจริญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล   

ตั้งเจริญ 
เศรษฐีธร  
ปัทมสิริวัฒน ์
ค าด ี
ภูวนันท์ 
อนันทราวัน 
สุวรรณบล 
เทพอารักษ ์
จิรประดิษฐกุล 
เสาวพฤกษ ์
นาคสุขศร ี
คงตระกลู 
ทรายแก้ว 
จีรังสวัสดิ์  
จรูญธรรม
เศรษฐวัฒน์บด ี
ความคุ้นเคย 
ถกลภักด ี
จันทมฤก 
จันทะเสนา 
วงศ์อนันต์ 
ตติยะลาภะ 
ศรขวัญ 
ธนานันต์ 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

อธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

 

รองอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  รองอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย   รองอธิการบดี 
อาจารย์ไชย  มีหนองหว้า รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวฒุิ  เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
อาจารย์ ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี 
อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณะครุศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา  พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล บัณฑิตวิทยาลัย 
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
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คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี
 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ผดุงศิลป์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 
4.  อาจารย์ ดร.บุษยา จูงาม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 

1.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 1.1  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
  1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์ กรรมการ  
  1.3  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง กรรมการและเลขานุการ 
 
2. หลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
 2.2 -  กรรมการ 
 2.2 รองศาสตราจารย์  ดร.ฐิติพร พิชญกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 3.1 อาจารย์ ดร.ศศิธร  หาสิน  ประธานกรรมการ 
 3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม  กรรมการ 
 3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์  สวัสดี   กรรมการและเลขานุการ 
 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

 4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  ประธานกรรมการ 
 4.2 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ   กรรมการ 
 4.3 รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
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5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ประธานกรรมการ 
5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า กรรมการ 
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา  สุขลิ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 

6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) การจัดการระบบสุขภาพ 
  6.1 อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ  ประธานกรรมการ 
  6.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ 
  6.3 -  กรรมการและเลขานุการ 
 
7.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

7.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา ประธานกรรมการ 
7.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ 
7.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  1.1  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
  1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์ กรรมการ  
  1.3  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง กรรมการและเลขานุการ 
 
2. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
 2.2 -  กรรมการ  
 2.3 รองศาสตราจารย์  ดร.ฐิติพร พิชญกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ประธานกรรมการ 
           3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์ กรรมการ 
     3.3 -  กรรมการและเลขานุการ 
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4. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 4.1  อาจารย์ ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี ประธานกรรมการ 
             4.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง กรรมการ 
 4.3 อาจารย์ ดร.ปรีชา ค ามาดี กรรมการและเลขานุการ 
 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
   5.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  ผาสุข ประธานกรรมการ 
 5.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ 
   5.3  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  นิลแสง กรรมการและเลขานุการ 

 
6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) การจัดการระบบสุขภาพ 
  6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจฺ  ประธานกรรมการ 
  6.2  -    กรรมการ 
  6.3 อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล  ประธานกรรมการ 
 1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล  กรรมการ 
 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ กรรมการ 
 1.4 อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ   กรรมการ 
 1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
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ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ 
เกี่ยวกับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวส าหรับการผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้
คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา
โท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตร
เก่าที่จะปรับปรุงใหม่ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

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

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์           

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับ
ใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
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เป็นอาจารย์ ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน     
การบริหาร 

และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ       
การติดตามประเมินผล 

และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการ 

หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชากา ร 
เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก 
มุง่ให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานสังคม และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา 
ภาคปกติ 
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สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้ 
ระบบไตรภาค 

๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ  
๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

ระบบจตุรภาค 
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ  

๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา

นั้นรวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 

๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง      
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระ
บบทวิภาค 

๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๘. โครงสร้างหลักสูตร 
๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
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แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน และคุณภาพ

เดียวกัน 
๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 

รายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร 
ที่จะเข้าศึกษา 

๑๐. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น

ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
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สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้ นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๓ ปริญญาโท 
๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ

มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ 

๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
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๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมี
คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
 



  คู่มือบัณฑิตศึกษา | 17 

๑๐.๔ ปริญญาเอก 
๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น

ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ ยอมรับ  ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหั วข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้ งนี้

ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ ยอมรับ  ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหั วข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลม 
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
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กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอ 
ต่อสภาสถาบันพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

๑๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 

๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
๑๒ .๒  ประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิ ตชั้ นสู ง จะต้องเป็ นผู้ ส า เร็จการศึ กษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๑๒.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล

การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้

เวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มี
จ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 
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๑๔. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม

จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 

๑๔.๒ ปริญญาโท 
๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

๑๔.๓ ปริญญาเอก 
๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
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ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

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.)” แล้วตามด้วยชื่อ
สาขาวิชาต่อท้าย 

๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกานั้นในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่
มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 

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

๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
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 ส าหรับเป็นแนวทาง         
การบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจ  
ตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าขอคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

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

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก าหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับก าหนดให้ใช้ระบบทวิภาคเป็น 
ระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จ ากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้
เช่นกัน อาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน 
จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การท าโครงการหรือ
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กิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับ
หน่วยกิตระบบทวิภาค 

อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาใช้ในการจัดการศึกษาควร
เป็นระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชา

ต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการจัด  
การเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือ
รายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิต

ที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ออกมารับใช้สังคม
รวมทั้งมุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 

ส าหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับ
อนุปริญญา) ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็น
ต้น ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมี
เหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเปิดสอนและต้องค านึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็น
ส าคัญ รวมทั้งค านึงถึงความซ้ าซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอ่ืน 

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการ

อยู่แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงจัดไว้  
ในกลุ่มหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ เท่านั้น เพ่ือให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วมกับสถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้รับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

ในด้านอาจารย์ผู้สอนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๙. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้ง

อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเช่นกัน 
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ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า 

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภท
ข้างต้นของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือให้สาธารณชนและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือ
ประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ 
ISCED (International Standard Classification of Education) 

๙.๓ คุณสมบัติด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีได้จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ 

กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง
ส าเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี 
หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี 

๙.๔ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ ค าว่า “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”
หมายถึง การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์
กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์หรือมีต าแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือ
ผู้สอบได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่ก าหนดในแต่ละ
ระดับปริญญาโดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ 

๙.๖ ส าหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระ        
ในระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
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๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การท า ข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ 

องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น 

หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการ
ร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถ
ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

ทั้งนี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการบุคลากร
ที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถท าหน้าที่ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แต่ต้อง 
ไม่เกิน ๒ คน 

บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ประจ า อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรนั้น ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระให้นับรวมจ านวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระต้องจัดสรรเวลาให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ้อนกับงาน
ของผู้อ่ืนหรือการจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่าน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือมีการจ้างท ารายงานการค้นคว้า
อิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
ชิ้นนั้น 

๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จาก การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้
ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน
อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 
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๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบท าวิทยานิพนธ์

อย่างเดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เชื่อถือได้ และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และ
สนับสนุนงานวิจัยของผู้เรียน 

๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 
๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ 

๑๕. การศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษา          
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
ได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญา
เอกผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้
ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

๑๕.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเมื่อน าไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือก าหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและ
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
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๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
       ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วยการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  

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

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือข้อบังคับอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับ

นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า
สองคน คณบดีทุกคณะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาที่เปิดสอน 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
กรรมการและเลขานุการ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๖ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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(๒)  พิจารณาเสนอออกระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินงาน 
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๓ ) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑ์มาตรฐานเกี่ ยวกับการท าวิทยานิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระของแต่ละสาขาที่เปิดสอน 

(๔) ควบคุมและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๕) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานแก่หลักสูตรเพ่ือพัฒนา
งานบัณฑิตศึกษา 

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

ข้อ ๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการสรรหาและ 
แต่งตั้งใหม่ได ้

คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ที่ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ข้อ ๘ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้คณบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ไม่ผ่านการประเมิน 
(๔) คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ 

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวนไม่เกินสามคนตามค าแนะน า
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งด้วย 
ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับการพ้นจากต าแหน่งของรองคณบดี โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 

 

 ประกาศ ณ วันที่   ๒๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี      
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้การจัดการศึกษา
และการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ  
ในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑ ) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 (๒ ) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๓ ) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี ” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หรือ สมอ.๐๘  

“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก 

“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

“การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีการจัด
การศึกษาไมน่้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ ๒ และก่อนภาค
การศึกษาที่ ๑ 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ 
แต่ละรายวิชา 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตาม
หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน 
ของรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชานั้นอีก 

“นักศึกษาเต็มเวลา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
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“การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education)” หมายความว่า การจัดการศึกษา 
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 
๙ หน่วยกิต 

“การศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการ 
สัมฤทธิบัตรตามหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือสะสมหน่วยกิต 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนและได้แจ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือทราบแล้ว 

“โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ที่เปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ที่ได้เข้าศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  
ตามมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถน ามาเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

“สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ใบรับรองความรู้ที่มหาวิทยาลัยออก 
ให้แก่ผู้สอบได้ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

ข้อ ๖ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
๖.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๖.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 

๖.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และ 
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
   ๖.๑ .๓ อาจารย์ผู้ สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์ พิ เศษ  
ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
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การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศก าหนด 
  ๖.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ๖.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศก าหนด 
   ๖.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
   ๖.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด  

๖.๓ ปริญญาโท 
   ๖.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
   ๖.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และ 
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
   ๖.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ 
            ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศก าหนด 

         ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้ 
       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นอาจารย์ประจ า  
ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
       ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
ก าหนด 
   ๖ .๓ .๔  อาจารย์ผู้ สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์ พิ เศษ  
ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
ก าหนด 
  ๖.๔ ปริญญาเอก 
   ๖.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
   ๖.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
   ๖.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
            ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด  
    ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้     
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า  ต้องมี
คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
   ๖.๔.๔ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
 

หมวด ๒ 
การจัดการศึกษา 
----------------- 

 
ส่วนที่ ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 
------------------- 

 
ข้อ ๗ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อ
จากภาคการศึกษาที่ ๒ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาค
การศึกษาปกติ  

ข้อ ๘ การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช้ เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  

๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
๘.๓ การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค  

๘.๔ วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  
๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๙ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกิน ๙ หน่วยกิต  
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ให้ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบ
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๐ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์  
แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์  

ในกรณีมีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนน้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ต้องมีจ านวนชั่วโมง
เรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๑๑ การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่ เรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ รายวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
หรือ 

๑๒.๒ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ 
๑๒.๓ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๒ 

ระยะเวลาการศึกษา 
------------------ 

 
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 ๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

 ๑๓.๓ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน  
๕ ปีการศึกษา 

 ๑๓.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน  
๖ ปีการศึกษา ในกรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
จะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
  

ส่วนที่ ๓ 
ภาษาที่ใช้ในการศึกษา 

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

ข้อ ๑๔ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้  
ภาษาที่ ใช้ ในการเขียนวิทยานิ พนธ์ห รือการค้นคว้ า อิสระให้ เป็ น ไปตาม 

ที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนด และโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 



  คู่มือบัณฑิตศึกษา | 37 

การก าหนดภาษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องประกาศให้ผู้สมัครเข้าศึกษาทราบ        
ก่อนสมัคร หรือตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (มคอ.๒)  
 

หมวด ๓ 
หลักสูตรการศึกษา 
------------------------ 

 

ข้อ ๑๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๑๕.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  
๓๖ หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต   แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต แต่รวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์    แต่ต้องท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๑๕.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร      ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๕.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต    แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
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แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
 ข้อ ๑๖ การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายวิชาที่
เปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตร ในแต่ละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

๑๖.๑ ผู้สมัครเรียนตามโครงการจัดการศึกษาสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

   (๑) เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดเพศ อายุและวุฒิ
การศึกษา 
   (๒) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
   (๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่เป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
  ในกรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของบัณฑิต
วิทยาลัยก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียน ในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยได้ 

๑๖.๒ การลงทะเบียนเรียนและการสอบ  
           ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๓ รายวิชา ต่อ ๑ ภาคการศึกษา 
นักศึกษา    ที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๑๖.๓ การเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา สามารถขอเทียบโอน
รายวิชาเข้าในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (๑ ) ผู้ที่ มีสิทธิ์ เทียบโอน ต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   (๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถัดจากภาค
การศึกษาของปีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  
   (๓) ต้องเป็นรายวิชาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเป็น
รายวิชาที่ได้รับการประเมินผลค่าระดับขั้นไม่ต่ ากว่า B (๓.๐๐) หรือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
   (๔) กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือ 
มีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา การรับเทียบโอนรายวิชาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามมติ  
ของคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา  
    (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
     (๖) รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนได้ 

๑๖.๔ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชาเป็นผู้ พิจารณา 
การเทียบโอนตามรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
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(๑) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นประธาน  
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ประธาน

หลักสูตร และกรรมการหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอน เป็นกรรมการ  
(๓) กรรมการและเลขานุการหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอน เป็น

กรรมการและเลขานุการ  
๑๖.๕ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
 (๑) มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา  ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 (๒) ให้มีการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการเรียนโดย
มหาวิทยาลัย 

๑๖.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาและออกใบสัมฤทธิบัตร
บัณฑิตศึกษา 

 
 

หมวด ๔ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

ส่วนที่ ๑ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
------------------------ 

 
ข้อ ๑๗ การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
           

 
ส่วนที่ ๒ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
------------------------ 

 
ข้อ ๑๘ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

๑๘.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมหรือมหาวิทยาลัยรับรอง  
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๑๘.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมหรือมหาวิทยาลัยรับรอง  

๑๘.๓ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมหรือมหาวิทยาลัยรับรอง  

๑๘.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร (มคอ.๒) ของแต่ละหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและที่กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ ส าหรับการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไป  
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๕ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
๑๘.๖ ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
๑๘.๗ มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

------------------------- 
 
ข้อ ๑๙ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

๑๙.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

๑๙.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 
---------------------- 

 
ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียน 

๒๐.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ในแต่ละภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีขอคืนสภาพการ 
เป็นนักศึกษา นักศึกษาต้องช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
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๒๐.๒ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 

๒๐.๓ ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๐.๔ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

๒๐.๕ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะ
ถูกปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๒๐.๖ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียน
เรียนได้เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย ก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้นจึงจะลงทะเบียนเรียนได้ และต้องช าระค่าปรับตาม
ระเบียบ 

๒๐ .๗  นั กศึ กษาที่ ขึ้ นทะเบี ยน เป็ นนั กศึ กษาในหลั กสู ตรหนึ่ ง  สามารถ 
ขอลงทะเบียนเรียน ในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

๒๐.๘ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๒๐.๙ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียน
ทุกครั้ง นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย
จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

๒๐.๑๐ นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

๒๐.๑๑ ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

๒๐.๑๒ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกันที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๒๐.๑๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๑ การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
๒๑.๑ รายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือได้ผลการ

เรียน NP นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า ทั้ งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ เรียนซ้ าต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรอืได้ผลการเรียน P 

ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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๒๒.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิต  
ตามหลักสูตร 

๒๒.๒ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น โดยนักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้น และ
มหาวิทยาลัยต้องบันทึกในใบลงทะเบียนว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

๒๒.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบาง
รายวิชาเป็นพิเศษได้ แต่บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ ๒๓ การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
๒๓.๑ เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
๒๓.๒ รายวชิาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน 
๒๓.๓ รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ ใน

ตารางเรียนปกติ 
๒๓.๔ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ 

สัปดาห์ 
ข้อ ๒๔ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา 

๒๔.๑ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

๒๔.๒ การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือ
ขอถอนรายวิชา      ได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๒๐.๓ 
แต่จ านวนหน่วยกิตท่ีคงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

๒๔.๓ การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่น้อย
กว่า ๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
๒๕.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
๒๕.๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ 

สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด ๕ 
การสอน การสอบ และการประเมินผลการศึกษา 

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

ส่วนที่ ๑ 
การสอน  
--------- 

 
ข้อ ๒๖ การจัดการเรียนการสอน และการก าหนดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

ต่าง ๆ  ในหลักสูตรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด  โดยความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 

 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การสอบรายวิชา  

--------------- 
        
 ข้อ ๒๗ ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
ตามเงื่อนไขของรายวิชา  
 ข้อ ๒๘ ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอสอบรายวิชาที่
ขาดสอบ   ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรนั้น ๆ ในกรณี
ที่ไม่อนุญาตให้สอบ   ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F  
 

ส่วนที่ ๓ 
การสอบประมวลความรู้ 

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

ข้อ ๒๙ การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ท าการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยให้
ใช้หลักเกณฑ์     ตามหลักสูตรก าหนด 

ข้อ ๓๐ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบ
เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  

 ๓๐.๑ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของ
ประธานหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
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ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด โดยก าหนดให้
มีการจัดสอบภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

 ๓๐.๒ การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือ
การสอบท้ังสองแบบ  

 ๓๐.๓ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวล
ความรู้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง  

 ๓๐.๔ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า  
๓ คน  โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอรายชื่อ และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง  

 ๓๐.๕ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จึงมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้  

 ๓๐.๖ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบ
ผ่าน หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน  

 ๓๐.๗ ให้ประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการสอบต่อ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ล าดับ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

 ๓๐.๘ นักศึกษาตามข้อ ๓๐.๕ ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอ
สอบได้อีก ๑ ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ ๔ 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

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

ข้อ ๓๑ การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
          การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความ

พร้อม และความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 
ข้อ ๓๒ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของประธาน

หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้  
แนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด โดยก าหนดให้มีการ
จัดสอบภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง  หรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

ข้อ ๓๓ นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๓๓.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตาม

เงื่อนไขของหลักสูตร 
 ๓๓.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน  
 ๓๓.๓ ไม่ค้างช าระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ และในภาค

การศึกษาที่สมัครสอบนักศึกษาจะต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ ๓๔ ในการสอบวัดคุณสมบัติมีข้อสอบ ๓ หมวดวิชา ดังนี้ 
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 ๓๔.๑ หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๓๔.๒ หมวดวิชาวิจัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๓๔.๓ หมวดการประยุกต์ใช้ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ข้อ ๓๕ หลักเกณฑ์ในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 ๓๕.๑ นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๓๕.๒ ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในครั้งต่อไป  
 ๓๕.๓ นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ตามท่ีนักศึกษาสมัครสอบ หากสอบ

แก้ตัวแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะน ามาใช้ใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 ๓๕.๔ การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๓๖ การประเมินผลในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 ๓๖.๑ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วง ร้อยละ ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน 

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

P (Pass) ผ่าน 
 ๓๖.๓ นักศึกษาที่ ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๐ – ๕๙ คะแนน ได้ระดับ  

NP (No Pass) ไม่ผ่าน 
ข้อ ๓๗ ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติได้ตามที่สมัครสอบ สามารถยกเลิก 

การสอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย ๗ วัน 
 

ส่วนที่ ๕ 
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

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

ข้อ ๓๘ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
 ๓๘.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  

มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๓๘.๑.๑ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิต ต้องมีการเรียนรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตรก าหนดและหรือสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ 

  ๓๘.๑.๒ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
ต้องมีการเรียนรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตรก าหนดและสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ที่เป็นการ
สอบความรู้พ้ืนฐานและความรู้เชิงลึกท่ีจ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้แน่ใจว่านักศึกษามีความรู้ 
ที่จ าเป็นเพียงพอในการท างานวิจัย 
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  ๓๘.๑.๓ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 

  ๓๘.๑.๔ นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
เพ่ือขอสอบ พร้อมทั้งเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และ
คณะกรรมการสอบต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และลงนามค าสั่งสอบโดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๓๘.๑.๕ กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลัก 
ของการพิจารณาไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓ 
วันท าการถัดจากวันสอบ 

  ๓๘.๑.๖ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้การสอบในครั้งนั้น 
มีผลการสอบไม่ผ่าน โดยคณะกรรมการสอบต้องด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๓๘.๑.๕ 

  ๓๘.๑.๗ ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสอบไม่ผ่าน 
ในครั้งแรก ตามข้อ ๓๘.๑.๕ หรือข้อ ๓๘.๑.๖ ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

   ๓๘.๑.๘ นักศึกษาต้องเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ ที่ผ่านการสอบเค้าโครงแล้วต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และต้องได้รับความเห็นชอบ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๓๘.๑.๙ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
แล้วต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือลงนามค าสั่งอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ   

          ๓๘.๒ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  ๓๘.๒.๑ ระดับปริญญาโท อาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการ

ค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อย
กว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

  ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศก าหนด 
   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
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   ๓๘.๒.๒ ระดับปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต้อง
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
   ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศก าหนด 
   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด  
 

ส่วนที่ ๖ 
การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

------------------------------ 
 
ข้อ ๓๙ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๓๙.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๓๙.๑.๑ ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจาก
วันที่สอบเค้าโครงผ่าน 

๓๙.๑.๒ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

๓๙.๑.๓ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๓๖ หน่วยกิต 

๓๙.๑.๔ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

๓๙.๑.๕ นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๓๙.๒ นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ตามรูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด    

 ๓๙.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย  
ซ่ึงนักศึกษาและผู้สนใจอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ระบุในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ๓๙.๔ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบ
และแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้ว
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เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก ๒ ภาคการศึกษาถัดไป  
โดยได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวันสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบแก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือ
ชื่อรับรองการแก้ไข 

 ๓๙.๕ กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา 
ไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓ วันท าการถัด
จากวันสอบ 

 ๓๙.๖ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบ          
ครั้งนั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๓๙.๕ 

 ๓๙.๗ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ ๓๙.๕ 
หรือข้อ ๓๙.๖ ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อ ๔๐ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  ๔๐.๑ ระดับปริญญาโท อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้าอิสระ  
ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน 
ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระหลัก หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
   ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศก าหนด 
   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
  ๔๐.๒ ระดับปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบ
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการดังนี้ 
   ๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศก าหนด 
   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่กระทรวง    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
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ส่วนที่ ๗ 
การสอบภาษาต่างประเทศ 

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

 ข้อ ๔๑ การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) 
  นักศึกษาต้องผ่ านการสอบความรู้ภ าษาอังกฤษ ตามเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๔๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ     ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตาม 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 
 

ส่วนที่ ๘ 
การประเมินผลการศึกษา 

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

ข้อ ๔๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
 ๔๓.๑ ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 

 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

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 

 
กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาค 

เป็น ๐ (ศูนย์) และได้ผลการศึกษาเป็น F 
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๔๓.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา 
ดังนี้ 

 
ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 

ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน NP (No Pass) 

การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ W (Withdraw) 
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา T (Transfer of Credit) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ I (Incomplete) 
การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

โดยไม่นับหน่วยกิต และผู้ลงทะเบียนได้
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด 

Au (Audit) 

 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
นอกจากการศึกษารายวิชาแล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น 
การสอบภาษา (Language Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer 
Examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน 

๔๓.๓ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระท าหลังจาก
นักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

 
ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 

ไม่เป็นที่พอใจ U (Unsatisfactory) 
 
  กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน  

ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 

ไม่เป็นที่พอใจ U (Unsatisfactory) 
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ข้อ ๔๔ ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีดังนี้ 
๔๔.๑ Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

และ              ผู้ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดได้ ให้ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 

๔๔.๒ W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
นั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

๔๔.๓ T (Transfer of Credit) ใช้ส าหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
๔๔.๔ I (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษา

ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้ส าหรับ
บันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

๔๔.๔.๑ กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน ผลการศึกษาเป็น  “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา 
อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

๔๔.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้
สอบ แต่ไม่มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ  ให้
อาจารย์ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 

๔๔.๔.๓ นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและ
ด าเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๔๕ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และ
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๔๖ นักศึกษาที่ท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการ
คณะของรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผล
การพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีโทษ
สถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๔๖.๑ ตกในรายวิชานั้น 
๔๖.๒ ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
๔๖.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
๔๖.๔ การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุด            

ภาคการศึกษาที่กระท าผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
๔๖.๕ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 
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ข้อ ๔๗ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ 
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

ข้อ ๔๘ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษา 
ของนักศึกษา    ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณ
ดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะ
ต าแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

ข้อ ๔๙ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม ๓ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้
เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

ข้อ ๕๐ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและ
ค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น  ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการ
ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด 

ข้อ ๕๑ รายวิชาใดท่ีมีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมีการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา
แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๕๒ ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้
นับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๕๓ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เทา่นั้น 
 

หมวด ๖ 
การเทียบโอน 
------------------ 

 
ส่วนที่ ๑ 

การเทียบโอนและการรับโอน 
---------------------- 

 
ข้อ ๕๔ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น ๔ ประเภท 

๕๔.๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
๕๔.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๕๔.๓ การเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
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๕๔.๔ การเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนักศึกษาสะสมหน่วยกิต 
ข้อ ๕๕ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องเป็นนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๕๖ การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา และผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัย  
๕๖.๑ รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยน

หลักสูตร  
๕๖.๒ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือ ๓.๐๐ 

หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P 
๕๖.๓ รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระท่ีท าต่อเนื่องจากเดิม 
๕๖.๔ จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 

๑ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา ส าหรับคุณสมบัติในข้อ ๕๗.๑ หรือ ๕๗.๒  
๕๖.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  

มหาวิทยาลัย  จะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
๕๖.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึก

ในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 
ข้อ ๕๗ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมี

คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๕๗.๑ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
๕๗.๒ ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 
๕๗.๓ ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ข้อ ๕๘ การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๕๘.๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
๕๘.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า  

๓ ใน ๔ ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
๕๘.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือได้ค่าระดับ

คะแนน ๓.๐๐ หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านใน
รายวิชา           ที่ ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้ งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
ของสาขาวิชานั้นก าหนด 

๕๘.๔ จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่
เกิน ๑    ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

๕๘.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๕๘.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึก
ในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 
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ข้อ ๕๙ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
๕๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้
กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๕๙.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
๕๙.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๘ 
๕๙.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด 

ทางวินัย 
๕๙ .๒ .๓  ได้ ศึ กษาอยู่ ในสถาบั น อุดมศึ กษามาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า ๑  

ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

๕๙.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาพร้อมกับ
แนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๕๙.๒.๕ นักศึกษาที่ โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  
๑ ปีการศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   ข้อ ๖๐ นักศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้
จากการฝึกอบรมการท างาน เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่รายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชานั้นสังกัด คณะกรรมการประจ าหลักสูตร (ถ้ามี) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    ๖๐.๑ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินโดยไม่ต้องแสดงค่าระดับขั้นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (ถ้ามี)  
    ๖๐.๒ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้จากการฝึกอบรมหรือ
จากการท างาน ให้ค านึงถึงความรู้ที่ได้เป็นหลัก ตามมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรที่ขอเทียบโอน
ผลการเรียนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงหรือการสอบตามวิธีการที่คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัดเป็นผู้ก าหนด 
    ๖๐.๓ การบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมินที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๖๐.๔ จ านวนหน่วยกิตที่ให้เทียบโอนผลการเรียนต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษา 
   ๖๐.๕ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของระยะเวลา              
ที่หลักสูตรนั้นก าหนด  
   ๖๐.๖ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา มีผลเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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    ข้อ ๖๑ การเทียบโอนรายวิชาส าหรับนักศึกษาสะสมหน่ วยกิตที่ ได้รับสัมฤทธิบัตร
บัณฑิตศึกษา สามารถขอเทียบโอนรายวิชาเข้าในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (๑ ) ผู้ที่ มีสิทธิ์ เทียบโอน ต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   (๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถัดจากภาค
การศึกษาของปีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  
   (๓) ต้องเป็นรายวิชาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเป็น
รายวิชาที่ได้รับการประเมินผลค่าระดับขั้นไม่ต่ ากว่า B (๓.๐๐) หรือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
   (๔) กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา การรับเทียบโอนรายวิชาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา  
    (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
     (๖) รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนได้ 

ข้อ ๖๒ ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
   นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นค า

ร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๖๓ การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา 

ข้อ ๖๔ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 
------------------------------ 

 
ข้อ ๖๕ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 

๖๕.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๕.๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 
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๖๕.๓ รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน 

๖๕.๔ ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
    ๖๕.๕ นักศึกษาที่ เปลี่ ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

หมวด ๗ 
สภาพการเป็นนักศึกษา 

--------------------- 
 
ข้อ ๖๖ การลาพักการเรียน 

๖๖.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
๖๖.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
๖๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
๖๖.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๖๖.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๖๖.๑.๕ เหตุผลอื่นตามท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร 
๖๖.๒ นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  ๓ ของ 

ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอ
พักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๖.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๖๖.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๖๗ การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออกจากความเป็นนักศึกษา โดยอธิการบดี 
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ข้อ ๖๘ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ 
๖๘.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๖๘.๒ ลาออก 
๖๘.๓ ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๓ สัปดาห์แรก

นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
๖๘.๔ ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๖๘.๕ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ที่ ๑ และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป  
๖๘.๖ ผลการประเมินไม่ ผ่ านจ านวนสองครั้ ง ในการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) หรือ ผลการประเมินไม่ผ่านจ านวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) 

๖๘.๗ ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๖๘.๘ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๙ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๖๘.๙ ตาย 
๖๘.๑๐ แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้า

เป็นนักศึกษา 
๖๘.๑๑ ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
๖๘.๑๒ ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก 

ข้อ ๖๙ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
    ๖๙.๑ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๖๘.๓ และข้อ 

๖๘.๔ และยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอคืนสภาพการ  
เป็นนักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการ
เป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๘ 
การส าเร็จการศึกษา 
---------------------- 

 
ข้อ ๗๐ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

๗๐.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
๗๐.๒ ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๗๐.๓ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๗๑ การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
   ๗๑.๑ นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อม

เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณา
กลั่นกรอง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
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วิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๗๐ และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษ
ทางวินัย เพ่ือขออนุมัติปริญญา 

  ๗๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 

  ๗๑.๓ ปริญญาโท 
๗๑.๓.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศก าหนด 
   ๗๑.๓.๒ แผน ก แบบ ก ๒ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศก าหนด 
   ๗๑.๓.๓ แผน ข เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประกาศก าหนด 

๗๑.๔ ปริญญาเอก  
          ๗๑.๔.๑ แบบ ๑ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประกาศก าหนด 
          ๗๑.๔.๒ แบบ ๒ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประกาศก าหนด 
 ๗๑.๕ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วน
ตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้ถือวันที่
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันส าเร็จการศึกษา  
 ๗๑.๖ ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๙ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  

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

ข้อ ๗๒ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด าเนินการดังนี้ 
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   ๗๒.๑ ปริญญาโท   
    ๗๒ .๑ .๑ แผน  ก แบบ ก ๑  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 
    ๗๒ .๑ .๒ แผน  ก แบบ ก ๒  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ประกาศก าหนด 

 ๗๒.๑.๓ แผน ข การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศก าหนด 

ข้อ ๗๓ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด าเนินการดังนี้ 

๗๓.๑ หลักสูตรแบบ ๑ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ประกาศก าหนด 

๗๓.๒ หลักสูตรแบบ ๒ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศก าหนด 

๗๓.๓ วารสารที่ตี พิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาตามประกาศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศก าหนด  

๗๓.๔ หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทาง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๗๔ การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้นิพนธ์อันดับ
แรก และมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ และต้องระบุ
ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 
    ข้อ ๗๕ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    1  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔                                 
 
 
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
                ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

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

 เพ่ือให้ การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  เป็น ไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๑๐ แห่ งข้อบั งคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือ  
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศ 
เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไข
เพ่ิมเติม)” และประกาศใดที่ขัดต่อประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ 
 ข้อ ๔  ให้ ก าหนดค่ าธรรมเนี ยมการศึกษาส าหรับนั กศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษา  
โดยให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี้ 
  ๔.๑ ระดับมหาบัณฑิต 
        ๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๔.๑.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๖๐,๐๐๐  บาท 
       ๔.๑.๑.๒ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๖๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ    ๑๕,๐๐๐  บาท  
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๗,๕๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๗,๕๐๐  บาท 

      ๔.๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
๔.๑.๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   ๖๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๑๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๗,๕๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๗,๕๐๐  บาท    
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          ๔.๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
        ๔.๑.๓.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๖๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ    ๑๕,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 
หรือแตล่ะภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 
หรืออาจแบ่งช าระเป็น 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 
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               ๔.๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    
         ๔.๒.๓.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ๕ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๔๒,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น 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 
หรืออาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 
หรืออาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 
หรืออาจแบ่งช าระเป็น 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 
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 ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิมภาคการศึกษาละ 
๓,๕๐๐ บาท 
 ข้อ ๖ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่
ก าหนดในประกาศนี้ 
         กรณีนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 
  ๖.๑ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ 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 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบั ติ
หน้าที่ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

     
 

 (อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)                                                                                                     
 รักษาราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

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

       เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒ ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
ประกอบด้วย ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 บรรดา ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
     ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

   “อธิการบดี” หมายถึ ง  อธิการบดี มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ว ไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาหลังระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจัด 

ได้แก่ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับมหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับ 
ดุษฎีบัณฑิต 

 “ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รวม
เงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าหน่วยกิตรายวิชา ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/  
ภาคนิพนธ์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบ ารุงห้องสมุด ห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนักศึกษา และ 
ค่าจัดบริการคอมพิวเตอร์ แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาเอกและวิชาทางด้านวิจัย กรณีต้องเรียนเพ่ิมและไม่รวมค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียก
เก็บเป็นรายครั้งในกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

“ภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการปกติ 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
๔.๑  กลุ่มครุศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ 

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

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

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

     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บเป็นงวด ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทย

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

๖.๑ ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา 
 ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ     ๕๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ      ๗๐๐ บาท 

 ๖.๒ ค่าสมคัรสอบภาษา 
  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  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐานวิชาเอก ดังนี้ 
๗.๑ รายวิชาบรรยาย 

 ระดับมหาบัณฑิต  หน่วยกิตละ        ๕๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  หน่วยกิตละ               ๑,๐๐๐ บาท 

๗.๒ รายวิชาปฏิบัติ 
 ระดับมหาบัณฑิต  หน่วยกิตละ        ๗๐๐ บาท 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  หน่วยกิตละ                    ๑,๕๐๐ บาท 
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ข้อ ๘  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เป็นรายครั้ง ดังนี้ 
๘.๑ ค่าวัดผลก่อนเข้าศึกษา                ๒,๐๐๐ บาท 
๘.๒ ค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด วันละ                   ๕๐ บาท 
๘.๓ ค่าออกใบแสดงผลการศึกษาแทนฉบับที่เคยออกให้แล้ว 
      ฉบับละ                 ๑๐๐ บาท 
๘.๔ ค่าใบรับรองอ่ืน ๆ ฉบับละ                ๑๐๐ บาท 
๘.๕ ค่าออกใบปริญญาบัตรและใบรับรองเป็นภาษาต่างประเทศ 
      ฉบับละ                ๒๐๐ บาท 
๘.๖ ค่าลงทะเบียนบัณฑิต   คนละ                 ๑,๐๐๐ บาท 
๘.๗ ค่าธรรมเนียมการรับโอนผลการเรียน 
      ระดับมหาบัณฑิต  คนละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อ ๑ ภาคเรียนที่ขอโอน 
      ระดับดุษฎีบัณฑิต  คนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ภาคเรียนที่ขอโอน 
๘.๘ ค่าปรับการขอรับปริญญาบัตรเกินกว่า ๖ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัย 
      ประกาศก าหนดให้รับ ฉบับละ        ๑,๐๐๐ บาท 
๘.๙ ค่าประกันของเสียหาย        ๑,๐๐๐ บาท 
      ค่าประกันของเสีย ให้นักศึกษาถอนคืนได้ภายในระยะเวลา ๖ เดือน  
        นับตั้งแต่วันที่อนุมัติผลการศึกษา หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
        ให้โอนเป็นเงินบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๙   ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
ต่อภาคเรียน ดังนี้ 

      ๙.๑ กรณีนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ศึกษาและนักศึกษาอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ 

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

๙.๒ กรณีนักศึกษาลาพักการเรียน ในระหว่างการเรียนที่อยู่ ในระยะเวลา 
ของหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

ระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต  ภาคเรียนละ            ๕,๐๐๐ บาท 
ข้อ  ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินที่เก็บได้ตลอด

หลักสูตร 
   ข้อ ๑๑  ค่าตอบแทนการสอน ค่าคุมวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร    

ค่าสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ค่าออกข้อสอบและค่าตรวจข้อสอบการสอบวัดคุณสมบัติ  
การสอบประมวลความรู้ การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดความรู้ และการสอบวัดวิชาพ้ืนฐาน
ก่อนเรียน ค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ค่าผู้ประสานงานประจ าวิชา ค่าด าเนินการเหมาจ่าย  
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๒ ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
ที่มีการบริหารหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยร่วมกับบุคคลอ่ืนตามค าสั่งมหาวิทยาลัยและได้ด าเนินการไป
ก่อนที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ เฉพาะการจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาให้น าระเบียบนี้มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ 
และวินิจฉัยชี้ขาด     

 

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. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

----------------------------------------- 
 เพ่ือให้การศึกษาด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ข้อ 8 ข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
และข้อ 9 และข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคพิเศษ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2559 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กรณีนักศึกษาที่ยังไม่
ครบระยะเวลาการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด และอยู่ระหว่างการท า
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาค
ฤดูร้อน ดังนี้ 

(1) ระดับมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ   3,000 บาท 
(2) ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ  5,000 บาท 

ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏบัติหน้าที่
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒5  พฤศจิกายน  ๒๕๕9 
 

 

 
 
                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
               อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ และข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศเรื่องค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(แก้ไขเพ่ิมเติม)” และประกาศใด ที่ขัดต่อประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ 
 ข้ อ ๔  ให้ ก าหนดค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาส าหรับนั กศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา  
โดยให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี้ 
  ๔.๑ ระดับมหาบัณฑิต 
        ๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๔.๑.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
       ๔.๑.๑.๒ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศกึษา ๔ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ   ๒๐,๐๐๐  บาท  
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน    ๕,๐๐๐  บาท 
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        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน    ๕,๐๐๐  บาท 
      ๔.๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

       ๔.๑.๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ        ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น 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 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
           ๔.๑.๔.๓ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
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       งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
              ๔.๑.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
        ๔.๑.๕.๑ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๓๗,๕๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 
หรืออาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
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        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 
หรืออาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น 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 
หรืออาจแบ่งช าระเป็น 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 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทยเพ่ิมภาคการศึกษาละ   
๕,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๖ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่ก าหนด 
ในประกาศนี้ 
  กรณีนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 
  ๖.๑ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
        ๖.๑.๑ ระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ      ๖,๐๐๐  บาท 
        ๖.๑.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ    ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๖.๒ นักศึกษาลาพักการเรียน ภาคการศึกษาละ      ๕,๐๐๐  บาท 
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 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 

   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 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓  

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

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๑๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา โดยให้มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
  ๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
        ๓.๑.๑ สาขาวิชาชีพครู         ๓๕,๐๐๐ บาท 
โดยแบ่งช าระ ๓ ภาคการศึกษา ดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑        ๑๕,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาท่ี ๒        ๑๕,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาท่ี ๓          ๕,๐๐๐ บาท 

๓.๒ ระดับมหาบัณฑิต 
        ๓.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๓.๒.๑.๑ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
           ๓.๒.๑.๒ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๒.๑.๑ และข้อ ๓.๒.๑.๒ แบ่งช าระ ๖ ภาคการศึกษา  
๔ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ         ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น 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 อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน     ๕,๐๐๐  บาท 
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        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน     ๕,๐๐๐  บาท 
              ๓.๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๓.๒.๒.๑ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารปกครอง 
              และการประกอบการเพ่ือสังคม ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

      ๓.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๓.๒.๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
           ๓.๒.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
       ๓.๒.๓.๓ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
              ๓.๒.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
       ๓.๒.๔.๑ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๒.๒.๑ ข้อ ๓.๒.๓.๑ ข้อ ๓.๒.๓.๒ ข้อ ๓.๒.๓.๓  
และข้อ ๓.๒.๔.๑ แบ่งช าระ ๖ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๒๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๓.๓ ระดับดุษฎีบัณฑิต 
        ๓.๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
       ๓.๓.๑.๑ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

      ๓.๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
       ๓.๓.๒.๑ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

    ๓.๓.๒.๒ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
    ๓.๓.๒.๓  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๓.๓.๑.๑ ข้อ ๓.๓.๒.๑ ข้อ ๓.๓.๒.๒ และข้อ ๓.๓.๒.๓ 
แบ่งช าระ ๙ ภาคการศึกษา  
๘ ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ           ๔๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
ที่เหลือ ๑ ภาคการศึกษา         ๓๐,๐๐๐  บาท 
หรืออาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
               ๓.๓.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    
         ๓.๓.๓.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยแบ่งช าระ ๙ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ      ๕๐,๐๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๕,๐๐๐  บาท 
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        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๒๕,๐๐๐  บาท 
       ๓.๓.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     ๓.๓.๔.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา  
                (หลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก) ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

โดยแบ่งช าระ ๑๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ        ๓๗,๕๐๐  บาท 
หรือแต่ละภาคการศึกษา อาจแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
        งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๘,๗๕๐  บาท 
        งวดที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน   ๑๘,๗๕๐  บาท 

ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎี
บัณฑิต รหัสวิชา VLE๗๐๔ ดังนี้  

  ๔.๑ รายวิชาทฤษฎี 
        ระดับดุษฎีบัณฑิต  หน่วยกิตละ  ๑,๕๐๐ บาท 
  ๔.๒ รายวิชาปฏิบัติ 
        ระดับดุษฎีบัณฑิต  หน่วยกิตละ  ๒,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทย ภาคการศึกษาละ  
๕,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ครั้งละ  ๕๐๐  บาท   
  ระดับมหาบัณฑิต   ครั้งละ  ๕๐๐  บาท 

ระดับดุษฎีบัณฑิต   ครั้งละ  ๗๐๐  บาท 
 ข้อ ๗ ค่าสมัครสอบภาษา 

  ระดับมหาบัณฑิต   ครั้งละ  ๕๐๐  บาท 
ระดับดุษฎีบัณฑิต   ครั้งละ  ๖๐๐  บาท 

 ข้อ ๘ ค่าสมัครสอบประมวลความรู้  ระดับมหาบัณฑิต  ครั้งละ    ๕๐๐  บาท 
 ข้อ ๙ ค่าสมัครสอบวัดคุณสมบัติ  ระดับดุษฎีบัณฑิต  ครั้งละ ๑,๐๐๐  บาท 
 ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมปรับพืน้ฐานวิชาเอก ดังนี้ 
  ๑๐.๑ รายวิชาบรรยาย 

        ระดับมหาบัณฑิต   หน่วยกิตละ    ๕๐๐  บาท 
        ระดับดุษฎีบัณฑิต   หน่วยกิตละ ๑,๐๐๐  บาท 
๑๐.๒ รายวิชาปฏิบัติ 
        ระดับมหาบัณฑิต   หน่วยกิตละ    ๗๐๐  บาท 
        ระดับดุษฎีบัณฑิต   หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐  บาท 

ข้อ ๑๑ ค่าธรรมเนียมรายวิชาส าหรับบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาในหลักสูตรแต่ประสงค์เรียนรายวิชา
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑๑.๑ รายวิชาบรรยาย 

        ระดับมหาบัณฑิต   หน่วยกิตละ    ๑,๐๐๐  บาท 
        ระดับดุษฎีบัณฑิต   หน่วยกิตละ    ๑,๕๐๐  บาท 
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๑๑.๒ รายวิชาปฏิบัติ 
        ระดับมหาบัณฑิต   หน่วยกิตละ    ๑,๕๐๐  บาท 
        ระดับดุษฎีบัณฑิต   หน่วยกิตละ    ๒,๐๐๐  บาท 

 ข้อ ๑๒ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามที่
ก าหนดในประกาศนี้ 
  กรณีนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 
  นักศึกษาอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
        ระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ   ๖,๐๐๐  บาท 
        ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาละ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียน ภาคการศึกษาละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 ข้อ ๑๔ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน 
  ๑๔.๑ ระดับมหาบัณฑิต คนละ            ๒,๕๐๐  บาท 
  ๑๔.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต คนละ          ๕,๐๐๐  บาท 
  กรณีนักศึกษาเดิมสมัครเข้าศึกษาใหม่และท าการเทียบโอนผลการเรียน โดยผ่านการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาด้วยกรณีมีความผิดทางวินัยให้ด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
       (๑) ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และช าระค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา  
นั้น ๆ จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  (๒) การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (๓) รายวิชาวิทยานิพนธ์ที่ท าต่อเนื่องจากเดิมสามารถเทียบโอนได้ทั้งหมด 
  (๔) ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หรือผลการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สามารถน ามาใช้ต่อเนื่องจากเดิมได้ทั้งหมด 
 ข้อ ๑๕ หากนักศึกษาผิดนัดไม่ช าระเงินตามประกาศนี้  ต้องช าระค่าปรับตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

  ประกาศ ณ วันที่   15  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)                                                                                                     
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๓ 
---------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๖ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
แบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัด ปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายบอก พ.ศ. ๒๕๖๓”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนกศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ เป็นด้นไป  
ข้อ ๓ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลาชองบักศึกษา 

ที่ไม่ถือสัญชาติไทย โดยให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอด
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย ก าหนด ดังนี้  

๓.๑ ระดับมหาบัณฑิต  
๓.๑.๑ หลักสูตรครุศาลตรมหาบัณฑิต  

สาชาวิชาหลักสูตรและการสอน   ๒๖๒,๕๐๐ บาท  
โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบ่งช าระ ๒ ปีการศึกษา ภายใน ๓๐ วับ หลังจากเปิดภาคเรียน  

ปีการศึกษาท่ี ๑     ๑๓๑,๒๕๐ บาท  
ปีการศึกษาท่ี ๒     ๑๓๑,๒๕๐ บาท  

๓.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  
๓.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ๕๒๕,๐๐๐ บาท  
โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบ่งช าระ ๓ ปีการศึกษา ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน  

ปีการศึกษาท่ี ๑     ๑๗๕,๐๐๐ บาท  
ปีการศึกษาท่ี ๒     ๑๗๕,๐๐๐ บาท  
ปีการศึกษาท่ี ๓     ๑๗๕,๐๐๐ บาท  

๓.๓ ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต  
๓.๓.๑ การเรียนแบบต่อเนื่อง ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๗๕๐,๐๐๐ บาท  
โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบ่งช าระ ๔ ปีการศึกษา ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน  
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ปีการศึกษาท่ี ๑ ๑๘๗,๕๐๐ บาท  
ปีการศึกษาท่ี ๒  ๑๘๗,๕๐๐ บาท  
ปีการศึกษาท่ี ๓  ๑๘๗,๕๐๐ บาท  
ปีการศึกษาท่ี ๔  ๑๘๗,๕๐๐ บาท 

ทั้งนี้การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยลับหน่วยงานภายนอก  

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศหรือที่ ประกาศนี้มิได้ก าหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจชองอธิการบดีที่จะวินิจฉัยลังการและให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด  

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การรักษาสภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) 

..................................... 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ การรักษาสภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม)  
 ข้อ ๒ ประกาศนี้บังคับใช้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การรักษาสภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  ๓.๑ นักศึกษาที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษา ให้ยื่นค าร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
และช าระค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๓.๒ นักศึกษาที่สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ 
ผ่านเรียบร้อยแล้วในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพของนักศึกษา  
จ านวน ๒ ภาคการศึกษา  
  ๓.๓ ถ้าได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพของนักศึกษาครบ ๒ ภาคการศึกษาแล้ว  
แต่ยังแก้ไขวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระไม่แล้วเสร็จ นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่ก าหนดไว้ประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 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 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
..................................... 

เพ่ือให้การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
มีคุณภาพ และมาตรฐาน และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑๘.๔ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยต้องมีผลการสอบข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๓.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) โดยได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๕ หรือ  

๓.๒ มีคะแนนสอบ TOEFL (ITP) (Institutional Test Program) ไม่ต่ ากว่า ๔๓๗ 
คะแนน หรือ 

๓.๓ มีคะแนนสอบ TOEFL (iBT) (Internet Based Test) ไม่ต่ ากว่า ๔๑ คะแนน 
หรือ 

  ๓.๔ มีคะแนนสอบ IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า ๔.๐ หรือ 
  ๓.๕ มีคะแนนสอบ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๔๐ คะแนน และ 
  ๓.๖ ผลสอบจะต้องมรีะยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันรายงานผลสอบจนถึงวันยื่นผลสอบ 
 ข้อ ๔ กรณีที่หลักสูตรใดก าหนดเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษา 
ต่อสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ข้อ ๕ กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้อยู่ ในสภาพนักศึกษาเพ่ือให้ ไปพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ ๓ ภายในปีการศึกษาท่ี ๒ 
 ข้อ ๖ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่จะส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านก่อนส าเร็จการศึกษา 
โดยต้องมีผลการสอบข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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 ๖.๑ ระดับปริญญาโท 
๖.๑.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH 

TEST)  โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๕ หรือ 
๖.๑.๒ มีคะแนนสอบ TOEFL (ITP) (Institutional Test Program) ไม่ต่ ากว่า 

๔๕๐ คะแนน หรือ 
๖ .๑ .๓  มี คะแนนสอบ TOEFL (iBT) (Internet Based Test) ไม่ ต่ ากว่ า  

๔๕ คะแนน หรือ 
๖.๑.๔ มีคะแนนสอบ IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า ๔.๐ หรือ 
๖.๑.๕ มีคะแนนสอบ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๔๕ คะแนน หรือ 
๖.๑.๖ สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต รหัสวิชา 

VLE501  
๖.๒ ระดับปริญญาเอก  

๖.๒.๑ มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) 
โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ หรือ 

๖ .๒ .๒  มี ค ะแ น น ส อ บ  TOEFL (ITP) (Institutional Test Program)  
ไม่ต่ ากว่า ๕๒๕ คะแนน หรือ  

๖.๒.๓ มีคะแนนสอบ TOEFL (iBT) (Internet Based Test) ไม่ต่ ากว่า  
๖๗ คะแนน หรือ  

๖.๒.๔ มีคะแนนสอบ IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า ๕.๕ หรือ 
๖.๒.๕ มีคะแนนสอบ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน หรือ 
๖.๒.๖ สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต  

รหัสวิชา VLE703 และรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต รหัสวิชา VLE704  
ข้อ ๗ ผลการสอบตามข้อ ๖.๑.๑ ข้อ ๖.๑.๒ ข้อ ๖.๑.๓ ข้อ ๖.๑.๔ ข้อ ๖.๑.๕ ข้อ ๖.๒.๑        

ข้อ ๖.๒.๒ ข้อ ๖.๒.๓ ข้อ ๖.๒.๔ และข้อ ๖.๒.๕ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน 
 ข้อ ๘ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่      2    มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว)        
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

เพ่ือให้ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือได้ โดยนักศึกษา
ผู้วิจัยต้องมีจริยธรรมในการด าเนินการวิจัยไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืนโดยไม่มีการอ้างอิง หรือไม่น าผลงาน
ผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเองด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงออกประกาศ การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระพ.ศ. ๒๕๕๘  

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ เป็น
ต้นไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
  “การคัดลอกผลงานผู้อ่ืน” หมายถึง การน าข้อความ ส านวนภาษา หรือ

ความคิด หรือการน าเสนอใด ๆ ไปใช้เสมือนว่าเป็นของตน ซึ่งจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม ยังหมายรวมถึง
การน าผลงานที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิม หรือมีความเหมือนกันอย่างมีนัยส าคัญของตนเอง
กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการอ้างอิงถึงผลงานเดิม  

 ข้อ ๔ แนวทางการด าเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืน
มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษของตนเอง 
  ๔.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต้องควบคุมการท าวิจัยของ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือได้ และเป็นผู้มีจริยธรรมในการท าวิจัย โดยก าหนดให้นักศึกษา
ต้องส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่แสดงร้อยละความซ้ าซ้อน พร้อมกับการส่ง
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในช่วงของการสอบเค้าโครง การสอบปากเปล่า และการขอ
ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๓ ในช่วงขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้อง
ส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่ ๑ – ๓ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
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การค้นคว้าอิสระ พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แล้วน าเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกันใน
วันยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ๔.๔ ในขั้นตอนการขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาต้องส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่ ๑ – ๕ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แล้วน าเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมกันในวันยื่นขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ๔.๕ ในขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องส่งใบรายงานผลการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานฉบับสมบูรณ์ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและลงนาม แล้วน าเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกันในวันยื่นขอส าเร็จการศึกษา 

๔.๖ ความซ้ าซ้อนกันของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ บทที่ ๑ – ๒ หากคัดลอก
เกิน ๒๐% จะถือว่าไม่ผ่านต้องกลับไปแก้ไขใหม่ 
  ๔.๗ การน าเสนอโดยภาพรวมต้องมีความซ้ าซ้อนทั้ง ๕ บท ไม่เกิน ๓๐% หากตรวจ
พบว่าผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีความซ้ าซ้อนเกินที่มหาวิทยาลัยก าหนดถือว่าผลงาน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระนั้นไม่ผ่านต้องกลับไปแก้ไขใหม่ 

ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตีความ 
และวินิจฉัยชี้ขาด 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๘      
 

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

       ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
..................................................... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีคุณภาพและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เห็นสมควรให้ทุนสนับสนุน 
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓”  
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๔ บรรดาประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้เป็นทุนเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิทยานิพนธ์ 
  “ผู้ขอรับ เงินสนับสนุน” หมายความว่า นักศึกษาที่ ขอรับเงินทุนสนับสนุน 
การเผยแพร่บทความท่ีตีพิมพ์ลงในวารสาร  
  “การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์” หมายความว่า การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ในที่ประชุมวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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   “การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ” หมายความว่า การน าเสนอบทความวิจัย 
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
  “การเผยแพร่ในวารสาร” หมายความว่า การเผยแพร่บทความวิจัยลงในวารสารตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ในการขอรับทุน มีดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน 
  ๖.๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ต้องเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ 
  ๖.๓ บทความที่ตีพิมพ์ผู้ขอรับทุนต้องมีชื่อเป็นเจ้าของผลงานเป็นผู้ เขียนชื่อแรก  
(First Author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) ด้วย 
  ๖.๔ บทความที่ตีพิมพ์ผู้ขอรับทุนต้องระบุสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  ๖.๕ หากได้รับทุนหรืออยู่ระหว่างการขอทุนจากแหล่งทุนอ่ืน ต้องระบุรายละเอียด 
ของแหล่งทุนอ่ืนประกอบการขอทุนนี้ 
  ๖.๖  ผู้ ขอรับ เงินสนับสนุนต้องยื่นหลักฐานการตอบรับ ให้ตี พิมพ์ เผยแพร่ 
และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ในวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ๖.๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ขอรับเงินสนับสนุนได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้เนื้อหา
ของผลงานที่ตีพิมพ์ต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ขอรับเงินสนับสนุนได้ 
ไม่เกิน ๑ ครั้ง 
  ๖.๘ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้เงินสนับสนุนหรือเรียกเงินคืนในกรณีที่
ผู้ขอรับเงินสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนน ามา
ประกอบการขอรับเงินสนับสนุนเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุนด าเนินการขอรับเงิน
สนับสนุนและได้รับเงินสนับสนุนไปโดยไม่สุจริต 
 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  
การพิจารณาให้การสนับสนุนโดยค านึงถึงระดับของวารสาร ระดับของที่ประชุมวิชาการ และชนิด 
ของบทความท่ีตีพิมพ์ ให้เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ดังนี้ 
  ๗.๑ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๗.๒ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ บทความละ ๖,๐๐๐ บาท 
  ๗.๓ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๒ บทความละ ๔,๐๐๐ บาท 
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  ๗.๔ บทความวิจัยที่มีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าลงทะเบียน ดังนี้ 

กรณีเป็นการน าเสนอประชุมวิชาการระดับชาติไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน
ต่อปีงบประมาณ และต้องเป็นผลงานของผู้ขอรับเงินสนับสนุน 

กรณีเป็นการน าเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ต่อคนต่อปีงบประมาณ และต้องเป็นผลงานของผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัดท าโครงการของบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
 ข้อ ๙ การขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  ๙.๑ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่  

๙.๒ ใบตอบรับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือใบตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร 
  ๙.๓ ส าเนาเล่มการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
หรือส าเนาเล่มวารสารฉบับที่ได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่บทความทั้งฉบับ ทั้งนี้เล่มการตีพิมพ์สามารถใช้
หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
  ๙.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
  ๙.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๙.๖ ส าเนาบัญชีธนาคาร 
  ๙.๗ ใบเสร็จค่าลงทะเบียนตัวจริงจากการน าเสนอประชุมวิชาการ 
  ๙.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรายชื่อผู้ได้รับเงินสนับสนุน 
  ๙.๙ ส าเนาสัญญาหรือเงื่อนไขตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสนับสนุนหลังจากได้ลงนามในสัญญาหรือเงื่อนไขรับเงินสนับสนุน 
และมีเอกสารตามวรรคหนึ่งถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 ในการท าสัญญาหรือเงื่อนไขรับเงินสนับสนุนให้ท าเป็นสองฉบับ โดยเก็บไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กับ  ผู้ขอรับเงินสนับสนุนฝ่ายละฉบับ 
 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

............................................. 
 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ มีโอกาสเลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย 
ตาม ความสนใจ ศักยภาพ และความพร้อมอย่างทั่วถึง และสามารถขอโอนรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยการสะสมหน่วยกิต ได้อาศัยอ านาจตามความ 
ในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔ ข้อ ๘ ข้อ ๙  
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
  “โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การบริการทางวิชาการแก่ 
สังคมที่ เปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ที่ ได้ เข้าศึกษารายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถน ามาเทียบโอนรายวิชา
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   “สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ใบรับรองความรู้ที่มหาวิทยาลัยออก
ให้แก่ผู้สอบได้ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตร ในแต่ละภาค
การศึกษา ตามหลักสูตรในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ข้อ ๕ ผู้สมัครเรียนตามโครงการจัดการศึกษาสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดเพศ อายุและวุฒิการศึกษา 
  (๒) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
  (๓) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
  ในกรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของบัณฑิต
วิทยาลัยก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียน ในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยได้  
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ข้อ ๖ การลงทะเบียนเรียนและการสอบ  
  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๓ รายวิชา ต่อ ๑ ภาคการศึกษา 

  นักศึกษาที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และปฏิบัติตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  

ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมรายวิชาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษารายวิชา ดังนี้ 

        ระดับมหาบัณฑิต  รายวิชาละ ๒,๐๐๐ บาท 
        ระดับดุษฎีบัณฑิต  รายวิชาละ ๓,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๘ การเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา สามารถขอเทียบโอนรายวิชา

เข้าในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่มีสิทธิ์เทียบโอน ต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 (๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับถัดจากภาคการศึกษาของ 

ปีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  
 (๓) ต้องเป็นรายวิชาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเป็นรายวิชา

ที่ได้รับการประเมินผลค่าระดับขั้นไม่ต่ ากว่า B (๓.๐๐) หรือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
 (๔) กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

รายวิชา การรับเทียบโอนรายวิชาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการเทียบโอน
รายวิชา  

  (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติ ให้ เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัย     จะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

   (๖) รายวิชาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้   
ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา ประกอบด้วย รองอธิการบดี       

ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรและกรรมการหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอน ท าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยมีกรรมการและ
เลขานุการหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้พิจารณาการ
เทียบโอนตามรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา  

ข้อ ๑๐ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
 (๑) มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา  ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  

 (๒ ) ให้มีการวัดและประเมินผล พร้อมทั้ งออกใบรั บรองผลการเรียนโดย
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑ ให้บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาและออกใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 
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 ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศหรือที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและให้ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  7  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562                                 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว) 
รักษาราชการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง การบริการจัดการวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์ 

และรูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis 
พ.ศ. 2563 

 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการอ้างอิง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอประกาศ 
เรื่อง การบริการจัดการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการอ้างอิง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis พ.ศ.2563 ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis บนเว็บไซต์ 
iThesis.vru.ac.th 

2. ให้นักศึกษาใช้รูปแบบการอ้างอิงสากล Endnote แบบนามปี ใช้ APA 6th 
3. เมื่อด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว ให้แก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis 

4. พิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์จากระบบ iThesis ส่งให้คณะกรรมการ
สอบลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
ขอส าเร็จการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  9 เมษายน พ.ศ. 256๓  เป็นต้นไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 9  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร) 
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง การบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์ 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา e-Graduate VRU 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์  ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอออกประกาศ เรื่อง การบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา e-Graduate VRU พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาด าเนินการเข้าระบบ e-Graduate VRU เพ่ือกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ 
ของนักศึกษาให้เรียบร้อย 

2. ให้นักศึกษาเข้าใช้ระบบ e-Graduate VRU เพ่ือติดตามข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

3. นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ 
http://grad.vru.ac.th/grad_academic-/production/index.php 

4. พิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์จากระบบ ส่งให้คณะกรรมการสอบลง
นามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  9  เมษายน พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2563   

 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
 
 
 

http://grad.vru.ac.th/grad_academic-/production/index.php
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แนวปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง การเขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
............................................................................................  

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกแนวปฏิบัติ เรื่อง การเขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า แนวปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ข้อ ๒ แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับกับหลักสูตรทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในแนวปฏิบัตินี้ 
  “บทคัดย่อภาษาไทย” หมายถึง ข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงภาพรวมของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ควรครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ คือ วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ/องค์ความรู้ ควร
เขียนให้สั้นกะทัดรัดได้ใจความชัดเจน ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 ชนิด
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๔                  
  “บทคัดย่อภาษาอังกฤษ” หมายถึง บทคัดย่อภาษาอังกฤษที่จัดรูปหน้าเช่นเดียวกัน
กับบทคัดย่อภาษาไทย โดยแปลข้อความภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
โดยให้มีใจความที่ไม่นอกเหนือจากบทคัดย่อภาษาไทย  
 ข้อ ๔ รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบของบทคัดย่อ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการจัดท าบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของทุกหลักสูตร ดังเอกสารแนบท้ายแนวปฏิบัตินี้  
  ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย 
    ๑. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
   ๒. ชื่อของนักศึกษา และรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
   ๓. ชื่อปริญญา และชื่อสาขา 
   ๔. อาจารย์ที่ปรึกษา 
  ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย 
    ๑. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ระบุวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์
เฉพาะ โดยผู้วิจัยอาจเขียนเป็นล าดับข้อ หรือเขียนเป็นประโยคบอกเล่า 
    ๒. วิธีด าเนินการวิจัย ให้อธิบายถึง รูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง วิธีการ
ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ และในกรณีที่
มีการระบุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ระบุหมายเลขประจ าเครื่องที่มีลิขสิทธิ์ 
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    ๓. ผลการวิจัย ให้ระบุถึงข้อค้นพบของงานวิจัยที่เป็นค าตอบของประเด็นปัญหา 
หรือสมมติฐาน โดยแสดงให้เห็นถึงผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน การเขียน
ต้องกระชับ และเขียนเฉพาะผลการวิจัยหลัก ๆ ไม่ต้องน าเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลของ
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ยกเว้นเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
โดยตรง 
   ๔. ข้อเสนอแนะ/องค์ความรู้ โดยแสดงให้เห็นถึงการเสนอแนะการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย หรือแนวทางการศึกษาต่อ
ยอดงานวิจัย 
   ๕. ค าส าคัญ เป็นค าที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นเพ่ือใช้แทนเนื้อหาใจความส าคัญของ
งานวิจัย เพ่ือการสืบค้นงานวิจัยส าหรับผู้สนใจ และเพ่ือเป็นการขยายองค์ความรู้ต่อไป โดยค าส าคัญ
ต้องเสนอเป็นค าหรือวลีที่แสดงถึงประเด็นสาระในระดับกว้าง โดยไม่เสนอเป็นประโยค หรือค าถาม 
ควรเป็นค าหรือวลีที่ประกอบด้วย เรื่องที่วิจัย ผู้ที่ถูกศึกษาวิจัย และบริบทหรือสถานการณ์ของการ
ศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้น 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์มาตรฐานบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้เขียนให้สอดคล้องกับบทคัดย่อ
ภาษาไทย  

ข้อ ๖ รูปแบบของการวิจัย ผู้วิจัยควรระบุประเภทของงานวิจัยได้ดังนี้ 
        การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
        การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
        การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

         การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) 

        การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 
        การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal Comparative Research) 
        การวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) 
        การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
        การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) 
        การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

การสังเคราะห์งานวิจัย (Meta-Analysis Research) 
 การวิจัยอนาคต (Futures Research) 
หรืออ่ืน ๆ 
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ตัวอย่างข้อความในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 
1. การเขียนวัตถุประสงค์ (Objectives) 

- The purpose of this study was to ... 
- The purposes of this study were as follows: (1) to ...; (2) to...; and (3) to .... 
- The purposes of this study were (1) to ...; (2) to...; and (3) to.... 
- The purposes of this study were to (1) ...; (2) ...; and (3).. 
- The objectives of this research were three-fold: (1) to ...; (2) to...; and (3) to ... 
- This study (The investigator) examined (investigated, aimed at, attempted to, 

developed, compared, etc.) ... 
1.1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 

- The objective (s) of the study was (were) to ...................... 
- The purposes of this study were: 1) to ............., 2) to .......... 
- The study aimed at ...................... 
- The study had .................. objectives, which were 
- The study had .................. objectives: to ............ 

 1.2 เพื่อศึกษา 
- to examine, to investigate, to explore, to find out 

1.3 เพื่อเปรียบเทียบ 
- to compare, to make a comparison between 

1.4 ปัจจัยทางประชากรเศรษฐกิจสังคม 
- the demographic and socio – economic factors 

1.5 สุ่มตัวอย่างโดยวิธี ................ 
- A sample of .............. cases were drawn from ..................., using simple 

random sampling method. 
1.6 กลุ่มตัวอย่าง คือ ........................ 

- A sample was selected from ............. cases were included 
- as a sample 

1.7 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ....................... 
- ....(t-test).... was used for data analysis 
- data was analyzed using .................. 
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1.8 ผลการวิจัย 
- The findings indicated that ....................... 
- The findings showed, pointed out, revealed that ................. 
- It was found that ................... 
- The results of the study were as follows: 1) .........., 2) ......... 

1.9 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
- ....was statistically significant at 0.01 level 

1.10 รูปแบบการวิจัย 
- เชิงปริมาณ The study was a quantitative research 
- เชิงคุณภาพ The study was a qualitative research 
- เชิงประวิติศาสตร์ The study was a historical research 
- เชิงเอกสาร The study was a documentary research 
- เชิงส ารวจ The study was a survey research 
- เชิงทดลอง The study was a experimental research 

 1.11 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การส ารวจ Survey 
- การสังเกต Observation 
- การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม Participant observation 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก In – depth interview 
- การสนทนากลุ่ม Focus group discussion 

 
2. วิธีการวิจัย (Research Methodology) 

- This was a historical (survey, experimental, research and development) 
research  

- The population was (elementary school teachers in the Southern part of Thailand). 
- The sample was selected using (sampling technique) ... ห รื อ  (Sampling 

technique was used to draw 500 subjects...) 
- The instruments used were (self-administered questionnaires, interview 

guides, rating scales, etc.) 
- Data were collected via (data collecting techniques) ... 
- Data were analyzed using (statistical tools) ... 
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3. การเขียนผลการวิจัย (Major Findings) 
- The finding (s) was (were) as follow(s): (1) ...; (2) ...; and (3) ... 
- (The) result(s) of this study was (were) (1) ...; (2) ..; and (3)…  
- The study revealed that (1)....; (2)....; and (3).... 
- The study suggested that.... 
- It was found that (1)...; (2)...; and (3).... 
- Major research findings indicated (that).... 
- Based on the findings of this investigation, it was concluded that.... 
- The results of these analyses showed that (1)...; (2)..; and (3)... 

 
4. การเขียนข้อเสนอแนะ (Recommendations) 

- It was recommended that (1)...; (2)...; and (3).... 
- Prompt actions by the management were strongly recommended to.... 
- Based on the major findings, it was recommended as follows: (1)...; (2)...; and (3).... 

 
การเขียนต าแหน่งทางวิชาการ มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ ตัวย่อ Academic Rank ตัวย่อ 

อาจารย์ ดร.  Dr. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. Assistant Professor Asst. Prof. 
รองศาสตราจารย์ รศ. Associate Professor Assoc. Prof. 
ศาสตราจารย์ ศ. Professor Prof. 
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ค ำอธิบำยรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 
 

 นักศึกษาทุกคนมี เลขประจ าตัว 11 หลัก ตามที่ ระบุ ไว้ในบัตรประจ าตัวนักศึกษา
รายละเอียดของรหัสและความหมายมีดังต่อไปนี้  ดังตัวอย่ำง  65 – U – 5 – 468 – 01 – 01 
รหัส
ประจ ำตัว 

65 U 5 468 01 60 
เลขหลักท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                     
 
 
 
 
 
  
 
หมำยเหตุ นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2565 
  นักศึกษาแบบเต็มเวลา เรียนที่มหาวิทยาลัย 
  ระดับปริญญาโท 
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  จ านวนหมู่เรียน หมู่ที่ 1 
  ล าดับที่นักศึกษาในห้องเรียน เลขที่ 01 
 

ค ำอธิบำยกำรออกรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ หลักที่ 3 และหลักท่ี  4 
หลักท่ี 4 ระดับกำรศึกษำของนักศึกษำ 

เลข 1 แทนระดับอนุปริญญา 
เลข 2 แทน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
เลข 3 แทนระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา 
เลข 4 แทนระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี (ป.บัณฑิต) 
เลข 5 แทนระดับปริญญาโท 
เลข 6 แทนระดับสูงกว่าระดับปริญญาโท (ป.บัณฑิตขั้นสูง) 
เลข 7 แทนระดับปริญญาเอก 
เลข 8 แทนระดับประกาศนียบัตร (ตชด.) 

 

ปีท่ีเริ่มเข้าศึกษา   
ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้าย
ของ พ.ศ. ท่ีเริ่มเข้า

ศึกษา ประเภทนักศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 

รหัสโปรแกรมวิชา จ านวนหมู่เรยีน เลขท่ีนักศึกษา        
ในห้องเรียน 
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 คำบเวลำเรียนของนักศึกษำแบบเต็มเวลำ (จันทร์-อำทิตย์) 
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 

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

ศ – วันศุกร์ ส – วันเสาร ์ ท – วันอาทิตย์ 
 

ตัวอย่ำงตำรำงเรียนแบบ Block Course (ใช้เวลำเรียน 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 

 
 



คู่มือบัณฑิตศึกษา | 107 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรระดับ 
ปริญญาโท 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต        
 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

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

: M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

1. หลักสูตร 
1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      39     หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 

จ าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์ โดยมี
จ านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวด ดังนี้ 
 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

แผน ข 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 
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 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

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

3.1) วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
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3.2) วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

1.2.2 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการค้นคว้า
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 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
   Digital Literacy and Information Technology for Graduate 

      2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 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  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น  3(1-4-4) 
 Seminar in Research for Local Curriculum and Instructional Development 

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 Independent 
3(3-0-6) 

 
 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  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC607 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  
EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Supervision  

     4) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
     แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
     แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC609 วิทยานิพนธ์                                                 12               หน่วยกิต 
 Thesis  
EMC610 การค้นคว้าอิสระ                                            6 หน่วยกิต 
 Independent  Study  

 ข้อก าหนดเฉพาะหลักสูตร 
1. ผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตาม

เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 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 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
EME หมู่วิชาหลักการศึกษา 
EMC หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
GRD หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

 
1.4 การจัดแผนการศึกษา 

1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษา 

ไม่นับหน่วย
กิต 

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 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิต ไม่นับหน่วยกติ 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EMC505 สถิติและการวิจยั 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) EMC507 การเรยีนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 

   
EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรยีนรู ้ 3(3-0-6) 

สว1่1 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 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 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ส าหรับท้องถิ่น 

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 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอน 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 
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3.1.4.2 แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 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 
    

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษา 

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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หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนส าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
EMC603 การศึกษาเอกเทศด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการ

สอน 
3(150) 

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

 
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 และแนวโน้มการจัดการศึกษา
ทั้งของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ศึกษาแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและความเป็นไทยที่สอดคล้องกับสากล 
EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน    3(2-2-5) 

Curriculum and Instructional Development 
ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีด้านหลักสูตรด้านการสอน และด้านการเรียนรู้ การพัฒนา

หลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอนรูปแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เชิงผลิตภาพอย่างสร้างสรรค์ 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม      3(3-0-6) 

Ethics and Morals Development 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ)
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 วิเคราะห์หลักการและองค์ประกอบการบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการ

สอน และการนิเทศการอภิปรายปัญหา และแนวโน้มการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน และการนิเทศ
ในการศึกษา 4.0 การจัดการชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 
EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม   3(2-2-5) 
  Curriculum Development and Training Techniques 

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

ศึกษาและอภิปรายทฤษฎีเกี่ยวกับสมองและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ รูปแบบการ
สอน และกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 การประเมินการคิด และการรู้คิด 
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนหรือการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดทั้งในของไทยและ
ต่างประเทศปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในบริบทจริงด้าน
เนื้อหาวิชาและระดับผู้เรียน 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ)
EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา   3(2-2-5) 
  Action Research for School Based Curriculum Development 

ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายหลักการ กระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน การด าเนินการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาทีม่ีการด าเนินการวิจัยตามวงจรวิจัย ประกอบด้วยวางแผน  ปฏิบัติการ สังเกต และสะท้อนผลอย่างน้อย
สองรอบ 
EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น 3(1-4-4) 
  Seminar in Research for Local Curriculum and Instructional 

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูแปแบบของการสัมมนาวิจัย  
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่นเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนระดับสากลและที่เป็นปัจจุบัน ใช้ประเด็นปัญหาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนมาเป็น
หัวข้อการวิจัย แล้วน ามาเสนอแนวคิดออกแบบการวิจัยในบริบทของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการ
สัมมนาและมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสมและน าองค์ความรู้ที่มีมาสร้างผลิตผลเพื่อเผยแพร่ 
EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้     3(3-0-6) 

Development of Learning Societies 

ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและผลกระทบลักษณะ
ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ การพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูบทบาทของสถานศึกษาในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
EMC603 การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน   3(2-2-5) 

Individual Study in Curriculum and Instruction 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปัญหาและกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจทางหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และน าเสนอแนวทางเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(150) 

Practicum in Curriculum and Instructional Development 
ศึกษา วิเคราะห์บริบททางการศึกษาตลอดจนหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การฝึก

ปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

1 
1 
1 
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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 และการน าเสนอข้อมูลด้านการเรียนการสอน การใช้ฐานข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

EMC606  การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน    3(2-2-5) 
CSC Surriculum and Instructional Evaluation 

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนทัศน์ การประเมิน ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
รูปแบบการประเมิน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ โดยการฝึกปฏิบัติการประเมินในสถานศึกษา 

EMC607  การวิจัยในชั้นเรียน       3(2-2-5) 
Classroom Action Research 

ศึกษา วิ เคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความส าคัญและ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัย ด าเนินการทดลอง
เก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น าเสนอและประเมินผลการวิจัย 
EMC608  การนิเทศการเรียนการสอน      3(2-2-5) 

Instructional Supervision 

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศทางด้านการเรียนการสอน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงกับการนิเทศ พัฒนา
รูปแบบการนิเทศทางด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูปทางการศึกษาและ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป น าเสนอรูปแบบการนิเทศและโครงการนิเทศ เพ่ือปฏิรูปการพัฒนา 
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

EMC609  วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
Thesis 
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา

หลักสูตรและการสอน โดยประยุกต์ทฤษฎีและหลักการส าคัญของศาสตร์ในสาขาเพ่ือก าหนดเป็นประเด็น
วิจัยที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอนแล้ว
น าเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมและให้ค าปรึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 



118 | คู่มือบัณฑิตศึกษา  

รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น (ท -ป -ศ )
EMC610  การค้นคว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 

Independent Study 
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่าง ๆ ที่สนใจซึ่ง

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อการค้นคว้าอิสระและด าเนินการ
ท าการค้นคว้าอิสระ ภายใต้การให้ค าปรึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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 หลักสูตรและพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอน 
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5) 

Educational Innovation and Evaluation 
ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล 

การเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล  
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
EME505  สถิติและการวิจัย      3(2-2-5) 

Statistics and Research 
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

ความหมาย ประเภทและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย การออกแบบและการใช้สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียนรายงานจากผล
การวิเคราะห์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
1 
1 
1 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น (ท -ป -ศ )
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา  2(1-2-3) 

Digital Literacy and Information Technology for Graduate 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูล  

การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติค านวณด้านการจัดท าสื่อน าเสนอ  
การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ (Business Intelligence) การตรวจสอบ
การคัดลอกผลงาน (Plagiarism) น าไปใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ 
ของสาขาวิชา 
VLE501  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต     2(1-2-3) 

English for Graduate Students 
ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้น  

การอ่านและสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อ 
ภาษาอังกฤษโดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 

สาขาวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 

   Master of Education (Educational Administrative Innovation) 
ชื่อย่อ  : ค.ม. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 

   M.Ed. (Educational Administrative Innovation) 
 

1. หลักสูตร  
1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 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 

- 
- 
- 

24 
18 
6 

30 
18 
12 

4. วิทยานิพนธ์ 42 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - - 6 
รวมหน่วยกิต 42 42 42 

 

1.2.1 แผน ก แบบ ก 1  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 

3.1) วิชาบังคับ - 
3.2) วิชาเลือก - 

4) วิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนแบบ ก แบบ ก 1 อาจเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็น
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
1.2.2 แผน ก แบบ ก 2  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
1.2.3 แผน ข  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

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
มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้อ งเรียน
รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต   
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate  

2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า   
     2.1)  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
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     2.2)  แผน ก แบบ ก 1 ไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Contexts and Trends in Education  
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

                    ให้แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories and Innovations of Educational Administration 
EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administration of Educational Resources  
EMA530 การบริหารวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Academic Administration and Educational Standard and Quality 
EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรมการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principal and Leder in Educative Managerial Innovative  
EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Planning and Policy  
EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
 Practicum in Educational Administration  

3.2) กลุ่มวิชาเลือก ให้แต่ละแผนเลือกเรียนดังต่อไปนี้ 
3.2.1) แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
3.2.2) แผน ข  เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า                    12 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA510 การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Education Management  
EMA511 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Supervision  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA512 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 School Administration for Excellence  
EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน    3(2-2-5) 
 School and Community    
EMA515 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management  
EMA516 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Risk and Change Management in Education  
EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
 Individual Study  
EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives 
EMA523 การจัดการสารสนเทศและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Management of Innovation and Information  
EMA532 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Seminar in Local Educational Administration Innovation  
EMA605 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Research for Educational Administration Development  
EMA607 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Law  

4) วิทยานิพนธ์ 
4.1) แผน ก แบบ ก 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA616 วิทยานิพนธ์  42 
 Thesis  

4.2) แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า                      12 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA612 วิทยานิพนธ์   12 
 Thesis  
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กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) ก าหนดให้สอบประมวลความรู้ เมื่อ
ศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 

5) การค้นคว้าอิสระ 
5.1) แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า                                   6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA611 การค้นคว้าอิสระ 6 
 Independent Study  

กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ก าหนดให้สอบประมวล
ความรู้ เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 

 
หมายเหตุ 
   นักศึกษาแผน ก ทั้งแบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน             
ให้สอบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตก าหนด จะต้อง
เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 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  
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
            รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว และตัวเลข 3 ตัว 
 อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
 อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
 ตัวเลขตัวที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
 EMA  หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
 EME  หมู่วิชาหลักการศึกษา 
 SCS  หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
 VLE  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
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1.4 การจัดแผนการศึกษา  
1) แผน ก แบบ ก 1 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับนักศึกษา 
ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย ไม่นับหน่วยกิต 
 EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต - 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMA616 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ EMA616 วิทยานิพนธ์  15 

รวมหน่วยกิต 15 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ EMA616 วิทยานิพนธ์  15 

รวมหน่วยกิต 15 
ผน ก แบบ ก ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
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1) แผน ก แบบ ก 2   
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA530 การบริหารวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรม              

การจัดการศึกษา 
3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
วิทยานิพนธ์ EMA612 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 6 
ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ EMA612 วิทยานิพนธ์ 9 

รวมหน่วยกิต 9 
kho 
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2) แผน ข   
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาสัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA502 หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรมการบริหาร

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA507 การบริหารวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 EMA602 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรมการ
จัดการศึกษา 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (เลือก) EMA532 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMA611 การค้นคว้าอิสระ 3 
วิทยานิพนธ์ EMA611 การค้นคว้าอิสระ 3 

รวมหน่วยกิต 6 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Contexts and Trends in Education  

ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาพ้ืนฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัด
การศึกษา สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของ
การจัดการศึกษาการศึกษาในสภาพการณ์ต่าง ๆ 
EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and Innovations of Educational Administration 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์การบริหารการศึกษา การ
จัดองค์การแบบเปิด การสร้างหุ้นส่วนทางการบริหารจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชา
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการบริหารและนวัตกรรมการบริหารเพ่ือพัฒนาการศึกษา
อย่างยั่งยืน 
EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administration of Educational Resources  

ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบูรณาการการจัดทรัพยากร นวัตกรรมสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ที่
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ศึกษาและประยุกต์ใช้ 
แนวคิดเชิงออกแบบมาใช้ในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA510 การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Education Management  

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุค
ปัจจุบัน วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นไทยกับต่างประเทศ รูปแบบการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
EMA511 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Supervision  

ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการนิ เทศการศึกษา 
ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบการนิเทศ เทคนิคการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือ
การนิเทศ บทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นิเทศการศึกษา การวางโครงการและการประเมิน โครงการ
นิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาการ
นิเทศ ประยุกต์ใช้วิจัยทางการนิเทศการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และฝึกปฏิบัติการ
การนิเทศการศึกษาพัฒนา 
EMA512 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 School Administration for Excellence  

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาที่เป็นเลิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  น าแนวคิดเชิงออกแบบมาสังเคราะห์วิธี การ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 
EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
 School and Community    

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การบริหารความสัมพันธ์ 
ความหมาย ความส าคัญ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของ
สถานบันการศึกษา สถาบันการศึกษากับการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน และวิเคราะห์บทบาท
ของสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA515 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการ
บริหารความขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การการประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีและการเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
EMA516 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Risk and Change Management in Education  

ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง  สาเหตุและองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยง
ทางการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการศึกษา การน าแนวคิดเชิงออกแบบ มา
ประยุกต์ใช้ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
 Individual Study  

ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 National Development Theories According to                     

His Majesty’s Initiatives 
 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเพ่ือน าทฤษฎี
หรือแนวคิด ปรัชญา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 
EMA523 การจัดการสารสนเทศและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Management of Innovation and Information  

ศึกษารูปแบบของฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ ความส าคัญและบทบาท 
ของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพ้ืนฐานการจัดการระบบสารสนเทศ การสื่อสารและ                
การสร้างเครือข่ายสารสนเทศ การน าสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัด
การศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA530 การบริหารวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Academic Administration and Educational Standard and Quality  

ศึกษากระบวนทัศน์ ใหม่ ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การบูรณา 
การทรัพยากรการเรียนรู้ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ วิเคราะห์
แนวคิดใหม่ของการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวทาง
และบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารคุณภาพในสถานศึกษา 
EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรมการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principal and Leader in Educative Managerial Innovation 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า คุณลักษณะ 
และสมรรถนะการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับผู้น าทางการศึกษาและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Planning and Policy  

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการก าหนดนโยบาย
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการ
วางแผนพัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับชาติและสถานศึกษา วิเคราะห์การน าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษา
วิเคราะห์ เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทย และเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาใน
อนาคต 
EMA532 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Seminar in Local Educational Administration Innovation 

สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและจัดการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน
ในบริบทของสังคมไทยและประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นและประเทศ ระดมสมองเพ่ือแก้ปัญหาและน าเสนอนวัตกรรมการบริหารและการจัด
การศึกษา  ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA605 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
 Research for Educational Administration Development  

ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบค้น
เทคนิควิจัยใหม่ ๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัย เชิงคุณภาพ   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และ
ศึกษาวิธีการวิจัย การใช้สถิติชั้นสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 
EMA607 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Law  

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี ตัวอย่าง
การใช้กฎหมายทางการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
 Practicum in Educational Administration  

สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศการสอนโดย
การท างานประสานสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา และรายงาน             
ผลการปฏิบัติงาน 
EMA612 วิทยานิพนธ์ 12 
 Thesis  

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม      
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิค     
วิธีวิจัย และการค้นหานวัตกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
EMA613 วิทยานิพนธ์ 12 
 Thesis  

ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา และ/
หรือแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ได้น าเสนอในวิทยานิพนธ์ 1  
ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมุติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  แผนการด าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ในการด าเนินการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา ระยะเวลาด าเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง 
         วิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน สอบวิทยานิพนธ์ และน าเสนอบทความการวิจัยเพ่ือ  
การเผยแพร ่
EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and Learning  

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา 
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติ 
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและ           
ใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและ
แนวโน้มการจัดและบริหารการศึกษาของไทย 
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล    
การเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและ 
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการ
วัดผลประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการ
เรียน การสอนตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบ 
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปร และการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับวิจัย การแปล
ความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียน
รายงานการวิจัย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ             
เน้นการอ่านและสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate 

องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้น
ข้อมูล การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติค านวณด้านการ
จัดท าสื่อน าเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ (Business 
Intelligence) การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) น าไปใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
เ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 
 

 

สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

         Master of Science (Innovation of Environmental Management) 
ชื่อย่อ      :  วท.ม. (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
                    M.Sc. (Innovation of Environmental Management) 
 

1. จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้

ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
 

2. โครงสร้างหลักสูตร  
แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ จ าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข เรียนรายวิชาและท าการค้นคว้า
อิสระ โดยโครงสร้าง หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชา
เฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้ 
 

รายการ 
                         แผน ก        แผน ข 

    (หน่วยกิต)       แผน ก (1)  
      (หน่วยกิต) 

     แผน ก (2) 
     (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      ไม่นับหน่วยกิต    ไม่นับหน่วยกิต    ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์            -           9           9 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    3.1 วิชาบังคับ 
    3.2 วิชาเลือก 

 
           - 
           - 

         15 
          9 
          6 

         21 
          9 
         12 

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

รวม           36          36          36 
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2.1 แผน ก (1) (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า) 36 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   - หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ - หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก - หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

2.2 แผน ก (2) (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า)     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 

2.3 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้องท าการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า)                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 : นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 ก 2 และ แผน ข เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้เมื่อมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิต 
ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  
 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  บังคับเรียนทั้ง แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส            ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต       2(1-2-3) 
 English for Graduate Students 
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
  Digital Literacy and Information Technology for Graduate  
IEV507 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1                                            1(1-2-1) 
  Thesis Seminar 1 
IEV508      สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2            1(1-2-1) 
  Thesis Seminar 2 
 2) หมวดวิชาสัมพันธ์ บังคับเรียนเฉพาะ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ านวน 9 หน่วยกิต 
รหัส           ช่ือรายวิชา            หน่วยกิต 
IEV501     ปรัชญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5)  
  Environmental Philosophy and Ethics  
IEV502   สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  Environmental Study and Environmental Innovation 
IEV503   ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  Research Methodology in Innovation of Environmental Management 
 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                                       9  หน่วยกิต 
รหัส           ช่ือรายวิชา          หน่วยกิต 
IEV504  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบยั่งยืน  3(2-2-5) 
  Sustainable Innovation of Environmental Community 
IEV505  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ   3(2-2-5) 
 Environmental Science and Pollution Management 
3 
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รหัส           ช่ือรายวิชา          หน่วยกิต 
IEV506  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  Environmental Technology 
  - กลุ่มวิชาเลือก  
 แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัส            ชื่อรายวิชา               หน่วยกิต 
IEV601   นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

 Environmental Ecology 
IEV602   ภัยธรรมชาติและการจัดการ      3(2-2-5) 

 Natural Disaster and Management 
IEV603   สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ     3(1-4-4) 

 Seminar on Environmental Problems and Management 
IEV604   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

 Environmental Impact Assessment 
IEV605   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

 Geographic Information System for Environment 
IEV606   กฎหมายสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

 Environmental Law 
IEV607   นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม    3(2-2-5) 

 Holistic Innovation of Environmental Management 
IEV608   นวัตกรรมท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

 Local Innovation and Environmental Management 
IEV609   การสร้างแบบจ าลองและดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

 Environmental Model and Indicator Construction 
IEV610   สถิติส าหรับนวัตกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

 Statistics for Innovation and Environmental Management 
IEV611   การวิจัยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

 Innovation of Environmental Management Research 
IEV612   นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท     3(2-2-5) 

 Urban and Rural Environmental Innovation 
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รหัส           ช่ือรายวิชา          หน่วยกิต 
IEV613   นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา    3(2-2-5) 

 The Royal Initiative Sciences in Environment Innovation 
IEV614   นโยบายสาธารณะและแผนด้านสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

 Public Policies and Environmental Plans 
IEV615   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

 Environmental Economics 
  4) วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
      แผน ก แบบ ก 1 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา    หน่วยกิต 
IEV616   วิทยานิพนธ์    12-36 
   Thesis 
IEV617   การค้นคว้าอิสระ    6 
   Independent Study 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
   อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
   อักษรตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
   ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
   ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
  ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
   IEV หมู่วิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   SCS หมู่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  
 

4. การจัดแผนการศึกษา  
 4.1 แผน ก(1) รวม 36 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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4. การจัดแผนการศึกษา  
 4.1 แผน ก(1) รวม 36 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน GRD501 
 
IEV507 

การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษาสัมมนา
วิทยานพินธ์ 1 

ไม่นับหน่วยกิต 
 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบงัคบั) - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ ์ IEV616 วิทยานพินธ์ 6 6 

รวม 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

VLE501 
 IEV508 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิต 
สัมมนาวทิยานิพนธ์ 2 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  IEV616  วิทยานพินธ์ 9 

รวม           6 
 

ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - - ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพนัธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะดา้น (วชิาบงัคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะดา้น (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  IEV616  วิทยานพินธ์ 9 

รวม           6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพันธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานิพนธ์  IEV616  วิทยานิพนธ์ 12 

รวม           6 
 4.2 แผน ก แบบ ก 

 4.2 แผน ก แบบ ก 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 

GRD501 
 
IEV507 

การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 

ไม่นับหน่วยกิต 
 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์  IEV502 สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชา
บังคับ)  

IEV504 
IEV505 

นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบยั่งยืน 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
มลพิษ 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชา
เลือก) 

- - - 

วิทยานิพนธ์  - - - 
รวม          9 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 

VLE501 
IEV508 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์  IEV501 
IEV503 

ปรัชญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  IEV506 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานิพนธ์  - - - 

รวม          9 
 

ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพันธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) IEV601 

IEV604 
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

วิทยานิพนธ์  IEV616 วิทยานิพนธ์ 3 
รวม          9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพันธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานิพนธ์  IEV616 วิทยานิพนธ์ 9 

รวม          9 
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4.3 แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 
 
IEV507 

การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 

ไม่นับหน่วยกิต 
 

ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์  IEV502 สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรม

สิ่งแวดล้อม  
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  IEV504 
IEV505 

นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบยั่งยืน 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานิพนธ์  - - - 

รวม          9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 
IEV508 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์  IEV501 
IEV503 

ปรัชญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการ 
จัดการสิ่งแวดล้อม 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  IEV506 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานิพนธ์  - - - 

รวม          9 
 

ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
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ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพันธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชา
บังคับ)  

- - - 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชา
เลือก) 

IEV601 
IEV604 

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

วิทยานิพนธ์  IEV617 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวม          9 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV501  ปรัชญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

Environmental Philosophy and Ethics 
ความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม ปรัชญาและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม

บทบาทของจริยธรรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จริยธรรมส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการสร้างและพัฒนาจริยธรรมส าหรับ  
นักสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์กรณีตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
IEV502  สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Environmental Study and Environmental Innovation 
หลักการและความส าคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา บทบาทและความสัมพันธ์ของ

สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม รูปแบบและวิธีการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาในการสร้างและ
ใช้นวัตกรรมเพ่ือการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
วิเคราะห์กรณีตัวอย่างการใช้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและฝึกปฏิบัติการ 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV503  ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

Research Methodology in Innovation of Environmental Management 
รูปแบบและวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย  
การออกแบบการวิจัย วัตถุประสงค์สมมุติฐานและระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการสร้างและการใช้ 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV503  ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

Research Methodology in Innovation of Environmental Management 
รูปแบบและวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการวิจัยทาง

นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย  
การออกแบบการวิจัย วัตถุประสงค์สมมุติฐานและระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการสร้างและการใช้
เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานและ
เสนอผลการวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการฝึกปฏิบัติการวิจัย 
IEV504  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบย่ังยืน     3(2-2-5) 

Sustainable Innovation of Environmental Community 
ความหมายความส าคัญและขอบเขตของสิ่งแวดล้อมชุมชน ความจ าเป็นของความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมชุมชน องค์ประกอบของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและการใช้นวัตกรรมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน บทบาทและความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติและศึกษากรณีตัวอย่างในการใช้
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
IEV505  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ    3(2-2-5) 

Environmental Science and Pollution Management 
แนวคิด หลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อากาศ พืช สัตว์ และมนุษย์ แหล่งก าเนิดมลพิษ และการแพร่กระจายของสารพิษใน
สิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและการเฝ้าระวัง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษการปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจาย นวัตกรรมในการควบคุมและการบริหารจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติและ
ศึกษากรณีตัวอย่างในการใช้นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
IEV506  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

Environmental Technology 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ มาประยุกต์ในการบ าบัดและก าจัดของเสียอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนการวางแผน 
พัฒนาแบบยั่งยืน และการผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ การศึกษานอกสถานทีฝึกวิเคราะห์ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV507  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1       1(0-2-1) 

Thesis Seminar 1 
การพัฒนาหัวข้อ และการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ในระดับปริญญาโท และวิธีปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนของวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 
IEV508  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2       1(0-2-1) 

Thesis Seminar 2 
การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และวิธีปฏิบัติตามรูปแบบการ

เขียนของวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
IEV601  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

Environmental Ecology 
วิวัฒนาการของวิชานิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ ธรรมชาติและกฎของ

สสารและพลังงาน โดยเฉพาะกฎของพลังงานในระบบนิเวศ ส่วนประกอบของโลกและชีวิต ได้แก่
อะตอม โมเลกุล สารประกอบ ปฏิกิริยาทางเคมี กรดและเบส สารประกอบ เซลล์และน้ าในสิ่งมีชีวิต
บทบาทของแสง และสสาร การสังเคราะห์แสงของพืชในระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร 
และระดับการถ่ายทอดพลังงานและอาหาร วัฏจักรของธาตุและสสาร เช่น น้ า ธาตุต่าง ๆ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง และบทบาทของมนุษย์ต่อการรักษา ดุลย
ภาพของสิ่งแวดล้อมและฝึกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
IEV602  ภัยธรรมชาติและการจัดการ      3(2-2-5) 

Natural Disaster and Management 
ศึกษาภัยธรรมชาติและสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติเช่น พายุ แผ่นดินไหวภูเขา

ไฟระเบิด ไฟป่า น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วม ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย ผลกระทบต่อภัยธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม มาตรการและนวัตกรรมที่
ใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งก่อนและหลังการเกิดภัยภัยธรรมชาติฝึก
วิเคราะห์และปฏิบัติการในการจัดการป้องกันแก้ไขภัยธรรมชาติด้วยนวัตกรรม 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV603  สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ     3(1-4-4) 

Seminar on Environmental Problems and Management 
วิเคราะห์ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติ 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV603  สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ     3(1-4-4) 

Seminar on Environmental Problems and Management 
วิเคราะห์ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติและภัยพิบัติที่

เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม การก าหนดเกณฑ์ชี้วัด วิธีด าเนินและใช้นวัตกรรมในการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการสัมมนา 
IEV604  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Environmental Impact Assessment 
แนวคิด หลักการ และเทคนิคการประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการประเมินผลกระทบทางด้าน
สุขภาพ (HIA) การสรุป รวบรวมสาเหตุ และตัวการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบและ
เสนอวิธีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ศึกษาและฝึกวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง ปฏิบัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
IEV605  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Geographic Information System for Environmental 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการส ารวจข้อมูล

ระยะไกล ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการส ารวจข้อมูลและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
วางแผนจัดการโครงการแก้ปัญหาและการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
และฝึกปฏิบัติการส  
IEV606  กฎหมายสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

Environmental Law 
หลักการกฎหมายสากลและกฎหมายไทยเพ่ือการส่งเสริม ป้องกันและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม มาตรการทางกฎหมายในการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและเหตุผลในการออกกฎหมาย แพ่ง อาญา และ
ปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งในอดีต
และปัจจุบัน เช่น แร่ พลังงาน วัตถุอันตราย สารพิษ สัตว์ และพืช ตลอดจนปัญหาการใช้และการ
บังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันศึกษาบทบัญญัติหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV607  นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม    3(2-2-5) 

Holistic Innovation of Environmental Management 
ความหมาย ความส าคัญของนวัตกรรม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมทั้งในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ
สังคมในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน การออกแบบนวัตกรรม กรณีตัวอย่างนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม การ
เลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์รวมเชิงพ้ืนที่ การฝึกปฏิบัติการใช้
นวัตกรรมเพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อม 
IEV608  นวัตกรรมท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Local Innovation and Environmental Management 
ศึกษาด้านนวัตกรรมท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในและ

ต่างประเทศ ตัวอย่างของนวัตกรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ และระบุความส าคัญของนวัตกรรมท้องถิ่น 
ในด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและแนวทางการเรียนรู้จากนวัตกรรมท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นอันสอดคล้องกับการจัดการทางสิ่งแวดล้อมได้และฝึกปฏิบัติการ 
IEV609  การสร้างแบบจ าลองและดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

Environmental Model and Indicator Construction 
ดัชนีสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานในการประยุกต์สร้างแบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อมท้ัง 4 มิต ิคือ ทรัพยากร 
เทคโนโลยีมลพิษและเศรษฐกิจสังคม การวางแผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยใช้แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม การประเมินศักยภาพและการคาดการณ์สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันและอนาคตหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     
IEV610  สถิติส าหรับนวัตกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Statistics for Innovation and Environmental Management 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติและการน าไปใช้ การแจกแจงความถี่และการเสนอแบบ

ตารางกราฟ และสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์ และ Regression 
analysis การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เช่น t-test F-test และ z-
test การวิเคราะห์ความแปรปรวนและฝึกปฏิบัติการ 
 IEV611  การวิจัยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Innovation of Environmental Management Research 
ศึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศ และกระบวนการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV612  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท     3(2-2-5) 

Urban and Rural Environmental Innovation 
ศึกษา วิเคราะห์ความหมายของชุมชนเมืองและชนบท ความแตกต่างของนวัตกรรม

ในชุมชนเมืองและชนบท ในมิติทางสิ่งแวดล้อม เช่น นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ นวัตกรรมด้านความ
มั่นคงทางอาหาร นวัตกรรมทางการเกษตร และปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนและเมือง 
IEV613  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา    3(2-2-5) 

The Royal Initiative Sciences in Environment Innovation 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์

พระราชา ทฤษฎีเกี่ยวกับดิน ทฤษฎีหญ้าแฝก ทฤษฎีการจัดการน้ าและการก าจัดน้ าเสีย ทฤษฎีฝนหลวง
แนวคิดด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าในที่สูงการ
ปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การอนุรักษ์ป่าต้นน้ า การอนุรักษ์
พลังงาน และทฤษฎีใหม่ตามพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาภาคสนามและฝึกปฏิบัติการ 
IEV614  นโยบายสาธารณะและแผนด้านสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Public Policies and Environmental Plans 
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสาธารณะและแผน

ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ วิธีการสร้างและการยอมรับ  
การตระหนักรู้ต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายและ
บทบาทขององค์กรสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และความร่วมมือ และพันธะของประเทศไทยกับนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานและวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม 
IEV615  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Environmental Economics 
หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรระดับชาติและ

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้และแสวงหาวัตถุดิบในการผลิต การลงทุน การขนส่งตลาด
และราคาสินค้า การบริโภค แรงงาน และการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับปริมาณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและดุลยภาพสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ความรับผิดชอบทางธุรกิจกับ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติการวิเคราะห์มูลค่าทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV616  วิทยานิพนธ์       12 - 36 หน่วยกิต 

Thesis 
การศึกษาวิจัยในระดับปริญญามหาบัณฑิต เพ่ือพัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการสาขาวิชา 

นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
IEV617  การค้นคว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 

Independent Study 
เป็นวิชาที่นักศึกษาเฉพาะผู้ที่เลือกศึกษา แผน ข ท าการค้นคว้า และศึกษาด้วย

ตนเอง โดยเลือกศึกษาในหัวข้อทางด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความสนใจเป็นพิเศษ โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเป็นผู้จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา และหัวข้อที่นักศึกษา
เลือกศึกษาอาจจะอยู่ในรูปของกรณีศึกษา งานวิจัย 
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา  2(1-2-3)  

Digital Literacy and Information Technology for Graduate 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้น

ข้อมูล การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติ ค านวณด้านการ
จัดท าสื่อน าเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ (Business 
Intelligence) การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) น าไปใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา 

VLE501  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต     2(1-2-3) 
English for Graduate Students 
การฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและ

สรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อโดยสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 
 
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 

  Master of Science (Technology Management) 

ชื่อย่อ      :  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี) 
                    M.Sc. (Technology Management) 
 
1. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
2. หลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    
จ าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวด

วิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมี
จ านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้ 

 
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 
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2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษาราวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)   

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ -    หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24  หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 15  หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 9    หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
2.2 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้องท าการค้นคว้า

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 
2.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             ไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate  
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ าแนกเป็น   
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนทั้งแผน ก.      
 แบบ ก2 และแผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 

 
15 

 
หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM501 หลักการจัดการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Principles and Evolution of Technology Management  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM502 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Information System for Technology Management  
TTM503 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจและเทคโนโลยี 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 ก าหนดให้ แผน ก. แบบ ก2  
       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 หลักการตลาดส าหรับการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Marketing Principles for Technology Management  
TTM608 การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Project and Risk Management  
TTM609 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 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  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
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 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
TTM618 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  
TTM619 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  

 

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

 การจัดแผนการศึกษา 
1) แผน ก แบบ ก 2 
2) 1 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
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3. การจัดแผนการศึกษา 
1) แผน ก แบบ ก 2 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

TTM501 
TTM502 
TTM503 

 

หลักการจัดการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเทคโนโลยี 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจและ
เทคโนโลยี 

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

 
รวมหน่วยกิต 9 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM504 การวิเคราะห์ระบบ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) TTM505 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

เทคโนโลยี 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM507 หลักการตลาดส าหรับการจัดการเทคโนโลยี 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 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM609 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก)    
วิทยานิพนธ์ TTM618 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 9 
 
2) แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วย
กิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM501 หลักการจัดการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) TTM502 

TTM503 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเทคโนโลยี 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจและ
เทคโนโลยี 

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

 
รวมหน่วยกิต 9 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM504 การวิเคราะห์ระบบ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) TTM505 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

เทคโนโลยี 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM507 หลักการตลาดส าหรับการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก)    

รวมหน่วยกิต 9 
 

พ 
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พชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTM608 การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) TTM609 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 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 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate 

องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้น
ข้อมูล การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติ ค านวณด้านการ
จัดท าสื่อน าเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ (Business 
Intelligence) การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) น าไปใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM501 หลักการจัดการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Principles and Evolution of Technology Management  
                  ความหมาย ความส าคัญของเทคโนโลยี วิเคราะห์ลักษณะที่ส าคัญของการจัดการ
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 ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร และระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการเทคโนโลยีในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
TTM503 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Business and Technology  
                   แนวคิดพ้ืนฐานกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ กระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางนโยบายและการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ ระดับผู้บริหารเพื่อในการวางแผนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
TTM504 การวิเคราะห์ระบบ 3(3-0-6) 
 System Analysis  
                หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ  วงจรการพัฒนาระบบ ศึกษาความเป็นไปได้
การวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ การวิเคราะห์ รายละเอียด 
ระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการน าข้อมูลเข้าและข้อมูลออก  การทดสอบระบบที่
ออกแบบ การท าผังระบบ การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุมคุณภาพของระบบ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM505 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Statistics and Research Methodology in Technology Management 
                การศึกษาเกี ่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อใช้ในการจัดการเทคโนโลยี  
การเลือกใช้สถิติ สถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตลอดจนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนสหพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ ได้แก่ F-test, t-test, Chi-Square และ ANOVA โครงสร้างและองค์ประกอบของ
งานวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย สมมติฐานวิจัย การสรุปอ้างอิง ปัญหาวิจัย การสุ่ม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล นิยาม เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การศึกษาและรายงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย  
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 การแบ่งและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
การสร้างตราสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น  การศึกษาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การวิจัยตลาด  รวมไปถึง
การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
TTM608 การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Project and Risk Management  
                 พ้ืนฐานและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารโครงการด้าน เทคโนโลยี การวางแผน 
การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดการงบประมาณ การควบคุมโครงการ รวมถึงศึกษาความเสี่ยงใน
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี  วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญ
และควบคุมความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การวางแผนการบริหารความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือให้โครงการส าเร็จ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM609 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management  
                 ศึกษาองค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและบริการ การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
รวมถึงหลักการและวิธีการในการจัดการและตัดสินใจแก้ปัญหาการผลิตต่าง ๆ เนื้อหาจะมุ่งเน้นถึง
กระบวนการและหน้าที่ ตลอดจนความเกี่ยวพันระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการผลิต ได้แก่  การ
เลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์  การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน 
วิเคราะห์วิธีการท างาน การก าหนดมาตรฐานการผลิต การก าหนดค่าจ้างแรงงานการควบคุมการผลิต
และการควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น 
TTM610 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Innovation Management for Business  
                  ความหมาย รูปแบบของนวัตกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การแพร่กระจาย 
ของนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรม การวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การแสวงหาและการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม การเป็นองค์กรด้านนวัตกรรม ตลอดจนการหาพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาและลงทุน
ทางธุรกิจเทคโนโลยี การน านวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์  
TTM611 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship in Business and Technology  
                 แนวคิดและคุณลักษณะของการเป ็นผู ้ประกอบการที ่ด ี การวิเคราะห์โอกาส  
ทางธุรกิจ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ  การจัดท าแผนธุรกิจทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนปรัชญาและ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
TTM612 การจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Telecommunication and Information Technology Management 
                      ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ สถาปัตยกรรม
เครือข่าย มาตรฐานการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูล 
กฎหมาย และจริยธรรม กับเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM613 จริยธรรม ความปลอดภัยและกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Ethics, Security and Information Technology Laws  
                   ความหมายของจริยธรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ กฏหมายทางด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยใน
ข้อมูล กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายทางด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
TTM614 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
                    ความหมาย ลักษณะของโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และการจัดการโซ่อุปทาน สถานการณ์ของ 
โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในประเทศไทย รวมถึงการเชื่อมโยงสู่นานาชาติ โดยเฉพาะภูมิภาค
อาเซียน การวางแผนด้านอุปสงค์และอุปทาน การจัดการค าสั่งซื้อ การวางแผนการสั่งซื้อ การด าเนินงาน 
และการเคลื่อนย้าย พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการประสานงานในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง  
การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน บทบาทของ E-Business และปัจจัยด้านการเงินที่มีอิทธิพล 
TTM615 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Finance and Accounting for Technology Management  
                  หลักเกณฑ์และวิธีการอ่านข้อมูลทางบัญชีการเงินการแสดงรายการและหลักการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ ข้อมูลการบัญชีที่มีผล
ต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี การวางแผนทาง
การเงินเพ่ือการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 
TTM616 การบริหารงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Research Management and Technology Transfer  
                 กลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนาการจัดการความรู้แนวความคิดการน าความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นในการท าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
TTM617 การตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Decision Making in Technology Management  
                  แนวคิดและแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยอาศัยเครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 
เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ  
TTM618 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  
                    ศึกษาวิจัยในหัวข้อที่สนใจด้านการจัดการเทคโนโลยี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง
เหมาะสม ภายใต้การควบคุมและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเรียบเรียงรายงานผลการศึกษา
อย่างเป็นรูปแบบ น าเสนอผลการศึกษา และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วยวิธีการสอบปากเปล่า 

TTM619 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  
                    ค้นคว้าในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการท างานหรือในเนื้อหารายวิชาที่สนใจ เรียบเรียง
เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัย น าเสนอผลการศึกษา และสอบป้องกันในหัวข้อที่ได้จากการค้นคว้าอิสระ
ด้วยวิธีการสอบปากเปล่า โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบโดยคณะกรรมการสอบ 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Studies  
                   ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความ
ส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ท 
ทท 
ท4 
4 
 
ท 
ท 
ท 
ท 
ท 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ท 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ชื่อเต็ม       : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 
  Master of  Science (Agricultural Management Technology) 
ชื่อย่อ       : วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการเกษตร) 

M.Sc. (Agricultural Management Technology) 
 
1. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

2. หลักสูตร  
2.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    

จ าแนกเป็น 3 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 2
เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข เรียนรายวิชาและท าการค้นคว้าอิสระ โดยโครงสร้าง
หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้ 

 
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 

(หน่วยกิต) 
แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 26 32 

2.1 วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต (4 นก.) 17 17 

2.2 วิชาเลือก - 9 15 

3. วิทยานิพนธ์ 36 12 - 
4. การค้นคว้าอิสระ - - 6 

รวมหน่วยกิต 36 38 38 
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2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต) 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่นับหน่วยกิต (4 นก.) 
3) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต)   

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 26 หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ 17 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
2.2.3 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการค้นคว้า

อิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต)  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 32 หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ 17 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 

3) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
ได้เมื่อมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ โดยไม่นับ
จ านวนหน่วยกิต ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และตามความเห็นของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

2.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  

1.1) วิชาเสริมพื้นฐานทั่วไป  
นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษและ

การใช้คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต  
รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate  

1.2) วิชาเสริมพื้นฐานเฉพาะ 

นักศึกษาผู้ที่ไม่จบปริญญาตรีทางการเกษตรหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องให้ศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในแผน ก แบบ ก1 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM580 พ้ืนฐานเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

Fundamentals of Agricultural Management Technology 
3(3-0-6) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
แผน ก แบบ ก 1  เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ    

  2.1.1) แผน ก แบบ ก 1  เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
AAM502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 

Research Methods in Agriculture 
3(3-0-6) 

AAM503 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 
Seminar in Agricultural Management Technology 1 

1(1-0-2) 

  2.1.2) แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
AAM501 การจัดการธุรกิจเกษตร 

Agribusiness Management 
3(2-2-5) 

AAM502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 
Research Methods in Agriculture 

3(3-0-6) 

AAM503 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 
Seminar in Agricultural Management Technology 1 

1(1-0-2) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM504 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 

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

AAM581 เกษตรฟังก์ชั่น 
Functional Agriculture 

3(3-0-6) 

AAM582 เกษตรอัจฉริยะ 
Smart Farm 

3(3-0-6) 

AAM583 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพื่อการเพ่ิมผลผลิตเกษตร                 3(3-0-6) 
Local Wisdom and Development for Increasing Agricultural Production 

2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
      แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
      แผน ข             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช  

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
AAM610 การจัดการน้ า ดิน และพืช 

Water, Soil and Plant Management 
3(3-0-6) 

AAM616 การจดัการพืชพลังงาน 
Energy Crops Management 

3(3-0-6) 

AAM617 การจัดการเกษตรอินทรีย์ 
Organic Agricultural Management 

3(3-0-6) 

AAM621 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 
Selected Topics in Plant Production Management 

3(3-0-6) 

AAM622 การพัฒนาพันธุ์พืช 
Crop Improvement 

3(2-2-5) 

AAM623 การปรับปรุง และการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ                     3(2-2-5) 
Flower and Ornamental Cultivar Improvement and Development 

AAM624 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืชขั้นสูง 
Advanced Physiology of Plant Production 

3(2-2-5) 

AAM625 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง 
Advanced Seed Physiology 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM626 เกษตรแม่นย า 

Precision Agriculture 
3(3-0-6) 

AAM627 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชขั้นสูง 
Advanced Plant Propagation Technology 

3(2-2-5) 

AAM628 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
Plant Tissue Culture Technology 

3(2-2-5) 

AAM629 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  
Soilless Culture 

3(2-2-5) 

AAM630 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
Increasing Productivity Technology and Innovation 

3(3-0-6) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว์  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM640 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง 

Advanced Animal Nutrition 
3(2-2-5) 

AAM641 การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 
Feed Processing Management 

3(3-0-6) 

AAM643 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม 
Industrial Poultry Farm Management 

3(3-0-6) 

AAM644 การจัดการฟาร์มสุกรในอุตสาหกรรม 
Industrial Swine Farm Management 

3(3-0-6) 

AAM647 การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 
Pollution and Environmental Control in Livestock Farm 

3(3-0-6) 

AAM648 การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากสัตว์ 
Value Addition in Animal Products 

3(3-0-6) 

AAM650 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารจากสัตว์ 
Foods of Animal Origin Safety and Standards 

3(3-0-6) 

AAM651 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 
Selected Topics in Animal Production Management 

3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM652 เทคโนโลยีการจัดการพืชอาหารสัตว์ 

Forage Crop Management Technology 
3(2-2-5) 

AAM653 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง  

Technology and Innovation in Ruminant Production 
3(3-0-6) 

2.2.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM671 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 

Advanced Food Processing Technology 
3(2-2-5) 

AAM672 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
Innovations in Food Processing 

3(2-2-5) 
 

AAM681 กฎหมายอาหารและการค้าอาหารระหว่างประเทศ 
Food Law and the International Food Trade 

3(3-0-6) 

AAM682 การจัดการด้านการผลิตและการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
Production and Operation Management in Food Industry 

AAM685 ระบบและการจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
Quality System and Management for Food and Agro-Industry 

AAM692 เรื่องเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
Selected Topics in Food Industry Management 

3(3-0-6) 

AAM693 อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
Functional Food and Dietary Supplement 

3(2-2-5) 

AAM694 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
Food Product Research and Development  

3(2-2-5) 

    2.2.4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  
                 เลือกเรียนวิชาเลือกของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช  และ/หรือกลุ่มวิชา
เทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว์ และ/หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

   3) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
           แผน ก แบบ ก 1 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า         36 หน่วยกิต 
           แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต 
           แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM601 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12-36 หน่วยกิต 

AAM602 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  

 

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

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

AAM_01-09 หมู่วิชากลางของหลักสูตร 
AAM_10-39 หมู่วิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
AAM_40-69 หมู่วิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว ์
AAM_70-99 หมู่วิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

VLE หมู่วิชาภาษา 
SCS หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา (ระดับปริญญาโทจัดท าแผนการศึกษา ระยะ 2 ปี) แต่ละ
ภาคการศึกษาจ านวนหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน GRD501 
 

VLE501 

การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษา 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน AAM502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) AAM503 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 

รวมหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานพินธ ์ AAM601 วิทยานพินธ ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ AAM601 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ AAM601 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 

2) แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 
 

VLE501 
AAM580 

การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษา 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
พ้ืนฐานเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน AAM581 เกษตรฟังก์ชั่น 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) AAM582 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน AAM501 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) AAM502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)    
- กลุม่วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

AAM627 
AAM640 
AAM672 

 

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชขั้นสูง 
โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง 
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
 

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

รวมหน่วยกิต 9 
11 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน AAM503 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 
(วิชาบังคับ) AAM583 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพื่อการ

เพ่ิมผลผลิตเกษตร 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว ์
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

 
AAM628 
AAM643 
AAM694 

 

 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

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

วิทยานิพนธ์ AAM601 วิทยานิพนธ์ 4 
รวมหน่วยกิต 11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาบงัคับ) AAM504 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติพชื 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์ 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

 
AAM621 
AAM651 
AAM692 

 
เร่ืองเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 
เร่ืองเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 
เร่ืองเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร 

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

วิทยานพินธ ์ AAM601 วิทยานพินธ ์ 8 
รวมหน่วยกิต 12 

111 

3) แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน GRD501 
 

VLE501 
AAM580 

การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษา 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 
พื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน AAM581 เกษตรฟังก์ชั่น 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) AAM582 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 13 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน AAM501 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) AAM502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)    
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติพชื 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์ 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

AAM627 
AAM640 
AAM672 

เทคโนโลยีการขยายพนัธุ์พืชขัน้สูง 
โภชนาศาสตร์สัตว์ขั้นสูง 
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 

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

รวมหน่วยกิต 9 
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1ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน AAM503 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 
(วิชาบังคับ) AAM583 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพฒันาเพื่อการเพิ่ม

ผลผลติเกษตร 
3(3-0-6) 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
(วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติพชื 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์ 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 

AAM628 
AAM629 
AAM641 
AAM643 
AAM672 

 
AAM694 

 
 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 
การจัดการฟาร์มสัตวป์ีกในอุตสาหกรรม 
การจัดการด้านการผลิตและการด าเนินงาน
ในอุตสาหกรรมอาหาร 
การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
 

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

 
3(2-2-5) 

วิทยานพินธ ์ AAM602 การค้นคว้าอิสระ 2 
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน AAM504 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 1(1-0-2) 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

 
 

AAM621 
AAM622 
AAM651 
AAM647 
AAM692 
AAM693 

 
 
เร่ืองเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 
การพัฒนาพันธุ์พชื 
เร่ืองเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 
การควบคมุมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 
เร่ืองเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
อาหารฟังก์ชั่นและผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

 
 

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

วิทยานพินธ ์ AAM602 การค้นคว้าอิสระ 4 
รวมหน่วยกิต 11 

14 
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4. ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM501 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
 Agribusiness Management  
               ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเกษตร การผลิต การบัญชีและการเงิน การ
บริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การตลาดและการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ธุรกิจ
เกษตรระหว่างประเทศ หลักการจัดการระบบการขนส่ง โดยค านึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ 
คุณธรรม จริยธรรม สังคมสิ่งแวดล้อม และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน 
AAM502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Research Methods in Agriculture  
               สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ การเขียนโครงงานวิจัย การน าเสนองานวิจัย และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิจัยทางการเกษตร 
AAM503 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Agricultural Management Technology 1 
               การศึกษาค้นคว้าหัวข้อเรื่องทางด้านการจัดการเกษตร และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
แบบบูรณาการ การน าเสนอ และอภิปรายต่อที่ประชุม 
AAM504 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 1(1-0-2) 
 Seminar in Agricultural Management Technology 2 
              การศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และเรียบ
เรียงข้อมูลอย่างเป็นแบบบูรณาการ การน าเสนอ และอภิปรายต่อที่ประชุม 
AAM580 พื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการเกษตร                                       3(3-0-6) 

Fundamentals of Agricultural Management Technology 
              หลักการและเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์ การจัดการผลผลิต การจัดการด้านการผลิต 
แปรรูป และการสร้างมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM581 เกษตรฟังก์ชั่น 3(3-0-6) 
 Functional Agriculture  
               นิยาม ความหมายของเกษตรฟังก์ชั่น หน้าที่ บทบาท และกลไกของสารส าคัญในอาหาร
ฟังก์ชั่น การพัฒนากระบวนการผลิตพืชและสัตว์ในเชิงการค้าเพ่ือควบคุมการสร้างและสะสม
สารส าคัญส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือน าไปแปรรูปเป็นอาหารฟังก์ชั่น การพัฒนา
เทคโนโลยีการเก็บรักษาและกระบวนการแปรรูปเพื่อพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น 
AAM582 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
 Smart Agriculture  
                ความหมายและความส าคัญของการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม หลักการท างาน
ของสมาร์ทฟาร์ม เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาร์ทฟาร์ม การประยุกต์และบูรณาการข้อมูลจาก
เครือข่ายเซ็นต์เซอร์ไร้สาย การบริหารจัดการดูแลพื้นที่เพาะปลูกแบบสมาร์ทฟาร์ม 
AAM583 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเพื่อการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6) 
 Local Wisdom and Development for Increasing Production 
               การผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารของท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กฎหมาย กฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
AAM601 วิทยานิพนธ์ 12-36 หน่วยกิต 
 Thesis  
                ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร เน้นความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิควิธี
วิจัยที่เป็นระบบ และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตร 
AAM602 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  
               โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการ
จัดการเกษตร หรือศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
 
 
 
 



176 | คู่มือบัณฑิตศึกษา  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM610 การจัดการน้ า ดิน และพืช 3(3-0-6) 
 Water, Soil and Plant Management  
                องค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติของดิน ความส าคัญของน้ าต่อโครงสร้างดิน 
ความส าคัญของน้ าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืช ความส าคัญของดินต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับการผลิตพืชในเชิงธุรกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างดิน น้ า พืช และการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น 
AAM616 การจัดการพืชพลังงาน 3(3-0-6) 
 Energy Crops Management  
                ชนิดของพืชพลังงาน ระบบการปลูกและการจัดการ การใช้ประโยชน์พืชพลังงานใน
ระดับชุมชน และระดับอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารและสิ่งแวดล้อม 
AAM617 การจัดการเกษตรอินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Organic Agricultural Management  
                วิธีการ ปัจจัย และขั้นตอนการผลิต การตลาด การรับรองและการตรวจสอบมาตรฐาน
การผลิตเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน และการส่งออกต่างประเทศ 
AAM621 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Plant Production Management  
                หัวข้อที่น่าสนใจที่ก าลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้าน
การผลิตพืช โดยหัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา ตามสภาพความเหมาะสมทันสถานการณ์ 
AAM622 การพัฒนาพันธุ์พืช 3(2-2-5) 
 Crop improvement  
                การศึกษาลักษณะทางสรีวิทยา พันธุกรรม ของพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจ เพ่ือการ
พัฒนาพันธุ์เพ่ือการ ปลูกเลี้ยงในรูปแบบของการคัดพันธุ์ การผสมข้าม และการชักน าให้เกิดการกลาย
พันธุ์ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์พืช 
AAM623 การปรับปรุง และการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5) 
 Flower and Ornamental Cultivar Improvement and Development 
               แนวคิดและวิธีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกท่ีขยายพันธุ์โดยอาศัยเทศ และไม่อาศัยเพศ และ
ไม้ดอกพ้ืนเมือง การปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ และรวมไป
ถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM624 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืชขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Physiology of Plant Production  
                การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านสรีรวิทยา คุณภาพแสง ความเข้ม
แสง ช่วงแสง อุณหภูมิ และสารควบคุมการเจริญเติบโตในการผลิตพืช 
AAM625 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Seed Physiology  
               การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลไก และกระบวนการทางสรีระวิทยา
ของเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ พัฒนาการของเมล็ด องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด การงอก การพักตัวและ
การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ 
AAM626 การเกษตรแม่นย า 3(3-0-6) 
 Precision Agriculture  
               ความหมาย หลักการ และความส าคัญของเทคโนโลยีการเกษตรแม่นย า การประยุกต์
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรแบบแม่นย า ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ การติดตามผลผลิต เทคโนโลยีการจัดการพ้ืนที่ตามความเหมาะสม การวิเคราะห์และการ
แปลความแผนที่ 
AAM627 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Plant Propagation Technology  
                ศึกษาหลักการ วิธีการ และจัดการเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชไร่ พืชสวน ในระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ถึงเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อจัดจ าหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ 
AAM628 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5) 
 Plant Tissue Culture Technology  
                ศึกษาหลักการ วิธีการและการจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไร่ พืชสวนเศรษฐกิจ และ
สมุนไพรที่ส าคัญของท้องถิ่นหรือมีมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือผลิตเซลล์ เนื้อเยื่อ ต้นพืช สาร
ทุติยภูมิ และพัฒนาพันธุ์ส าหรับจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออก 
AAM629 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 3(2-2-5)  
 Soilless Culture  
               ศึกษาหลักการ วิธีการ และจัดการเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินระบบต่าง  ๆ และ
เทคโนโลยีการผลิตผักโดยไม่ใช้ดิน เพ่ือจัดจ าหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM630 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6) 
 Increasing Productivity Technology and Innovation 
                ศึกษาหลักการใช้และบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืช ได้แก่ 
การบริหารจัดการดิน น้ า ปุ๋ย การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ฮอร์โมน สารเร่ง และยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช 
หลักการควบคุมป้องกันก าจัดโรค แมลง วัชพืช และศัตรูพืชอ่ืน ๆ  ทั้งโดยการใช้สารเคมี สารชีวภาพ การควบคุมแบบ
ผสมผสาน (IPM) และการใช้วิธีทางชีวินทรีย์ (Biocontrol) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
AAM640 โภชนศาสตร์สัตว์ข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Animal Nutrition  
                   การประยุกต์ใช้และการปรับปรุงวัตถุดิบเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ปีก สุกร โคเนื้อและโคนม แผนการให้
อาหารสัตว์เพ่ือความเหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์ในการให้ผลผลิต การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ 
AAM641 การจัดการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 3(3-0-6) 
 Feed Processing Management  
                การจัดการด้านการตรวจรับวัตถุดิบ การผสมอาหาร  การอัดเม็ด การตรวจคุณภาพ
อาหารสัตว์ การบรรจุและการเก็บรักษา โรงงานอาหารสัตว์ ระบบ GMP และ HACCP ในการผลิต
อาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ 
AAM643 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Poultry Farm Management  
               การวางแผนการผลิตและการตลาดในระดับอุตสาหกรรม การจัดการด้านพันธุ์ อาหาร 
การเงิน สุขาภิบาล แรงงานและการจัดระเบียบการปฏิบัติงานในฟาร์ม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม 
AAM644 การจัดการฟาร์มสุกรในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Swine Farm Management  
                การวางแผนโครงการจัดตั้งฟาร์มสุกร การจัดการด้านพันธุ์ อาหาร การเงิน แรงงานและการ
จัดระเบียบการปฏิบัติงานในฟาร์ม การวางแผนการผลิตและการตลาดในระดับอุตสาหกรรม การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม 
AAM647 การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 Pollution and Environmental Control in Livestock Farm 
               หลักการจัดการของเสียในฟาร์มและการป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดจากการผลิต
สัตว์ การตรวจวัดและมาตรฐานค่ามลภาวะในฟาร์มปศุสัตว์ การวัดค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากการผลิตปศุสัตว์ การเก็บและรวบรวมของเสีย การบ าบัด และการน าของเสียจากสัตว์ไปใช้ประโยชน์ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM648 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากสัตว์ 3(3-0-6) 
 Value Addition in Animal Products  

ความต้องการผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในอนาคต และผลกระทบของพฤติกรรม
การบริโภคต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ หลักในการเพ่ิมมูลค่าของเนื้อ นม และไข่ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิธีเพ่ิมมูลค่าในผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
AAM650 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารจากสัตว์ 3(3-0-6) 
 Foods of Animal Origin Safety and Standards  

 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารจากสัตว์ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ผู้บริโภค การควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารพิษ และสารตกค้างต่าง ๆ ระบบการ
ประกันคุณภาพ และการเก็บรักษาอาหารจากสัตว์ 
AAM651 เรื่องเฉพาะทางการจัดการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Animal Production Management 
               หัวข้อที่น่าสนใจ หรือ ก าลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการทางด้านการผลิตสัตว์ โดยหัวข้อ
เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา           
AAM652 เทคโนโลยีการจัดการพืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5) 
 Forage Crop Management Technology  
               เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการใช้ประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การจัดระบบการผลิต วิธีการ
จัดการ และการใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอส าหรับเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปีและ
เทคโนโลยีการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
AAM653 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(3-0-6) 
 Technology and Innovation in Ruminant Production 
                เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต โคเนื้อ โคนม และกระบือในปัจจุบัน ได้แก่สายพันธุ์ 
โรงเรือน อาหาร การป้องกันรักษาโรค การจัดการผลผลิต การจัดการของเสียในฟาร์ม และแนวโน้ม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตที่เหมาะสมส าหรับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศและต่างประเทศ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM671 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Food Processing Technology  
               การใช้เทคโนโลยีใหม่และทันสมัยในการแปรรูปอาหาร ซึ่งประกอบด้วย อินฟราเรด การ
ใช้ความดันสูง การใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นช่วงสั้น การใช้แสงความเข้มสูงเป็นช่วงสั้น การใช้อัล
ตราซาวด์ในการแปรรูป เฮอเดิลเทคโนโลยี ตลอดจนการศึกษาและประเมินอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
AAM672 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 
 Innovations in Food Processing  
               การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การบรรจุ
และการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร และการควบคุมกระบวนการผลิต หลักการและการประยุกต์ใช้
งาน ความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต 
AAM681 กฎหมายอาหารและการค้าอาหารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Food Law and the International Food Trade  
               บูรณาการกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ขององค์กรภายใน และ
ภายนอกประเทศที่เกี่ยวกับอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ภาวะโลกร้อน และกฎหมายบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก 
AAM682 การจัดการด้านการผลิตและการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Operations and Logistics Management in Food Industry 
               ศึกษาการด าเนินงานในองค์กรที่ท าการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของสินค้า  
การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิต การจัดหน่วยงานผลิต  
การวิเคราะห์ระบบงานผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 
AAM685 ระบบและการจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 Quality System and Management for Food and Agro-Industry 
               กรอบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยบนแนวคิดของการจัดการความเสี่ยง  
การออกแบบคุณค่าจากคุณภาพ การประกันและควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือการ
ร่วมสร้างคุณค่าภายในโซ่อุปทานเกษตรและอาหาร 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAM692 เรื่องเฉพาะทางการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Food Industry Management  
               หัวข้อที่น่าสนใจ หรือ ก าลังเป็นประเด็นในเชิงวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารโดย
หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
AAM693 อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3(2-2-5) 
 Functional Food and Dietary Supplement  
               นิยาม ความหมายของอาหารฟังก์ชัน และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความส าคัญ หน้าที่ บทบาท
และกลไกของสารออกฤทธิ์ หรือสารส าคัญ (Active Compound) ที่มีต่อสุขภาพในอาหารฟังก์ชั่น และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ พอลิแซ็กคาไรด์ สารประกอบฟีนอลิก เปบไทด์ กรด ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ 
รวมไปถึงพรีไบโอติกและโปรไบโอติก วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญ(Active Ingredients) ที่เป็น
สารเคมี ที่เป็นพืชหรือสัตว์ และสารสกัด ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามที่กฎหมายและกฎระเบียบก าหนด 
AAM694 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
 Food Product Research and Development  
                แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม การวิจัยผู้บริโภคและตลาด รายละเอียดผลิตภัณฑ์ การ
ประเมิน คัดเลือก และการทดสอบผลิตภัณฑ์ การก าหนดขั้นตอนและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate 

องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูล 
การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติค านวณด้านการจัดท าสื่อ
น าเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์  การวิ เคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่  (Business 
Intelligence) การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) น าไปใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
               ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป
ใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารในทางวิชาการ โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
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 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    

จ าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวด
วิชาบังคับพ้ืนฐาน หมวดวิชาบังคับวิชาชีพสาธารณสุข  หมวดวิชาเลือกและหมวดวิทยานิพนธ์ โดยมี
จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวด 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 
  พ 
พ 
พ 
พ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
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2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 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 
   2.2 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการค้นคว้า
อิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  

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 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

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

GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate  
       2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า - หน่วยกิต 
       3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
       เลือกเรียนทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข   
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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 
 

การบริหารงานสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้น า                    3(3-0-6) 
Health Service Administration and Leadership Development 

PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 
Social and Behavioral Sciences in Health 

3(3-0-6) 

             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 การจัดการธุรกจิสุขภาพ 
Healthcare Business Management 

2(2-0-4) 

PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 
Public Health Technology 

2(2-0-4) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3(2-2-5) 
 Nutrition and Noncommunicable Chronic Disease (NCDs) Management 
PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                        3(2-2-5) 

Epidemiology of Communicable and Noncommunicable Diseases 
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                            3(2-2-5) 
Nutrition and Noncommunicable Chronic Disease (NCDs) Management 

PHM612 โภชนาการและการชะลอวัย 
Nutrition and Anti-aging 

2(2-0-4) 

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) 
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                   3.2.3) กลุ่มวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย                      
                            (Environmental and Occupational Health Management) 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(3-0-6) 

Environmental and Occupational Health and Safety Administration 
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 การจัดการเพ่ือป้องกันอันตรายในสถานที่ท างาน 
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                                 3(2-2-5) 
 Epidemiology of Communicable and Noncommunicable Diseases 

PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Systems 

3(2-2-5) 

                  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                                    3(2-2-5) 
Nutrition and Noncommunicable Chronic Disease (NCDs) Management 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
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                      3(2-2-5) 
Epidemiology of Communicable and Noncommunicable Diseases 

PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Systems 

3(2-2-5) 

                  3.2.5) กลุ่มวิชาการจัดการการส่งเสริมสุขภาพ  
                          (Health Promotion Management) 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง                          3(2-2-5) 

Nutrition and Noncommunicable Chronic Disease (NCDs) Management 
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) 

PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Quality Assurance 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion Systems 
3(2-2-5) 

         4) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า   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 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

PHM หมู่วิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
SCS หมู่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

  
 
3. การจัดแผนการศึกษา  

แผน ก แบบ ก 2 
1) กลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Managem3 
2) 3 
3) 3ent) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
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3. การจัดแผนการศึกษา  
แผน ก แบบ ก 2 

1) กลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Management) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วย
กิต 

  VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิต 2(1-2-3)  

หมวดวิชาสัมพนัธ ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
(วิชาบังคับ) 

PHM601 
PHM602 
PHM603 

 
PHM605 

วิทยาการระบาด 
ชีวสถิติสาธารณสุข 
การบริหารงานสุขภาพและการพัฒนา
ภาวะผู้น า 
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สุขภาพ 

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

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ ์ - - - 

รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นบั
หน่วยกิต 

GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษา 

2(1-2-3)  

หมวดวิชาสัมพนัธ ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชา
บังคับ) 

PHM503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชา
เลือก) 

PHM606 
PHM607 
PHM608 
PHM622 

การจัดการทรัพยากร 
โลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ 
การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 

วิทยานพินธ ์ - - - 
รวมหน่วยกิต 12 



190 | คู่มือบัณฑิตศึกษา  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานไม่นับ
หน่วยกิต 

- - - 

หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาบังคับ) PHM501 

 
PHM502 

การสัมมนาการจัดการระบบ
สุขภาพ 1 
การสัมมนาการจัดการระบบ
สุขภาพ 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 (วิชาบังคับ) - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาเลือก) - - - 
วิทยานิพนธ์ PHM625 วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
4. ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 

 PHM501 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 1 
Seminar in Health System Management 1 

2(0-4-2) 

การระบุและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสุขภาพ ทางด้านบริหารสาธารณสุข         
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4. ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 

 PHM501 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 1 
Seminar in Health System Management 1 

2(0-4-2) 

การระบุและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสุขภาพ ทางด้านบริหารสาธารณสุขการจัดการ
ระบบสุขภาพ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน กระบวนการวิจัย การรวบรวม สืบค้นข้อมูล 
วิธีการจัดสัมมนา การมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น  การสรุปประเด็น  การวิเคราะห์ปัญหาด้าน
สุขภาพ น าเสนอและอภิปรายในประเด็นด้านการจัดการระบบสุขภาพ 
PHM502 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 2 

Seminar in Health System Management 2 
1(0-2-1) 

การประยุกต์หลักการกระบวนการวิจัยในการสัมมนา การระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่สนใจ
ในเชิงลึก การรวบรวม สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเชื่อมโยงสถานการณ์จริงกับ
ทฤษฎีในศาสตร์ของสุขภาพ น าเสนอและอภิปรายในประเด็นด้านการจัดการระบบสุขภาพ  
PHM503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 

Research Methodology in Public Health 
3(2-2-5) 

การวิจัยและประเภทของการวิจัยในงานสาธารณสุข  จริยธรรมของการวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัยและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาและสมมติฐานการวิจัย ตัวแปร การเลือกตัวอย่าง และ
ผู้ให้ข้อมูล หลักและวิธีการวัด การสร้างแบบสอบถามและเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ออกแบบการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส ารวจ การวิจัยประเมินผล การวิ เคราะห์ข้อมูล 
การแปลผลและการน าเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอโครงการวิจัย 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 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข 

Public Health Biostatistics 
3(3-0-6) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายของข้อมูล การน าเสนอข้อมูล
ทางด้านสุขภาพ หลักสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุข ลักษณะตัวแปร ความน่าจะเป็น การ
แจกแจงความน่าจะเป็น การค านวณขนาดตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์เชิงถดถอย สถิติไร้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
PHM603 การบริหารงานสาธารณสุขและการพัฒนาภาวะผู้น า                       3(3-0-6) 

Health Service Administration and Leadership Development 
แนวคิดบริการสุขภาพและการบริหารงานสุขภาพ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร

จัดการ การประกันและรับรองคุณภาพบริการสุขภาพ การด าเนินงานและการประเมินผลโครงการสุขภาพและ
สาธารณสุข ลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารงานสุขภาพ 
PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(3-0-6) 

Environmental and Occupational Health and Safety Administration 
วิเคราะห์นโยบายและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการท างาน การจัดองค์การ แผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ควบคุมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความสูญ เสีย 
และการจัดการภาวะฉุกเฉิน  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 

Social and Behavioral Sciences in Health 
3(3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพและการสร้าง
เสริมสุขภาพ การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ในการระบุและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
PHM606 การจัดการทรัพยากร 

Resource Management 
2(2-0-4) 

แนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรสุขภาพ การทบทวนทรัพยากรสุขภาพการวิเคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากร การจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรสุขภาพ สารสนเทศในการจัดการทรัพยากร 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
PHM607 โลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ 

Logistics in Health Services 
2(2-0-4) 

การขนส่ง เคลื่อนย้าย การจัดเก็บทรัพยากรทางสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน เทคโนโลยีการ
กระจายและการขนส่งการบริหารการกระจายและการขนส่งอย่างถูกต้องในชนิด ปริมาณ เวลา 
สถานที่ และค่าใช้จ่าย การบริหารโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ 
PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 

Quality Management in Health Works 
2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการ ระบบ กลยุทธ์การบริหารคุณภาพในงานสุขภาพ การวัด        และ
ประเมินคุณภาพในงานสุขภาพ การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน การพัฒนาระบบกลไก  ใน
จัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 

Healthcare Business Management 
2(2-0-4) 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพ่ือสุขภาพและรูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์การบริหาร นวัตกรรมและการ
ออกแบบบริการ การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย การก าหนดงบประมาณ แผนบริหารความ
เสี่ยง การตลาดและการลงทุนทางธุรกิจสุขภาพ การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
สุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจสุขภาพ 
PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 

Public Health Technology 
2(2-0-4) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการในการใช้เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการจัดการระบบสุขภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปรับปรุงและควบคุม
มาตรฐานทางสุขภาพ ผลของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการระบบสุขภาพ 
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

Nutrition and No communicable Chronic Disease 
(NCDs) Management 

3(2-2-5) 

หลักการและความส าคัญของโภชนาการและการจัดการโรคเรื้อรัง พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ระบบการย่อยอาหาร สารอาหารต่าง ๆ หลักการทางด้านอาหารแลกเปลี่ยน การประเมินภาวะ
โภชนาการ ปัญหาโรคเรื้อรัง การวิเคราะห์วางแผน การตรวจสอบ การสรุปผล และการประเมิน
กระบวนการการจัดการโรคเรื้อรัง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
PHM612 โภชนาการและการชะลอวัย 

Nutrition and Anti-aging 
2(2-0-4) 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการชะลอวัย ระบบกลไกของร่างกายมนุษย์
และการเสื่อมถอย สารอาหารและระบบฮอร์โมน การดูดซึมสารอาหาร สารอาหารชะลอวัย การจัด
เมนูอาหารชะลอวัย การวิเคราะห์เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการ
ชะลอวัย การเลือกอาหาร หลักปฏิบัติด้านโภชนาการ 
PHM613 การจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 

Elderly Health Business Management 
2(2-0-4) 

แนวความคิดรวบยอดของความหลากหลายในการจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ การตลาด 
การสร้างเครือข่าย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์การลงทุนทางธุรกิจสุขภาพผู้
สงอายุ การจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมาย  และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพและ
ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มการจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 
PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงวัย  

Elderly Mental Health 
2(2-0-4) 

แนวความคิดรวบยอด หลักการ ปัญหาและความส าคัญของสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ปัจจัยที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ การปรับตัวต่อความสูญเสีย การ
เข้าสังคมโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย ภาวะซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุการส่งเสริมดูแล
สุขภาพจิตและการผ่อนคลายความเครียดในผู้สูงอายุ การสร้างความสุขในผู้สูงอายุ การดูแลและ
ช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
PHM615 การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Environmental and Health Impact Assessment   
3(2-2-5) 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ หลักการ วิธี ขั้นตอนและกระบวนการการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ ชีวภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) มาตรการในการติดตามตรวจสอบ และการวางแผนบริหารจัดการ ผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
PHM616 การจัดการเพื่อป้องกันอันตรายในสถานที่ท างาน 

Management for Hazard Prevention in Workplaces 
2(2-0-4) 

อันตรายในสถานที่ท างาน อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในการท างาน สาเหตุของอันตรายใน
สถานที่ท างาน สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดอันตรายในที่ท างาน ระบบการจัดการความปลอดภัยใน
การท างาน การจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ท างาน หลักการการป้องกันอันตราย  และ
อุบัติเหตุในสถานที่ท างาน 
PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 

Emergency Health Management and Disaster 
2(2-0-4) 

หลักการการเกิดภัยพิบัติ การเตรียมพร้อมและการตั้งรับภัยพิบัติ  บทบาท และการ
ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพฉุกเฉิน ระบบข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ การจัดท า
แผนปฏิบัติเพื่อจัดการสุขภาพในภาวะภัยพิบัติ การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย 
PHM618 การยศาสตร์  

Ergonomics 
2(2-0-4) 

สมรรถภาพและความสามารถในการท างานของมนุษย์ สภาพการท างานการออกแบบ
ระบบให้เหมาะสมกับการท างาน การออกแบบและใช้เครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสม สภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพต่อการท างาน ความเครียดและความเมื่อยล้าจากการท างาน 
แนวทางแก้ปัญหาและจิตวิทยาในการท างาน 
PHM619 วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด 

Epidemiological Statistic 
3(2-2-5) 

ชนิดของรูปแบบการวิจัยต่าง ๆ ทางวิทยาการระบาด การศึกษาระบาดเชิงภาคตัดขวาง 
การศึกษาโคฮอร์ต การศึกษาเคสคอนโทรล และการศึกษาเชิงทดลอง วิธีการทางสถิติในการวิ เคราะห์
ข้อมูล การประเมินความเสี่ยงและการค านวณช่วงความเชื่อมั่น การสร้างรูปแบบการวิจัยเทคนิคการ
สุ่มตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การควบคุมอคติและตัวแปรแทรกซ้อน
การวิเคราะห์พหุลอจิสติก การสร้างและประยุกต์ตารางชีพในการทดลองทางคลินิกการวิเคราะห์การ
รอดชีพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือค านวณทางระบาดวิทยา การแปลผลและการน าสถิติไป
ใช้ในงาน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
PHM620 การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด  

Epidemiological Surveillance and Investigation 
3(2-2-5) 

หลักการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา แหล่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรค ระบบการเฝ้าระวังโรค
และภัยทางสุขภาพ เครื่องมือการเฝ้าระวังโรค การประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การ
ไหลเวียนของข้อมูลและการคืนข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา หลักการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา 
ชนิดของการระบาดของโรค การด าเนินการสอบสวนและขั้นตอนการสอบสวนการระบาด ทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) การรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การเขียนรายงานการ
สอบสวนโรคทางระบาดวิทยา การประยุกต์ใช้การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาในการ
ประเมินผลและวางแผนนโยบายทางสาธารณสุข 
PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                            3(2-2-5) 

Epidemiology of Communicable and Noncommunicable diseases 
แนวคิดและวิธีการศึกษาวิทยาการระบาดวิทยาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ธรรมชาติ

การเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การวัดการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในชุมชนระบาดวิทยาของ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการควบคุมการติดเชื้อในชุมชน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า การวางแผน
การปฏิบัติการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพยากรณ์การเกิดโรคด้วยวิธีการ
ทางระบาดวิทยา 
PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

Innovations for Health Behavioral Modification 
3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการ การวางแผน กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ องค์ประกอบ 
ปัจจัยและอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการประยุกต์ตัวแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพ 
PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion Quality Assurance 
3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการ และกระบวนการประกันคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพ การก าหนด
มาตรฐาน การปฏิบัติการตามมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัดระบบการประเมินคุณภาพและการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามและประเมินคุณภาพระบบงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion Systems 
3(2-2-5) 

PHM625 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 หน่วยกิต 

ศึกษาค้นคว้าและจัดท าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการพัฒนาระบบ
สุขภาพ พร้อมทั้งการน าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัย ภายใต้การควบคุมให้ค าปรึกษา  ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
PHM626 การค้นคว้าอิสระ 

Independent Study 
6 หน่วยกิต 

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเลือกประเด็นหรือปัญหาส าหรับศึกษาและ
วิเคราะห์ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร  ระดับ
ปริญญาโท แผน ข 
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate 

องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูล 
การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติค านวณด้านการจัดท าสื่อ
น าเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ (Business Intelligence) 
การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) น าไปใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

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

ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป
ใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ จากการฝึกการเขียนบทคัดย่อโดยสิ่งพิมพ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

; 
;; 
; 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ; 
            

 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
ชื่อเต็ม           :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
      Master of Public Administration (Public Administration) 
ชื่อย่อ           :   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

   M.P.A. (Public Administration) 
 

1. หลักสูตร 
1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
จ าแนกเป็น 3 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดย โครงสร้าง

หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้า
อิสระ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้ 
 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

แผน ข 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 24 30 
2.1 วิชาบังคับ - 18 18 
2.2 วิชาเลือก - 6 12 
3. วิทยานิพนธ์ 36 12 - 
4. การค้นคว้าอิสระ - - 6 

รวมหน่วยกิต 36 36 36 
 

1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

2.1) วิชาบังคับ  - 
2.2) วิชาเลือก  - 

3) วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
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1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  24 หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

3) วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
1.2.3 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องการค้นคว้า

อิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  30 หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

3) การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส˚าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduates 

HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Seminar in Public Administration  

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.1)  กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 Contemporary Public Administration   
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รหัส ชือ่วิชา  น(ท-ป-ศ) 
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 
 Research Methods for Public Administration   
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ  3(2-2-5) 
 Seminar in Public Finance and Budgeting   
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผู้น า  3(3-0-6) 
 Public Sector Human Resource Management and Leadership Development 
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ  3(2-2-5) 
 Seminar in Public Policy   
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ  3(3-0-6) 
 Management Innovations for Public Sector   

 2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   
 แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ  3(2-2-5) 
 Seminar in Public Finance and Budgeting   
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 

Digital Governance Management 
 3(3-0-6) 

HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ  3(3-0-6) 
 Strategic Management for Public Sector   
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ  3(2-2-5) 
 Project Planning, Analyzing, and Management   
HPA513 การน านโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  3(3-0-6) 

 Policy Implementation, Monitoring, and Evaluation 
HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 Contemporary Economy, Society, and Politics   
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 
 Data Analysis for Public Administration   
HPA517 การบริหารจัดการข้ามพรมแดน  3(2-2-5) 
 Cross-border Management  Local Management Innovations 
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รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 Local Fiscal Management   
HPA522 การบริหารเมือง  3(3-0-6) 
 Urban Management   
HPA523 การจัดการภัยพิบัติ  3(2-2-5) 
 Disaster Management   
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Natural Resources Management  
HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง 3(2-2-5) 
 Suburban Ecology Management  
HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Governance  
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Human Resource Management  
HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Organizations and Management  
HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
 Organization Behavior and Organization Development  
HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

Ethics and Transformative Leadership 
3(3-0-6) 

HPA533 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
 Performance Management  
HPA540 วิทยานิพนธ์ 12 
 Thesis  
HPA541 วิทยานิพนธ์ 36 
 Thesis  
HPA542 การค้นคว้าอิสระ 6 
 Independent study  

3 
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3)  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   
แผน ก แบบ ก 1 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว อักษร

ภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา ตัวเลขตัว
แรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา ความหมายของหมวดวิชา
และหมู่วิชาในหลักสูตร 

HPA หมวดวิชาของหลักสูตร 
VLE หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
GRD หมวดวิชากลางของระดับบัณฑิตศึกษา 

 

1.4 การจัดแผนการศึกษา 
1) แผน ก แบบ ก 1 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 
2(1-2-3) 

วิทยานิพนธ์ HPA541 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

2(1-2-3) 
วิทยานิพนธ์ HPA541 วิทยานิพนธ์ 9 

รวมหน่วยกิต 9 
 



คู่มือบัณฑิตศึกษา | 203 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่นับหน่วยกิต 
1(0-2-1) 

รวมหน่วยกิต 0 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ HPA541 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ HPA541 วิทยานิพนธ์ 9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

2) แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 

HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 

2 
2 
2 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่นับหน่วยกิต 
1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 3 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการ 
พัฒนาภาวะผู้น า 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ HPA540 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ HPA540 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 
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3) แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 3(3-0-6) 
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่นับหน่วยกิต 
1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 3 
1 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
การค้นคว้าอิสระ HPA542 การค้นคว้าอิสระ 3 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ HPA542 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวมหน่วยกิต 3 

 
1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduates 

องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูล การรู้
ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติค านวณด้านการจัดท าสื่อน าเสนอ การ
จัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ (Business Intelligence)การตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน (Plagiarism) น าไปใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา 
HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Contemporary Public Administration  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในสาขาต่าง ๆ ของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนข้างเคียง สภาพแวดล้อมของการบริหารภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์ใน
ความหมายใหม่ (New Public Administration) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public Management)  
การบริการสาธารณะแนวใหม่  ( New Public Service) ธรรมาภิ บาลภาครัฐแนวใหม่  (New Public 
Governance) ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ (Public Integrity) และทิศทางและแนวโน้มของ
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบการบริหารภาครัฐในต่างประเทศ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Research Methods for Public Administration  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบ
แนวคิด การตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่างการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย การทดสอบเครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จริยธรรมในการวิจัยรวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างการวิจัย 
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 
 Seminar in Public Finance and Budgeting  

ศึกษาการกระจายทรัพยากรเพ่ือความเสมอภาค  การบริหารจัดการสวัสดิการ
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศ ประสิทธิภาพตลาดและบทบาท  
ของรัฐบาล สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ทฤษฎีการเลือกของสังคม การวิเคราะห์ต้นทุน 
และผลประโยชน์ บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไกตลาด รวมถึงศึกษาบทบาทของรัฐบาล  
ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยการอภิปรายมาตรการที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของภาครัฐ 
PA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Public Sector Human Resource Management and Leadership Development 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความ
ขัดแย้งในองค์การ ตลอดจนศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บทบาทหน้าที่ของผู้น า
ในการสร้างคุณภาพงาน โดยเน้นการอภิปรายถึงปัญหาการบริหารทรัพยากร มนุษย์ภาครัฐ และภาวะ
ผู้น าในองค์การภาครัฐจากกรณีศึกษา 
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 
 Seminar in Public Policy  

สัมมนาแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบาย
สาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  
ทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ  
และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะโดยใช้กรณีศึกษาของไทย
และต่างประเทศประกอบการอธิบาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานจริง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Management Innovations for Public Sector  

ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือ รวมถึงนวัตกรรมการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถ
น าเทคนิค เครื่องมือ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิด  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเน้นกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้เป็นส าคัญ 
และการออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับองค์กรภาครัฐ 
HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Seminar in Public Administration  

การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยและ
โจทย์การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย การสัมมนาประเด็นปัญหา 
ที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Governance Management  

ศึกษาการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ และ
สารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)  
การให้ บ ริ ก ารส าธ ารณ ะผ่ าน ระบ บ อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  (e-Service) รั ฐบ าล อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  
(e-Government) รัฐบาลที่เปิดกว้าง (Open Government) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain 
การน าระบบสารสนเทศไปติดตั้งกลยุทธ์ในการน าระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรม ในการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย่างการ
น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ 
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Public Sector  

ศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์  กระบวนการ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การก าหนดกลยุทธ์ การแปลง  
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ โดยเน้นกรณีศึกษาจากองค์การภาครัฐ 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเป็นส าคัญ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Planning, Analyzing and Management  

ศึกษากระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
การประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งศึกษากระบวนการและเทคนิคการควบคุมกิจกรรม 
ด้านต่าง ๆ ขององค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่น าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยศึกษา
โครงการส าคัญของภาครัฐ 
HPA 513 การน านโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 3(3-0-6) 

 Policy Implementation, Monitoring and Evaluation  
 กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ประสบการณ์ของการน านโยบายไปปฏิบัติในแต่ละ

ประเภท และแต่ละสาขาของนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวโดยเน้นการน านโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล 
นโยบาย โดยเน้นศึกษากรณีของประเทศไทยเป็นตัวอย่าง และศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง ประเทศ 
HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Contemporary Economy, Society and Politics  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์  ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่าง ๆ วิธีการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้  
ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Data Analysis for Public Administration  

 ศึกษาประเภทและระดับของข้อมูล ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจัย การเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับข้อมูลและค าถามการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการน าข้อมูลมาใช้ใน
การออกแบบนโยบายของรัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจริง 
HPA517 การบริหารจัดการข้ามพรมแดน 3(2-2-5) 
 Cross-border Management  

 ศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องมากกว่าประเทศหรือเขตการปกครองหนึ่ง
กฎหมายระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การรับมือกับความ
หลากหลาย ทางสังคม วัฒนธรรม ประชากร และการบริหารในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ หรือเขตการปกครอง ผ่านการสัมมนา อภิปรายการจัดการข้ามพรมแดนจากกรณีศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Management Innovations  

 ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรมการ
จัดบริการ สาธารณะแก่ประประชาชน นวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส นวัตกรรม  ด้าน
การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม ด้านสุขภาพ 
นวัตกรรมการบริหารจัดการเมือง  และกรณีศึกษาจากการประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมการบริหารต่าง ๆ 
ในท้องถิ่น 
   
HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Fiscal Management  

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น หลักพ้ืนฐานการคลังท้องถิ่นกับการกระจาย
อ านาจ กระบวนการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานคลังท้องถิ่น  แนวทางการลด ความเหลื่อมล้ า
และขยายฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลัง รัฐบาลกับการคลัง
ท้องถิ่น การบริหารงานคลังบนฐานความยั่งยืน ประเด็นปัญหาและความท้าทาย ในการบริหารงาน
คลังท้องถิ่นไทย โดยเน้นกรณีศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
HPA522 การบริหารเมือง 3(3-0-6) 
 Urban Management  

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวางผังเมืองและการออกแบบส าหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
โดยค านึงถึงการใช้พลังงาน การคมนาคมขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้พ้ืนที่อย่าง เหมาะสม 
การสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่าง จ ากัด การ
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาการบริหารเมืองทั้งในและ ต่างประเทศ
เป็นส าคัญ 
HPA523 การจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
 Disaster Management  

แนวคิดเก่ียวกับภัยพิบัติ หลักและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ การวางแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) การเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง เกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุการณ์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการฝึกซ้อมการจัดการภัยพิบัติและ แนวทางปฏิบัติ  
โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Natural Resources Management  

ศึกษาแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครือข่ายและการเคลื่อนไหว ทางสังคมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกรณีศึกษาที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญหาหรือการพัฒนา
ทรัพยากรทางธรรมชาติท้องถิ่น 
HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง 3(2-2-5) 
 Suburban Ecology Management  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเมืองและชานเมือง 
การบริหารจัดการพ้ืนที่รอบนอกเมืองเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในด้านการวางผังเมือง   
การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค การเคลื่อนย้ายประชากร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างสมดุล แนวทางการพ่ึงพาตนเอง และ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาเป็นส าคัญ 
HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Governance  

ศึกษาทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การกระจายอ านาจ รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน ท้องถิ่น การบริหาร
ท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ความซื่อสัตย์ต่อสาธารณะ (Public Integrity) ในการบริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงเปรียบเทียบรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ 
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Human Resource Management  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์องค์การเพ่ือการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ 
เหมาะสม การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่าน  
การบูรณาการกิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนและจัดการก าลังคน การสรร
หาและคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึง บทบาทหน้าที่
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้น าในสนับสนุนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ประสบ ความส าเร็จ และ
การ เปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Organizations and Management  

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการองค์การภาครัฐสมัยใหม่เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
องค์การ วิเคราะห์แผนและกลยุทธ์องค์การ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การ วิเคราะห์  
พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) แผนการบริหาร ความ
ต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan) ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการท างานขององค์การ 
และวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
 Organization Behavior and Organization Development  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
ตลอดจนแนวคิดระบบสังคมวัฒนธรรมและแนวความคิดพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์การ  กลไก 
พฤติกรรมบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ การวิเคราะห์ และพัฒนา 
องค์การ ตลอดจนจัดการพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่มีผลต่อการท างานร่วมกันในการ
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคคลในองค์การ โดยเน้นวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนา
องค์การที่เกิดข้ึนจริง 
HPA533 การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพองค์การ 3(3-0-6) 
 Performance Management for Organizational Effectiveness 

ศึกษาทฤษฎีแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบและกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติของบุคลากรภาครัฐตั้งแต่การก าหนดและถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาของการบริหาร ผลการปฏิบัติ 
HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Ethics and Transformative Leadership  

แนวคิดและหลักพ้ืนฐานเรื่องผู้น า ทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผู้น าในการเปลี่ยนแปลงความ
รับผิดชอบของผู้น าในกระบวนการบริหารจัดการ คุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้น ายุคใหม่ รวมทั้งหลัก
จริยธรรมทางการจัดการองค์การภาครัฐ ทั้งในบริบทของโลกตะวันตกและตะวันออก หลักการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักถึงผลกระทบ  ต่อ
สาธารณะ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สาธารณะ 
และการสร้างจริยธรรมทางการจัดการแก่บุคลากรในองค์การ โดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมทางการจัดการส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าองค์การภาครัฐในปัจจุบัน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA540 วิทยานิพนธ์ 12 
 Thesis  

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารภาครัฐ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารงานภาครัฐหรือปัญหาของ ชุมชน
ท้องถิ่นโดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย และการค้นหานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
HPA541 วิทยานิพนธ์ 36 
 Thesis  

ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐและ/หรือ
แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ จัดท า
โครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ได้
น าเสนอในวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐาน 
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา แผนการด าเนินการ ขอบเขตและ
วิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ ในการด าเนินการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ ที่ปรึกษา ระยะเวลาด าเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง วิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลุ่มลึก สรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน 
สอบวิทยานิพนธ์ และน าเสนอบทความการวิจัยเพื่อ การเผยแพร ่
HPA542 การค้นคว้าอิสระ 6 
 Independent Study  

โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซ้ึง เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือการ
จัดการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะพ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความ
ส าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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หลักสูตรระดับ 
ปริญญาเอก 

 



คู่มือบัณฑิตศึกษา | 215 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

 

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
ชื่อเต็ม  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
    Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction) 
ชื่อย่อ  : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

  Ph.D. (Curriculum and Instruction) 
1. หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต    : จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 
2. 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 

 
 2.1) แบบ 2.1 

 1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาสัมพันธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  3.1) วิชาบังคับ (9) หน่วยกิต 
  3.2) วิชาเลือก (6) หน่วยกิต 
 4) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 5) หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก ไม่นับหน่วยกิต 
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3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
          3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

3.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 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  

3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3.3.1) 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  

3.3.2) 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  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDC707 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา  

Educational Scaling Techniques  
3(3-0-6) 

EDC708 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
Innovation for Educational Assessment  

3(3-0-6) 

EDC709 
 
EDC710 

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Seminar on Information Technology  
การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน 
Individual Study in Curriculum and Instruction 

3(3-0-6) 
 
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) 

3.4) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDC806 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

3.5) หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก                                     ไม่นับหน่วยกิต 
                   ในการณีที่ไม่จบปริญญาโททางการศึกษาให้เรียนจ านวน 3 รายวิชาต่อไปนี้ หรือถ้าไม่จบ
ปริญญาโททางการศึกษาสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตรและการสอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  

 
เงื่อนไขพิเศษ 

1. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนที่มีการวิจัยน้อยกว่า 12 หน่วยกิตให้
เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistic and Research  

 

2. นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตจะต้องฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

EDC หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
EDE หมู่วิชาหลักการศึกษา 
EMC หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน (ปรับพื้นฐาน) 
EME หมู่วิชาหลักการศึกษา (ปรับพื้นฐาน) 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

   
4. การจัดแผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบณัฑิต 1 ไม่นับหน่วยกติ 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EDC701 สถิติการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6) 

    



  คู่มือบัณฑิตศึกษา | 219 

4. การจัดแผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบณัฑิต 1 ไม่นับหน่วยกติ 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EDC701 สถิติการศึกษาข้ันสูง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชา
บังคับ) 

EDC703 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(2-2-5) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ EDC705 ยุทธศาสตร์การคดิ 3(3-0-6) 
ด้าน (วิชาเลือก) EDC706 กลยุทธ์การนิเทศทางการเรียนการสอนร่วมสมัย 3(3-0-6) 

EDC709 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
EDC707 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
EDC708 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 

 (ให้นักศึกษาเลือกเรยีน 1 รายวิชา)  
หมวดวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ไม่นับหน่วยกติ 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบณัฑิต 2 ไม่นับหน่วยกติ 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EDE704 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
(วิชาบังคับ) 

EDC702 
 

ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน 
 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) EDC710 การศึกษาเอกเทศดา้นหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

EDC802 การวิเคราะห์และการประเมินหลกัสูตร 3(3-0-6) 

EDC803 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
EDC804 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
EDC805 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรยีนรู้  3(3-0-6) 

 (ให้นักศึกษาเลือกเรยีน 1 รายวิชา)  
หมวดวิชาปรบัพื้นฐานวิชาเอก EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ไม่นับหน่วยกติ 
รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาเอก EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ EDC704 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชา
บังคับ) 

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 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EDC806 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 

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 การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลั 
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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 การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอนรูปแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เชิงผลิตภาพอย่างสร้างสรรค์l 
EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based Curriculum Development  
                       ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายหลักการ 
กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน การด าเนินการวิจัยปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษาที่มีการด าเนินการวิจัยตามวงจรวิจัย ประกอบด้วยวางแผน  
ปฏิบัติการ สังเกต และสะท้อนผลอย่างน้อยสองรอบ 
EMC605 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  
                ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ในการใช้ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ สร้าง ประเมิน 
และการน าเสนอข้อมูลด้านการเรียนการสอน การใช้ฐานข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรและการสอน 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  
                ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ความหมาย 
ประเภทและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ออกแบบการวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การออกแบบ
และการใช้สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์
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 คาโนนิคอ
ลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนกการวิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์พหุระดับ เพ่ือการน าไปใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล 
EDC702 ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Theory and Designs for Instruction  
                ศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ ทฤษฎีการสอน และรูปแบบการสอนความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการสอนการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้การวิจัย
ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ของประเทศต่าง ๆ  

EDC703 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Theory and Designs for Curriculum  
                 ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีด้านหลักสูตรปฏิบัติการออกแบบหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตรประเภทต่าง ๆ หลักการน าหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุง 
EDC704 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology  
                ศึกษา วิเคราะห์หลักการและแนวคิดของการวิจัยแบบแผนวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงอนาคต การ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมการวิเคราะห์อภิมาณความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย 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  
               ศึกษาวิเคราะห์ปัญหากระบวนทัศน์ใหม่ทางการนิเทศด้านการเรียนการสอนกลยุทธ์และ
กระบวนการนิเทศทางการเรียนการสอนในสภาพสังคมปัจจุบัน โดยเน้นสังคมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และน าผลการวิจัยที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDC707 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Scaling Techniques  
                   ศึกษาหลักการวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์
เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูลตลอดจนฝึกปฏิบัติการสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
EDC708 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 Innovation for Educational Assessment  
                ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่และนวัตกรรม
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนานวัตกรรม
การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ 
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  
               ศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนที่นักศึกษาสนใจ
เป็นพิเศษภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 
EDC801 สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Seminar on Research for Curriculum and Instruction  
               ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบของการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหา
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งของไทยและ
ประเทศระดับสากล และน าองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างผลิตผลเพ่ือเผยแพร่ 
EDC802 การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร 3(3-0-6) 
 Analysis and Curriculum Evaluation  
                 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการประเมินหลักสูตรการสร้างเครื่องมือและ
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDC803 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Qualitative Research  
               ศึกษา วิเคราะห์ปรัชญา แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย เชิงคุณภาพ
ประเภทต่าง ๆ ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น ศึกษาและฝึกทักษะการ
พัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ
วิเคราะหข์้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ 

EDC804 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 Quantitative Research  
               ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปริมาณระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยการออกแบบการวิจัยการก าหนดขนาดตัวอย่างและสุ่ม
ตัวอย่างศึกษาและฝึกทักษะการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลเชิงปริมาณการใช้สถิติขั้นสูงและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ 
EDC805 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Learning Organization  
                 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้แบบ 
ต่าง ๆ การใช้การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
EDC806 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 Thesis  
                 การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่เป็นการค้นหาความรู้ใหม่หรือเป็น
การสร้างสรรค์วิชาชีพสาขาหลักสูตรและการสอนโดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหา
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการสอนและ/หรือการพัฒนาการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 
EDE704 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Education and Royal Wisdom  
                สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษากระบวนทัศน์เรื่องภูมิพลังปัญญาของ
แผ่นดินศาสตร์พระราชา  โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
                 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดให้แก่ผู้เรียน ให้มี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  
               การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิตเทียบเท่า IELTS หรือ TOEFL เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะการเขียน
เพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้าน
การศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
 

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

แต่ละคนสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์น าเสนอความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้อง (Conceptual Paper) การ
วิพากษ์จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิผู้เรียนพัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ได้ในระดับผ่าน 

วิทยานิพนธ์ 2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
ผู้เรียนสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบเครื่องมือ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามที่วางแผนไว้ในเค้าโครงการวิจัยโดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 3 จ านวน 12 หน่วยกิต 
ผู้เรียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า ยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่าน

การเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไข
เล่มวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะน า ผู้เรียนยื่นเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อ
มหาวิทยาลัย 
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หมายเหตุ 
1. การฝึกปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความสามารถ และทักษะทางการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการ

สอน ใช้เวลา 1 สัปดาห์ โดยการให้ผู้เรียนไปศึกษาดูงาน และ/หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เสนอรายงานหรือแผนการจัดการโปรแกรมทางด้านหลักสูตรและการสอน น าแผนงานนั้นไปทดลอง
ปฏิบัติในหน่วยงานซึ่งจะอยู่ในรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาเอก ได้แก่วิชาวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

2. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ผู้เรียนควรจะไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยก าหนดวัตถุประสงค์และประเด็นของการศึกษา

ให้เชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์โดยไม่อยู่
ในเงื่อนไขในการศึกษาหลักสูตรนี้ 
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สาขาวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
 Doctor of Education (Educational Administrative Innovation) 
ชื่อย่อ :   ค.ด. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
     Ed.D. (Educational Administrative Innovation) 
 
หลักสูตร 

1. จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
1.1 แบบ 1.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
1.2 แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 2. โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 (หน่วยกิต) แบบ 2.1 (หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์  ไม่นับหน่วยกิต 3 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  - 21 
      3.1 กลุ่มวิชาบังคับ  - 15 
      3.2 กลุ่มวิชาเลือก  - 6 
4. วิทยานิพนธ์  60 36 
รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  60 60 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 อาจเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

  3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน            ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
VLE703    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต         3(3-0-6) 
     Acadaemic English for Dortoral Students 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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3.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDE704  สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน  3(2-2-5) 
    Seminar on Education and Royal Wisdom 
    3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 

3.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDA700  วิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา  3(2-2-5) 
    Educational Advanced Research Methodology 
EDA701  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Research and Innovation Development in Educational Administration 
EDA801  กระบวนทัศน์และแนวโน้มนโยบายการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Paradigm Shift and Trends in Educational Administration Policy 
EDA802  การพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  3(2-2-5) 
    Educational Organization Development for Performance Excellence 
EDA803  ผู้น าทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Educational Administration Leadership 
EDA804  ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Practicum in Educational Administration 

3.3.2) กลุ่มวิชาเลือก เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDA706  การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา   3(2-2-5)  

Independent Study in Educational Administration 
EDA710  การบริหารแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 

Planning Administration and Educational Quality Assurance  
EDA711  ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา  3(2-2-5) 

Digital Information Technology and Communication for Education  
EDA712  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  3(2-2-5) 

Professional Learning Community in School  
 
หมายเหตุ 
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หมายเหตุ 
 1. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้เรียน
รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ิมเติมอีก  
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EMA502   หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Principles, Theories, and Innovations of Educational Administration 
EMA531   ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรมการจัดการศึกษา  3(2-2-5) 
   Principal and Leader in Educative Managerial Innovation  
EMA601   นโยบายและการการวางแผนพัฒนาการศึกษา  3(2-2-5) 
   Educational Development Planning and Policy  
 2. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
ให้เรียนรายวิชานี้ 
รหัส    ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EME505   สถิติและการวิจัย  3(2-2-5) 
    Statistics and Research 
 

3.4) วิทยานิพนธ์ 
3.4.1) แบบ 1.1 

รหัส    ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDA811   วิทยานิพนธ์   60 
    Thesis 
      3.4.2) แบบ 2.1 
รหัส    ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDA812   วิทยานิพนธ์   36 
    Thesis 
 

หมายเหตุ   ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว   
   อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
   อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
   ตัวเลขตัวที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
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   ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
   ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
   EDA  หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
   EDE  หมู่วิชาหลักการศึกษา 
   EMA  หมู่วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
   VLE  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 
2. การจัดแผนการศึกษา  

2.1) แบบ 1.1  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน  VLE703  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA700  วิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา  ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต - 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA701  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์  EDE704  สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญา

ของแผ่นดิน  
ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
 
2.2) แบบ 2.1  

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน  VLE703  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA700  วิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา  3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA801  กระบวนทัศน์และแนวโน้มนโยบายการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (วิชาเลือก)  EDA712  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA701  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง การบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA802  การพัฒนาองค์การทางการศกึษา สู่ความเป็นเลิศ  3(2-2-5) 
หมวดวิชาสัมพันธ์  EDE704  สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของ

แผ่นดิน  
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA803  ผู้น าทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EDA804  ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
วิทยานิพนธ์  EDA812  วิทยานิพนธ์  3 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA812  วิทยานิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA812  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA812  วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต  12 

1 
1 
1 
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3. ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDA701 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารศึกษา   3(2-2-5) 
 Research and Innovation Development in Educational  Administration 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา การวิจัยเพ่ือ
น าทฤษฎี และแนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ และสถิติเพ่ือการวิจัยขั้นสูงเพ่ือเสนอนวัตกรรมการ
บริหารการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการในอนาคต  
EDA710 การบริหารแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Planning Administration and  Educational Quality Assurance 

การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การก าหนด นโยบาย  
วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ทางการศึกษา การจัดท าแผนการจัดการศึกษา การบริหารแผนการจัด
การศึกษา วิเคราะห์แนวคิดใหม่ของการรับรองคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการสร้างนวัตกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในสถานศึกษา 
EDA711 ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Digital Information Technology and Communication for Education 

วิเคราะห์ ศึกษา แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสถานศึกษา ดิจดิทัลกับการ
วางแผนบริหารจัดการองค์การ ดิจิทัลกับการสร้างความเปลี่ยนแปลง และสมรรถนะการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษาอย่างสร้างสรรค ์
EDA706 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Independent Study in Educational Administration  

การศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่
นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์และการน าเสนอผลงานในที่ประชุมทาง
วิชาการ 
EDA700 วิทยาการวิจัยข้ันสูงทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 Educational Advanced Research Methodology    

แนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพทางนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา การพัฒนาโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ผล และการเขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางการศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDA712 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 3(2-2-5)  
 Professional Learning Community in School     

การวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และบทบาทของผู้บริหารของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ วิเคราะห์สภาพการณ์การบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาและ
เสนอนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศมุ่งค้นหาและ
สร้างผลิตภาพเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
EDA801 กระบวนทัศน์และแนวโน้มนโยบายการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Paradigm Shift  and Trends in Educational Administration Policy  

อิทธิพลด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนานโยบายทาง
การศึกษา การวิเคราะห์แนวโน้ม การบริหารการศึกษาในบริบทสังคมไทยและในประเทศต่าง  ๆ การ
ประยุกต์ แนวคิดและงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 
EDA802 การพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 Educational Organization Development for Performance Excellence   
                     การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีองค์การ การวิเคราะห์
องค์การ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การพัฒนาองค์การทางการศึกษา การน าแนวคิดเชิง
ออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภาพและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
EDA803 ผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration Leadership  

การพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา บทบาททางการบริหารสถานศึกษโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล กระบวนทัศน์ใหม่ในการบูรณาการการจัดทรัพยากรที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศงานทางการบริหาร การประยุกต์แนวคิดการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาที่เป็นสากล 
EDA804 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา     (150) 
 Practicum in Educational Administration  

ศึกษา วิเคราะห์ องค์กรทางการศึกษา อ านาจหน้าที่ขององค์กรทางการศึกษาและ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาพร้อมน าเสนอแผนการฝึกปฏิบัติการทางการบริหาร
การศึกษา ฝึก ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา และรายงานผลและ
น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDA811 วิทยานิพนธ์ 60 
 Thesis    

ศึกษาปัญหาการวิจัย ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีการบริหารการศึกษาและ/หรือแนวคิด
หรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นองค์ประกอบหรือวิธีการแก้ปัญหา โดยการบูรณาการความรู้ การ
คิดเชิงการออกแบบ วิธีวิจัยขั้นสูง บริบทและประสบการณ์การบริหาร และน าเสนอหัวข้อการวิจัยที่มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการบริหารศึกษา พร้อมบทความทางวิชาการที่สนับสนุนงานวิจัยตามหัวข้อที่เสนอ  

น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี 
เหตุผล และสมมติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การศึกษา แผนการด าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยและรวบรวม
ข้อมูล ระยะเวลาด าเนินการวิจัยและเอกสารอ้างอิง  

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผลและให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พร้อมทั้งเขียนบทความวิจัยและเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
EDA812   วิทยานิพนธ์ 36 
 Thesis  

การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยการบูรณาการ
ความรู้ การคิดเชิงการออกแบบ วิธีวิจัยขั้นสูง บริบทและประสบการณ์การบริหาร ซึ่งจะน าไปสู่ผลิต
ภาพทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
EDE704 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Education and Royal Wisdom  

สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา กระบวนทัศน์  เรื่อง            
ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ฟ้ืนฟู สร้าง
พลังการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 
EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and Innovations of Educational Administration 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์การบริหารการศึกษาการจัด
องค์การแบบเปิด การสร้างหุ้นส่วนทางการบริหารจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการบริหารและนวัตกรรมการบริหารเพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรมการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principal and Leader in Educative Managerial Innovation 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า คุณลักษณะ 
และสมรรถนะการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับผู้น าทางการศึกษาและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Planning and Policy  

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการก าหนดนโยบายการศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติ
และสถานศึกษา วิเคราะห์การน าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษาวิเคราะห์  
เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทย และเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปร และการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับวิจัย การแปล
ความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัยและการเขียน
รายงานการวิจัย 
VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 
 Academic English for Doctoral Students  

พัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านการฟังเพ่ือสรุปสาระส าคัญ ความคล่องแคล่วในการ
สื่อสาร การอ่านเพ่ือความเข้าใจ และการเขียนเชิงวิพากษ์ เน้นพัฒนาทักษะผ่านการท าข้อสอบการจด
บันทึก การอภิปรายเชิงวิชาการ การน าเสนอปากเปล่า การสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการใช้ค าศัพท์เชิงวิชาการอย่างเหมาะสม ฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
การน าเสนอปากเปล่าเชิงวิชาการ การพูดโต้แย้งประเด็นเชิงวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมและการ
เขียนบทคัดย่อ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

 

 
 

สาขาวิชา      สิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ชื่อเต็ม   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
         Doctor of Philosophy (Environmental Studies) 
ชื่อย่อ   : ปร .ด.  (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
         Ph.D. (Environmental Studies) 
 

หลักสูตร 
1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    
จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 By Research แบบ และ 2.1 By Coursework โดย

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และ
ดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต 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 
 
2.1 แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)   

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน           ไม่นับหน่วยกิต 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์  -               หนว่ยกิต 

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   -                หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ   -                หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก   -                หน่วยกิต 

4) ดุษฎีนิพนธ์ 48               หน่วยกิต 
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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: นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิต ตามความเห็นของอาจารย์    

ที่ปรึกษา และตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                ไม่นับ หน่วยกิต 

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 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 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 จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV705 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
 Advanced Statistics for Environmental Studies   

 
3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
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3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แบบ 2.1 เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV706 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 
   Advance Environmental Studies of Managerial Administration 
IEV707 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 1 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 จ านวนไม่น้อยกว่า 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 แบบจ าลองนิเวศวิถีเพ่ือสิ่งแวดล้อม 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 

          3.4) ดุษฎีนิพนธ์ (ส าหรับแบบที่ 1.1 และแบบที่ 2.1) 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV807 ดุษฎีนิพนธ์  48 และ 36  
 Dissertation  หน่วยกิต 
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หมายเหตุ    ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
IEV หมู่วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

       VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 

4. การจัดแผนการศึกษา  
  4.1 แบบ 1.1 By Research 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
เสริมพ้ืนฐาน 

VLE701 
IEV701 
  
IEV703 
  
IEV704 

ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
ปรัชญา แนวคดิและทฤษฏีสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน  
วิธีวิทยาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 
สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชา
บังคับ) 

- - - 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชา
เลือก) 

- - - 

ดุษฎีนิพนธ์  IEV807 ดุษฎีนิพนธ์  3 
รวมหน่วยกิต 3 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE702 
IEV702 
IEV704 

ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑติ 2 
ระบบสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติขัน้สงู 
สัมมนาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

  ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาเลือก)    
ดุษฎีนิพนธ ์ IEV807 ดุษฎีนิพนธ ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพนัธ ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
(วิชาเลือก)    
ดุษฎีนิพนธ ์ IEV807 ดุษฎีนิพนธ ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพนัธ ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบงัคบั) - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
ดุษฎีนิพนธ ์ IEV807 ดุษฎีนิพนธ ์ 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 
 

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 
  4.2 แบบ 2.1 By Coursework 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    
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4.2 แบบ 2.1 By Coursework 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 
 
 

VLE701 
IEV701 
 
IEV703 

ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 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 

ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 
ระบบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ขั้นสูง 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

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

IEV806 กลยุทธ์การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต  6 
 

ชัน้ปีท่ี 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 (วิชา
บังคับ) 

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  
 

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 ความส าคัญ โครงสร้างและความแตกต่าง ของปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี 
อภิปรัชญา ความจริงแท้และกฎของสรรพสิ่ง สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษาและความยั่งยืน และ
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและมนุษย์ การเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้  ธรรมชาติขององค์ความรู้
และการสร้างองค์ความรู้ จริยศาสตร์ คุณค่าความดีงาม การวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทาง
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษาและความยั่งยืน  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV702 ระบบส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Environmental System and Natural Resources  
               ปรัชญาและทฤษฎีความเชื่อมโยงของระบบและระบบย่อยในระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม 
ส่วนประกอบ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
ระบบสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและสมการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการสร้างแบบจ าลองสิ่งแวดล้อม 
การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ผลของกิจกรรมคุกคามของมนุษย์ต่อระบบชีวธรณีเคมี ผลกระทบระยะ
ยาวต่อ โลกและพลวัตของนิเวศโลก 
IEV703 วิธีวิทยาการวิจัยส่ิงแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Environmental Studies Research Methodology 
               ความส าคัญของการวิจัย รูปแบบการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา การออกแบบการวิจัยขั้นสูง 
ระเบียบวิธีวิจัย เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การวิจัยเชิงอนาคตภาพ การวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง การสร้าง
องค์ความรู้จากการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
IEV704 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1(0-2-1) 
 Doctoral Seminar  

สัมมนาการท าดุษฎีนิพนธ์ การค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยน น าเสนอและปรับปรุงคุณภาพ
ตลอดกระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ เริ่มจากการเสนอหัวข้อและโครงร่างงานวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ การ
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยและเขียนบทความเผยแพร่ รายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรตามขั้นตอนที่คณะกรรมการหลักสูตรก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
IEV705 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(2-2-5) 
 Advanced Statistics for Environmental Studies  
               การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคทางสถิติ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม ค่าสหสัมพันธ์ การถดถอย และ การ
วิเคราะห์พหุตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา และฝึกปฏิบัติการ 
 
 
   
   
   



246 | คู่มือบัณฑิตศึกษา  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV706 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advance Environmental Studies of Managerial Administration 
                หลักการและเทคนิคการบริหารและการจัดการงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การออกแบบและ
ตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ เปรียบเทียบและเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการงานสิ่งแวดล้อมศึกษาในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคชุมชนและเอกชนที่ เหมาะสมและมี
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 อภิปรายแลกเปลี่ยนการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับสากล นานาชาติและ
ประเทศไทย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นและวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา สรุปและเขียนเป็นบทความทาง
วิชาการ  
IEV709 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 3 1(0-2-1) 

 Environmental Studies Seminar 3  
สัมมนา ค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยน การค้นหาประเด็นส าคัญ (Hot issue) ของการ

จัดสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือก าหนดหัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ อภิปราย สรุปและเขียนเป็นบทความ
วิชาการ  
IEV801 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(2-2-5) 

 Environmental Studies Innovation and Sustainable Development 
ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรม 

ลักษณะนวัตกรรมที่เหมาะสมในการใช้เป็นกลไกของงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนแก่ประชาชนและชุมชนทุกระดับตลอดชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและการ
ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV802 จริยธรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced  Ethical and Environmental Management Integration 
               ความส าคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรม หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการศาสตร์ 
โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการใช้กลไกทางภูมิ
ปัญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม บนหลักการพ้ืนฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม และเกิดความสมดุลในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
และสังคมในชุมชนทุกระดับอย่างยั่งยืน 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 การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพ่ือใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
IEV804 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Environmental Risk and Impact Assessment  

การวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลกระทบและสิ่งบ่งชี้ อันตรายที่มีต่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินโครงการพัฒนา และผลกระทบต่อมิติสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
โบราณสถานและศิลปกรรม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันแก้ไข การ
สร้างแบบจ าลองการกระจายตัวของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดและจัดการกับความเสี่ยงที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม  
IEV805 แบบจ าลองนิเวศวิถีเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Way of Living on Ecological Modeling for Environment 
               หลักนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ หลักการด าเนินชีวิตและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องตามหลักภูมินิเวศ ภูมิสังคมและนิเวศเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักการเชิงนิเวศในมิติต่าง ๆ เกณฑ์ชี้วัดการจัดการระบบ
นิเวศในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ตัวแบบการด าเนินชีวิตเชิงนิเวศวิถีในระดับต่าง  ๆ กลวิธี
การพัฒนาวิถีชีวิตในชุมชนตามแนวทางนิเวศวิถีเพ่ือคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
การศึกษาดูงานและการออกแบบการจัดการเชิงนิเวศวิถีในชุมชน  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IEV806 กลยุทธ์การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Strategy for Integrating Royal Initiative Management for 

Environmental Sustainability 
                หลักการเชิงกลยุทธ์และการบูรณาการศาสตร์ หลักการของศาสตร์พระราชาที่เกิดจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รูปแบบของโครงการในพระราชด าริในการบูรณาการการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาคและตามประเด็นสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
กลยุทธ์ในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามศาสตร์พระราชาทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ การ
ออกแบบกลยุทธ์ขยายงานศาสตร์พระราชาในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชนไทยสู่เป้าหมายของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปฏิบัติการวิเคราะห์กลยุทธการด าเนินโครงการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
พระราชา 
IEV807 ดุษฎีนิพนธ์ 48 และ 36 หน่วยกิต 
 Dissertation  
                การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย ออกแบบการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเขียนผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในดุษฎีนิพนธ์ที่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและควบคุมให้เป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการน าเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
                การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การสรุปสาระส าคัญจากบรรยาย และการเขียนเพ่ือการ
น าเสนอ 
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  
                 รายวิชาบังคับก่อน: VLE 702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 คือการศึกษา
ต่อเนื่องจาก VLE 701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
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หลักสูตรการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
 
 

สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ชื่อเต็ม :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) 
 Doctor of Business Administration (Business Administration) 
ชื่อย่อ :    บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
 :   D.B.A. (Business Administration) 
 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
60  หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา 

1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  
        1.2 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    
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หมายเหตุ 
หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 
(แต่ให้ยกเว้นหรือเทียบโอนได้ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เทียบโอนได้จาก
รายวิชาเหล่านี้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร) 
รหัส     ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
IMB500 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Fundamental Business Administration 
 
2. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  
  2.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน         (ไม่นับหน่วยกิต) 
 แบบ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 1  
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
 Professional English for Graduates 2  

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

 2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
                      2.3.1) วิชาบังคับ  บังคับเรียนจากวิชาต่อไปนี้            12 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB701 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด  3(3-0-6) 
 Marketing Competitive Strategy   
IDB702 การพัฒนาองคก์ารและทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 Organization and Human Resource Development  
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รหัส ชือ่รายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB703 ทฤษฎีทางการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Theory  
IDB704 การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Business Research Design   

 2.3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า                12 หน่วยกิต 
รหัส ชือ่รายวิชา น(ท-ป-ศ) 

IDB801 การจัดการธุรกิจเพ่ือการแข่งขันระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Business Management   
IDB802 การจัดการอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ  3(3-0-6) 
 Creative and Innovative Management   
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 การจัดการความเสี่ยงส าหรับองค์การภาครัฐและเอกชน  3(3-0-6) 
 Risk Management for Public and Private Organization   
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รหัส ชือ่รายวิชา น(ท-ป-ศ) 
IDB813 การสร้างแบบจ าลองการตัดสินใจทางการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Decision Model  

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

 
 กระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ให้พัฒนาไปตามแนวทางที่ก าหนดตามหมวดวิชา และตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ โดยการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์แบ่งเป็น 4 ขั้น 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 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
IDB หมู่วิชาบริหารธุรกิจ 
 

3. การจัดแผนการศึกษา 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
IMB500 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ IDB705 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน:

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

รวมหน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 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 การสร้างแบบจ าลองการตัดสินใจทางการตลาด 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 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ IDB814 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12   หน่วยกิต 



254 | คู่มือบัณฑิตศึกษา  

4. ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส     ค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
IMB500 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารธุรกิจ     3(3-0-6) 
  Fundamental Business Administration 
  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ การบัญชี การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการน าทฤษฎีการบริหารมาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับสูง 
IDB700  ขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการธุรกิจ   3(3-0-6) 
  Scope, Conceptual and Business Management Theory 
  ขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารในแต่ละยุคสมัยที่เข้ามา
มีบทบาทในการบริหารงานทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ อภิปราย รวมทั้งศึกษา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการจัดการทางบริหารธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
แนวโน้มทางการบริหารธุรกิจไทยและธุรกิจโลก รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อการ
วิจัยในอนาคต 
DB701  กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด     3(3-0-6) 
  Marketing Competitive Strategy 
  การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาด การแข่งขันทางการตลาด การสร้างตลาดใหม่ให้กับองค์การทั้งในภาครัฐและ
เอกชน การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่ายและโลจิสติกส์ให้แก่องค์การภาครัฐและเอกชน 
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและเอกชน (Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB702  การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
  Organization and Human Resource Development 
  แนวคิด ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ พัฒนา
รูปแบบองค์การสมัยใหม่ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
สอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การก าหนดประเด็นปัญหา การน าเสนอ
องค์ความรู้ในหัวข้อการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ที่นักศึกษาสนใจ การอภิปรายประเด็น
ปัญหาทางการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์เชิงลึกเพ่ือบูรณาการความรู้ให้เป็นระบบและ
ทันสมัย และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
รหัส     ค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
IDB703  ทฤษฎีทางตลาด       3(3-0-6) 
  Marketing Theory 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
IDB703  ทฤษฎีทางตลาด       3(3-0-6) 
  Marketing Theory 
  การพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีการตลาด กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการตลาด ระบบความคิด การค้นพบและทดสอบเส้นทางอิทธิพลทางด้านการตลาด 
การศึกษาทฤษฎีและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ รวมถึงทฤษฎีโดยทั่วไปด้านการตลาด การค้นหาหัวข้อวิจัยขั้น
สูงด้านกาตลาด การตรวจสอบและการค้นหาพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการบริหารจัดการและ
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีด้านการตลาด ตลอดจนการประยุกต์ใช้ 
IDB704  การ ออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Business Research Design 
  แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ 
บนพ้ืนฐานการแก้ไขปัญหา/พัฒนาธุรกิจ การสร้างเครื่องมือในการวิจัยทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เทคนิคข้ันสูงและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
IDB705  สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
  Statistics and Software Programs in Business Research 
  หลักการและกระบวนการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง การใช้สถิติที่
เหมาะสมวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร เช่น เทคนิค ตารางไขว้ (Cross-tab), Correlation, Chi-Square, 
ANOVA, ANCOVA,  MANOVA, ส ถิ ติ  Post Hoc, MCA., Discriminant Analysis, MRA., Path 
Analysis  และเทคนิควิธีอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับการวิจัยทางธุรกิจ 
IDB801  การจัดการธุรกิจเพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  International Business Management 
  ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการ การ
เชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือน ามา
วิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระวิชาเน้นการวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง 
รหัส     ค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
IDB802  การจัดการอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ  3(3-0-6) 
  Creative and Innovative Management 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
IDB802  การจัดการอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ  3(3-0-6) 
  Creative and Innovative Management 
  การจัดการและการบริหารองค์การระดับสูงสมัยใหม่ โดยการน าวิชาการจัดการ  
โดยเน้นการจัดการตามวัตถุประสงค์มาผสมผสานกันหลักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือก่อให้เกิดการ
จัดการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน การบูรณาการ
ศาสตร์ที่มีหลากหลายสาขาให้เป็นสหวิทยาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน ผสมผสานกันในด้านการบริหารสอดคล้องกันในระดับภูมิภาคจนถึงใน
ระดับนานาชาติ และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB803  เศรษฐศาสตร์เพื่อการค้าสมัยใหม่     3(3-0-6) 
  Economics for Modern Trade 
  วิเคราะห์และอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ และการค้าสมัยใหม่ โดยการใช้
หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในการค้าสมัยใหม่และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
แนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลในการท าการค้าสมัยใหม่  และศึกษา
หัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB804  การจัดการโลจิสติกส์      3(3-0-6) 
  Logistic Management 

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การออกแบบ การควบคุม  
การด าเนินการและการจัดการระบบโลจิสติกส์ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์
กระบวนการจัดซื้อ การขนส่ง การพยากรณ์ความต้องการ การจัดเก็บ การจัดการวัตถุดิบ สถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก การบริการลูกค้า และการบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและการส่งคืนสินค้า การจัดท าต้นทุน
ทางด้านโลจิสติกส์และการวัดผลของการด าเนินงานขององค์การ การน าประเด็นปัญหาด้านโลจิสติกส์มา
ศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกในประเทศไทย และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์จริง 
IDB805  นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และองค์การสาธารณะ  3(3-0-6) 
  Innovative Human Capital Management and Public Organization 
  นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ และแนวคิดองค์การสาธารณะ การจัดการ
ทุนมนุษย์ในองค์การสาธารณะ จากกรณีความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ที่มีผลต่อการจัดการทุนมนุษย์จนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการ
จัดการทุนมนุษย์ โดยศึกษา วิเคราะห์ตัวแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
IDB805  นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และองค์การสาธารณะ  3(3-0-6) 
  Innovative Human Capital Management and Public Organization 
  นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ และแนวคิดองค์การสาธารณะ การจัดการ
ทุนมนุษย์ในองค์การสาธารณะ จากกรณีความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ที่มีผลต่อการจัดการทุนมนุษย์จนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการ
จัดการทุนมนุษย์ โดยศึกษา วิเคราะห์ตัวแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและเลือกสรรการฝึกอบรมและพัฒนาการก าหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการการทรัพยากรมนุษยสัมพันธ์ ปัญหาและแนวโน้มการจัดการทุนมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์  
และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง          
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 รวมถึงเทคนิคบางอย่างในฐานะที่เป็น
เทคนิคการจัดการ เพ่ือน าเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพทางการ
จัดการ โดยเน้นศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเป็นส าคัญ  และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ 
กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB807  การจัดการเครือข่ายและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  3(3-0-6) 
  Network Management and Participative Management   
  วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ความเป็นมา แนวโน้ม ลักษณะ หลักการส าคัญ ตลอดจนบริบทที่ก่อให้เกิดแนวคิดการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Control หรือ TQC) แรงจูงใจในให้
ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานในองค์การ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือกันพัฒนางาน
ด้วยความเต็มใจ รวมถึงวิธีการและความส าคัญของการสร้างเครือข่ายสังคมที่ส่งเสริ มให้เกิดการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการให้บริการสังคม การสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายการ
ท างาน และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB808  การบริหารการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
  Administrative Practices 
  วิเคราะห์ และอภิปราย ทฤษฎีการบริหารปฏิบัติการองค์การ การจัดการด าเนินการ 
การตัดสินใจ โดยเน้นในลักษณะกระบวนการการพัฒนาองค์การตามสภาพสิ่งแวดล้อม และการ 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
IDB808  การบริหารการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
  Administrative Practices 
  วิเคราะห์ และอภิปราย ทฤษฎีการบริหารปฏิบัติการองค์การ การจัดการด าเนินการ 
การตัดสินใจ โดยเน้นในลักษณะกระบวนการการพัฒนาองค์การตามสภาพสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารสมัยใหม่ รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจการเสนอ
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของนักศึกษา และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จริง 
IDB809  การจัดการขั้นสูง       3(3-0-6) 
  Advanced Management 
  อภิปราย ศึกษาเฉพาะด้านตามความต้องการพิเศษของนักศึกษาที่มีความสนใจเฉพาะ
ด้าน โดยหัวข้อในวิชามุ่งเน้นการบริหารงานที่มุ่งสู่คุณภาพ การเรียนในองค์การ การปรับปรุงกระบวนการใน
การท างาน การจัดการบริหารความรู้ เทคโนโลยี และ ด าเนินการจัดสัมมนาและน าผลการสัมมนาเสนอเป็น
เอกสารรายงาน และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
IDB810  การสร้างภาพลักษณ์องค์การ และกลยุทธ์การสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Corporate Image Building and Communication Strategy 
  แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารองค์การภาครัฐ และเอกชน การพัฒนาองค์การและ
ประสิทธิภาพการจัดการ การสร้างภาพลักษณ์องค์การ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสร้างภาพลักษณ์
องค์การ การสื่อสารองค์การ ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทางการตลาดต่อการสื่อสารองค์การ จริยธรรม
ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด ศึกษาหัวข้อวิจัย  และวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
การน าไปบูรณาการใช้ในสถานการณ์จริง 
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 และความส าคัญของการบริหาร ความเสี่ยง ต้นทุนความ
เสี่ยง ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงและมูลค่าขององค์การ การระบุภัย การประเมินภัย 
วิธีการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และการเลือกเทคนิคการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและ 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
IDB812  การจัดการความเสี่ยงส าหรับองค์การภาครัฐและเอกชน  3(3-0-6) 
  Risk Management for Public and Private Organization 
แนวคิด นิยาม บทบาท และความส าคัญของการบริหาร ความเสี่ยง ต้นทุนความเสี่ยง ความสัมพันธ์
ของการบริหารความเสี่ยงและมูลค่าขององค์การ การระบุภัย การประเมินภัย วิธีการบริหารความ
เสี่ยง การวิเคราะห์และการเลือกเทคนิคการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและวัดผล การบริหาร
ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงขององค์การระหว่างประเทศ ศึกษาหัวข้อ
วิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
IDB813  การสร้างแบบจ าลองการตัดสินใจทางการตลาด   3(3-0-6) 
  Marketing Decision Model 
  การศึกษาเชิงปริมาณด้านการจัดการทางการตลาด แบบจ าลองพฤติกรรมการซื้อ 
แบบจ าลองการเลือกซื้อตราสินค้า การวิเคราะห์กลุ่มของผู้บริโภค แบบจ าลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ แบบจ าลองด้านการตัดสินใจด้านการโฆษณา การตัดสินใจด้ านส่วนแบ่งทางการขาย การ
ตัดสินใจด้านการจัดส่งสินค้า และการตัดสินใจด้านราคา 
IDB814  ดุษฎีนิพนธ์       36 
  Dissertation 
  การสร้างหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์โดยการจัดสัมมนาการสร้างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ผู้ เรียนแต่ละคนสร้างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์น าเสนอความคิดรวบยอดที่ เกี่ยวข้อง (Conceptual Paper)         
การวิพากษ์จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียนพัฒนาเป็นเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับเต็มรูปภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์         
ในระดับผ่าน 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 1 
  การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การสรุปสาระส าคัญจากการบรรยาย และการเขียนเพ่ือ
น าเสนอ 
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 2 
  รายวิชาบังคับก่อน : VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ศึกษาต่อเนื่อง
จาก VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      

 
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ชื่อเต็ม     :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
                     Science and Innovation for Development  
ชื่อย่อ           :  ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา) 
     Ph.D.  (Science and Innovation for Development) 
 
1. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
  แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต  
  แบบ 2.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
 
2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 

จ าแนกเป็น 3 แบบ คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์ โดยมี
จ านวนหน่วยกิต แต่ละหมวดดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1  
(หน่วยกิต) 

แบบ 2.1 
(หน่วยกิต) 

แบบ 2.2 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - 3 3 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 10 31 

3.1 วิชาบังคับ - 7 13 

3.2 วิชาเลือก - 3 18 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 48 

รวมหน่วยกิต 48 49 82 
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2.1 แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่)  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์          -                
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          - 

3.1) วิชาบังคับ          - 
3.2) วิชาเลือก          - 

4) วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต 
2.2 แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      ไม่นับหน่วยกิต 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์        3             หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        10             หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ          7             หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก          3             หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์       36             หนว่ยกิต 
2.3 แบบ 2.2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      ไม่นับหน่วยกิต 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์        3             หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        31             หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ        13             หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก        18             หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์       48             หนว่ยกิต 
 
หมายเหตุ 

หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาหรือวิทยาศาสตรศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  (แต่ให้ยกเว้นหรือเทียบ
โอนได้ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เทียบโอนได้จากรายวิชาเหล่านี้ ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร) 
รหัส  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
SSM501 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์   3(2-2-5) 

Philosophy and Vision of Science 
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รหัส  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
SSM503 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5)  
  Innovation in Science and Technology 
SSM505 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ   3(2-2-5) 
  Local Wisdom and Systematic Science 
 
3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  
   3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จ านวนไม่น้อยกว่า  ไม่นับหน่วยกิต 

3.1.1) แบบ 2.2 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัส  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
VLE501  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   2(1-2-3) 
  English for Graduate Students 
SCS501  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต   2(1-2-3) 
  Computer for Graduate Students 
VLE701  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 1 
VLE702  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 2 

3.1.2) แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัส  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
VLE701  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 1 
VLE702  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2    3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates 2 

ส่วนรายวิชาอ่ืนๆ ที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

3.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

เฉพาะแบบที่ 2.1 และแบบ 2.2 ให้เรียนไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
SSD701  กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์  3(2-2-5) 
  Paradigm and Analysis of Science Philosophy 
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 3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต 
  3.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SSD702  ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
  Advanced Research Methodology in Science and Innovation for 
Dvelopment 
SSD704  การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการตลาด 2(1-2-3) 
  Management of Innovation in Science and Technology for Marketing 
SSD801  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1  1(0-3-2) 

Seminar in Science and Innovation for Development 1 
SSD802  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา    21(0-3-2) 

Seminar in Science and Innovation for Development 2 
 3.3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 
                เป็นวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา และช่วยส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
รายวิชาดังนี้ 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SSD803  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

เพ่ือการพัฒนา 
Information Technology and Communication in Science and Innovation 
for Development  

SSD804  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Concepts of Sufficiency Economy Philosophy for Science Development 
SSD806  การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

เพ่ือการพัฒนา 
Local Science Research for Science and Innovation for Development  

SSD809  การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5) 
Development of Innovation in Science to Patenting Intellectual 
Property 



264 | คู่มือบัณฑิตศึกษา  

 เฉพาะแบบท่ี 2.2 ให้เรียนไม่น้อยกว่า                31   หน่วยกิต 
                   3.3) วิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า                13   หน่วยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SSD702        ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา   3(2-2-5) 

                    Advanced Research Methodology in Science and Innovation for  
                         Development 
SSD704         การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการตลาด     2(1-2-3) 
          Management of Innovation in Science and Technology  
                   for Marketiing 
SSD801         สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1           1(0-3-2) 
                    Seminar in Science and Innovation for Development 1 
SSD802         สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 2           1(0-3-2) 
                    Seminar in Science and Innovation for Development 2 
SSM505         ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ                           3(2-2-5) 
                    Local Wisdom and Systematic Science 
SSM503         นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  3(2-2-5) 
                    Innovation in Science and Technology 
                  3.3.4) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          18     หน่วยกิต 
       เลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชา
เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ดังต่อไปนี้ 
                  3.3.4.1) กลุ่มวิชาเคมี จ านวนไม่น้อยกว่า    15   หน่วยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SCH501 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัลลิก    3(2-2-5) 

Coordination Chemistry and Organometalic 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SCH502 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง       3(2-2-5)   

Advanced Organic Chemistry 
SCH503 วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ทางเคมีวิเคราะห์   3(2-2-5) 

New Science and Technology in Analytical Chemistry 
SCH504 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์      3(2-2-5) 

Applied Natural Product Chemistry 
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รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SCH505 เคมีเครื่องส าอางประยุกต์      3(2-2-5) 

Applied Cosmetics Chemistry 
SCH601 เคมีสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม     3(2-2-5) 

Chemical Pollutants in the Environment 
SCH602 เคมีอาหารและการวิเคราะห์     3(2-2-5)  

Food Chemistry and Analysis 
SCH603 นาโนเทคโนโลยี        2(2-0-4) 

Nanotechnology 
SCH604 เคมีพอลิเมอร์       2(2-0-4) 

Polymer Chemistry 
SCH605 เทคโนโลยีการยาง       2(2-0-4) 
  Rubber Technology 
SCH606 หัวข้อพิเศษทางเคมี      2(1-2-3) 

Selected Topics in Chemistry 
3.3.4.2) กลุ่มวิชาชีววิทยา จ านวนไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SBT501  พันธุศาสตร์แบบเข้ม      3(3-0-6) 

Intensive Genetics 
SBT502  จุลชีววิทยาประยุกต์      3(3-0-6)   

Applied Microbiology 
SBT503  ชีววิเคราะห์       3(2-2-5) 

Bio-analysis 
SBT504  เทคโนโลยีของเอนไซม์ข้ันสูง     3(2-2-5) 

Advanced Enzyme Technology 
SBT601  เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ  3(2-2-5) 

Biotechnology and Bio-based Industrial Products 
SBT602  การใช้เครื่องมือส าหรับจุลชีววิทยาขั้นสูง    3(2-2-5)  
  Instrument Usages for Advanced Microbiology 
SBT603  หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาประยุกต์     3(0-6-3) 
  Selected Topics in Applied Biology 
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3.3.4.3) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จ านวนไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SPY501  ฟิสิกส์เชิงกลศาสตร์และอุณหภูมิ     3(3-0-6) 

Classical Mechanic and Thermal Physics 
SPY502  ไฟฟ้าแม่เหล็กและโฟโตนิกส์เชิงแนวคิด    3(3-0-6)   

Conceptual Electromagnetic and Photonics 
SPY503  กลศาสตร์ควอนตัมเชิงแนวคิด     3(3-0-6)
  Conceptual Quantum Mechanics 
SPY504  เครื่องมือที่ใช้ทดลองทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์ข้อมูล   3(2-2-5) 
  Experimental Physics Instrumentation and Data Analysis 
SPY505  การวัดและความไม่แน่นอนทางฟิสิกส์     3(2-2-5)    

Physics of Measurement 
SPY601  อุณหพลศาสตร์เชิงสมดุล      3(3-0-6) 

Equilibrium Thermodynamics 
SPY602  กลศาสตร์ควอนตัมอสัมพัทธ์     3(3-0-6) 

Nonrelativistic Quantum Mechanics 
SPY603  ฟิสิกส์พลังงานขั้นสูง       3(2-2-5)   

Advanced Energy Physics 
SPY604  วิทยาศาสตร์บรรยากาศ      3(2-2-5) 

Atmospheric Science  
SPY605  สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ      3(2-2-5) 

Physical Environmental Science 
SPY606  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์      2(1-2-3)   
  Selected Topics in Physics 
 เลือกเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SSD803  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

เพ่ือการพัฒนา 
Information Technology and Communication in Science and Innovation 
for Development 
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รหัส  ชื่อวิชา           น(ท-ป-ศ) 
SSD804  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)    

Concepts of Sufficiency Economy Philosophy for Science Development 
SSD806  การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรมเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 

Local Science Research for Science and Innovation for Development 
SSD809  การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา      3(2-2-5) 

Development of Innovation in Science to Patenting Intellectual Property 
3.4) วิทยานิพนธ์ 

3.4.1) แบบ 1.1 และ แบบ 2.2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 
3.4.2) แบบ 2.1 เลือกวิทยานิพนธ์   จ านวน 36 หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
SSD807  วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 

Thesis 
SSD808  วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต  

Thesis 
 

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

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
SSD หมู่วิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
SSM หมู่วิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

 SCH หมู่วิชาเคมี 

 SPY หมู่วิชาฟิสิกส์ 
 VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

3. การจัดแผนการศึกษา 1 
4. 1 
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4. การจัดแผนการศึกษา  
4.1) แบบ 1.1  

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วย

กิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD704 การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการตลาด 

2(1-2-3) 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 8 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 1 

ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา 2 

ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 

4.2) แบบ 2.1 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

VLE701  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ SSD701 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 3 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD702 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทาง 
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

3(2-2-5) 

 SSD704 การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสต 2(1-2-3) 
 



270 | คู่มือบัณฑิตศึกษา  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD702 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทาง 
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

3(2-2-5) 

 SSD704 การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการตลาด 

2(1-2-3) 

วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 11 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 1 

1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน SSD803  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)  ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา  
วิทยานิพนธ์ SSD808  วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 10 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาบังคับ) 

SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา 2 

1(0-3-2) 

วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 7 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 



  คู่มือบัณฑิตศึกษา | 271 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD808  วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
4.3) แบบ 2.2  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน SSM505 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิง  3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ)  ระบบ  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  รายวิชาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเคมี 6 
(วิชาเลือก)  ชีววิทยา ฟิสิกส์  

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ SSD701 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSM503 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

 SSD702 
 

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทาง      
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  รายวิชาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเคมี  6 
(วิชาเลือก)  ชีววิทยา ฟิสิกส์  

รวมหน่วยกิต 15 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 1 

1(0-3-2) 

 SSD704 
 

การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือการตลาด 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน SSD809 การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)  การจดทรัพย์สินทางปัญญา  
  รายวิชาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเคมี 

ชีววิทยา ฟิสิกส์ 
3 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 15 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 2 

1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน SSD803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)  สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ

การพัฒนา 
 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 10 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
5. ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SBT501 พันธุศาสตร์แบบเข้ม      3(3-0-6) 

Intensive Genetics 
หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมนเดล ทฤษฎีการถ่ายทอดพันธุกรรมโดย

โครโมโซมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจ านวนโครโมโซม โครงสร้างดีเอ็นเอและการจ าลองโมเลกุล  
การถอดรหัสและการแปลรหัส การกลาย การรวมตัวกันใหม่และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุม  
การแสดงออกของยีน พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ปริมาณ ดีเอ็นเอสายผสมและการประยุกต์ใช้  
SBT502 จุลชีววิทยาประยุกต์      3(3-0-6) 

Applied Microbiology 
ศึกษาทางจุลินทรีย์ ส ารวจจุลินทรีย์ในอาหาร และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การแยก

คัดเลือกและการจุลินทรีย์ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและการเกษตร เทคนิคการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพจุลินทรีย์ ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับจุลชีววิทยาประยุกต์ 
รหสั  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SBT503 ชีววิเคราะห์       3(2-2-5) 

Bio-analysis 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SBT503 ชีววิเคราะห์       3(2-2-5) 

Bio-analysis 
ค าจ ากัดความ และหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของชีววิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การตรวจ

วิเคราะห์ในหลอดทดลองกับการตรวจวิเคราะห์โดยใช้สัตว์ทดลอง การประเมินทางชีวภาพของการ
ออกฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ วิธีการคัดเลือกสารมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านราและต้านไวรัส 
และการวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในตัวอย่างชีววิเคราะห์ 
SBT504 เทคโนโลยีของเอนไซม์ขั้นสูง     3(2-2-5) 

Advanced Enzyme Technology 
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเอนไซม์ กระบวนการผลิตเอนไซม์เชิงอุตสาหกรรม 

การเก็บรักษาเอนไซม์ การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมมา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของเอนไซม์การตรึงเอนไซม์การใช้ประโยชน์ของ เอนไซม์ในด้านต่าง 
SBT601 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ  3(2-2-5) 

Biotechnology and Bio-based Industrial  Products 
เทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การวิจัยและพัฒนา วัตถุดิบผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมชีวภาพและการน าไปใช้ประโยชน์  ผลิตภาพ  นวัตกรรม  การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 
สัตว์เศรษฐกิจ และจุลินทรีย์เศรษฐกิจ   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ  
SBT602 การใช้เครื่องมือส าหรับจุลชีววิทยาขั้นสูง    3(2-2-5) 

Instrument Usages for Advanced Microbiology 
หลักการทั่วไป องค์ประกอบหลัก และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ถังหมัก 

เครื่องสกัดสาร เครื่องเจลดาล แก๊สโครมาโทกราฟฟี โครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง 
เครื่องวิเคราะห์สารกัมมันตภาพรังสีแบบของเหลวงานแสง เครื่องวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอด้วยมือ
เครื่องปฏิกิริยาลูกโซ่เพ่ิมดีเอ็นเอ และเจลอิเล็กโทรโฟริซีส 
SBT603 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาประยุกต์     3(0-6-3) 

Selected Topics in Applied Biology 
นักศึกษาต้องอ่าน วิเคราะห์ เขียน พูดแสดงความเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

ที่มีความทันสมัย โดยค้นคว้าจากวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องอ่านการวิจัยเรื่องต่าง ๆ 
จากวารสารทุกเรื่องที่น าเสนอ และต้องมีส่วนร่วม โดยการเขียนหรือพูดแสดงความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับขบวนการคิดและลงมือปฏิบัติงานทางชีววิทยาประยุกต์ รวมถึงการฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะในการน าเสนอผลงานทางชีววิทยาประยุกต์ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SCH501 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัลลิก    3(2-2-5) 

Coordination Chemistry and Organometallic 
ศึกษาโครงสร้าง ทฤษฎีการเกิดพันธะ ปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยาของ

สารประกอบโคออร์ดิเนชัน และเคมีของสารออร์กาโนเมทัลลิกและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสารประกอบโคออร์ดิเนชัน และสารออร์กาโนเมทัลลิก 
SCH502 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง      3(2-2-5) 

Advanced Organic Chemistry 
ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ ของสารอินทรีย์

การสังเคราะห์สารอินทรีย์และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิกิริยา
และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ ของสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
SCH503 วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ทางเคมีวิเคราะห์   3(2-2-5) 

New Science and Technology in Analytical Chemistry 
ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ 

ในปัจจุบัน 
SCH504 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์     3(2-2-5) 

Applied Natural Product Chemistry 
ศึกษาแหล่งก าเนิด กระบวนการชีวสังเคราะห์สารเมแทบอไลต์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

การสกัดและการแยกองค์ประกอบทางเคมีในพืช ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ในท้องถิ่น การน าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ทางด้านสุขภาพ เครื่องส าอาง อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประยุกต์ 
SCH505 เคมีเครื่องส าอางประยุกต์     3(2-2-5) 

Applied Cosmetics Chemistry 
ประเภท องค์ประกอบ กระบวนการผลิตเครื่องส าอาง สารออกฤทธิ์และสารอันราย

ในเครื่องส าอาง การพัฒนาและตั้งสูตรต ารับเครื่องส าอางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์
สารส าคัญในเครื่องส าอาง 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SCH601 เคมีสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม     3(2-2-5) 

Chemical Pollutants in the Environment 
ศึกษาสารเคมีและผลกระทบตลอดจนกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมีและสาร

มลพิษในสภาวะแวดล้อม พร้อมทั้งสาเหตุและวิธีการป้องกัน แก้ไข การอนุรักษ์และการจัดการ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SCH601 เคมีสารมลพิษในสภาวะแวดล้อม     3(2-2-5) 

Chemical Pollutants in the Environment 
ศึกษาสารเคมีและผลกระทบตลอดจนกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมีและสาร

มลพิษในสภาวะแวดล้อม พร้อมทั้งสาเหตุและวิธีการป้องกัน แก้ไข การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ปฏิบัติการเก็บข้อมูลในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสารเคมีและสารมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและน ามาปฏิบัติการวิเคราะห์ 
SCH602 เคมีอาหารและการวิเคราะห์     3(2-2-5) 

Food Chemistry and Analysis 
น้ าในอาหารและความส าคัญของน้ า โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เอนไซม์ วิตามิน  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสารอาหารภายหลังการแปรรูป สารเติมแต่งในอาหาร การวิเคราะห์สารต่าง  ๆ 
ในอาหาร 
SCH603 นาโนเทคโนโลยี2      (2-0-4) 

Nanotechnology 
ความรู้พ้ืนฐานนาโนเทคโนโลยี ทฤษฎีนาโนที่เกี่ยวข้อง นาโน เคมี นาโนชีวภาพ  

การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องส าอาง ยารักษาโรค อาหาร เกษตรกรรม 
วัสดุ  นาโน สิ่งทอ นาโนเซนต์เซอร์ 
SCH604 เคมีพอลิเมอร์       2(2-0-4) 

Polymer Chemistry 
ประเภทของพอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของ     

พอลิเมอร์ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
SCH605 เทคโนโลยีการยาง      2(2-0-4) 

Rubber Technology 
สมบัติเชิงกลและสมบัติทางเคมีของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูป การผสมสารเติมแต่งและวัลคไนเซชันของยาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา 
SCH606 หัวข้อพิเศษทางเคมี      2(1-2-3) 

Selected Topics in Chemistry 
ความก้าวหน้าทางทฤษฎีทางด้านเคมีที่อยู่ในความสนใจ ศึกษาค้นคว้างานวิจัย

ทางด้านเคมีที่เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์ 
อภิปรายและปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่สนใจ 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 



  คู่มือบัณฑิตศึกษา | 277 

รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต    2(1-2-3) 

Computer for  Graduate Students 
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรมในการ
บริหารงาน 
SPY501 ฟิสิกส์เชิงกลศาสตร์และอุณหภูมิ     3(3-0-6) 

Classical Mechanical and Thermal Physics 
สมบัติของเวกเตอร์ โมเมนตัมเชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบวงกลม การหมุน งานและ

พลังงาน ระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลอุณหภูมิ งานและความร้อน กฎของแก็ส ทฤษฎีพลังงานจลน์ 
ของแก็ส 
SPY502 ไฟฟ้าแม่เหล็กและโฟโตนิกส์เชิงแนวคิด    3(3-0-6) 

Conceptual Electromagnetism and Photonics 
การส่งผ่านเชิงเส้น  ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกเวลล์ การกระจายตัว 

ของคลื่นในแนวระนาบ การสะท้อนและส่งผ่านของคลื่น ใยแก้วน าแสงและโฟโตนิกส์พื้นฐาน 
SPY503 กลศาสตร์ควอนตัมเชิงแนวคิด     3(3-0-6) 

Conceptual Quantum Mechanics 
สมการชโรดิงเจอร์ ตัวด าเนินการ ไอเกนฟังชันก์ บ่อศักย์แบบอนันต์ในหนึ่งมิติ 

และสามมิติ สภาวะดีเจนเนอเรซี ฟูเรียร์ สเกลลาร์ของฟังก์ชันคลื่น การเคลื่อนที่แบบแกว่งในหนึ่ง  
และสองมิติ โมเมนตัมเชิงมุม ไฮโดเจน อะตอม และสปิน 
SPY504 เครื่องมือที่ใช้ทดลองทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์ข้อมูล  3(2-2-5) 

Experimental Physics Instrumentation and Data Analysis 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางฟิสิกส์ การใช้

เครื่องมือในการทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ 
SPY505 การวัดและความไม่แน่นอนทางฟิสิกส์    3(2-2-5) 

Physics of Measurement 
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานทางการวัด ความไม่แน่นอนทางฟิสิกส์  โดเมนสัญญาณ

และการส่งผ่าน  การตอบสนอง สิ่งรบกวนทางกายภาพ  แบนด์วิดท์และข้อมูล การแปลงความถี่  
การมอดูเลต การตรวจจับแบบซิงโครนัส การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ การแปลงเป็นดิจิทัล การแปลง
สัญญาณ 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SPY601 อุณหพลศาสตร์เชิงสมดุล      3(3-0-6) 

Equilibrium Thermodynamics 
ศึกษาพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร์ กฏของอุณหพลศาสตร์เชิงกล การเปลี่ยนเฟส 

อุณหพลศาสตร์ของสมดุลเฟส สมบัติอุณหพลศาสตร์ 
SPY602 กลศาสตร์ควอนตัมอสัมพัทธ์     3(3-0-6) 

Nonrelativistic Quantum Mechanics 
ศึกษาทฤษฎีรูปนัยของกลศาสตร์ควอนตัม สมการชเรอดิงเจอร์ การใช้สมการชเรอดิงเจอร์

อธิบายระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามวิถี ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน อนุกรมเหมือน ทฤษฎีการกระเจิงโฟตอน  
SPY603 ฟิสิกส์พลังงานขัน้สูง      3(2-2-5) 

Advanced Energy Physics 
ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานและการน าพลังงานมาใช้

ประโยชน์ โดยศึกษาจากสถานีที่มีการติดตั้งระบบจริงหรือศึกษาจากระบบที่ติดตั้งขึ้นเพ่ือการทดลอง
หรือสาธิต มีทฤษฎีและปฏิบัติ ปฏิบัติการศึกษาระบบพลังงานแล้วเขียนรายงานวิเคราะห์หลักการส่ง
ถ่ายพลังงาน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานที่ผลิตได้ประสิทธิภาพของระบบ ข้อดีหรือข้อเสียและเรื่องอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์พลังงานขั้นสูง 
SPY604 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ      3(2-2-5) 

Atmospheric Science 
ศึกษาและวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพบรรยากาศที่มีผลต่อท้องถิ่น วิธีการป้องกัน 

แก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  
SPY605 สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ      3(2-2-5) 

Physical Environmental Science 
ศึกษาแนวคิดทางสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ความสัม พันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในการพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติการศึกษา
โครงการพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์และน าเสนอ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
SPY606 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์      2(1-2-3) 

Selected Topics in Physics 
ความก้าวหน้าทางทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์อยู่ในความสนใจ ศึกษาค้นคว้างานวิจัย

ทางด้านฟิสิกส์ที่เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ น ามาวิเคราะห์ 
อภิปรายและปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่สนใจ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SSD701 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์  3(2-2-5) 

Paradigm and Analysis of Science Philosophy 
กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา

และพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและสากล การวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
ที่เกี่ยวกับอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ปรัชญา วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
การก าหนดแนวทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และท้องถิ่น 
SSD702 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Science and Innovation for Development 
ศึกษาเกี่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

และรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น กระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมในชุมชน วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ปฏิบัติการวิจัยสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
น าไปใช้กับชุมชน ท้องถิ่น 
SSD704  การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตลาด 2(1-2-3) 

Management of Innovation in Science and Technology for Marketing 
การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการน า

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การแข่งขันทางการตลาดและเชิงพาณิชย์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ด้านการตลาด การส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค ์          
เชิงเศรษฐกิจ ปฏิบัติการจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การตลาด 
SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  1(0-3-2) 

Seminar in Science and Innovation for Development 1 
วิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยและประเด็นปัญหาที่น าไปสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาการวิจัย หลักใน
การเขียนสาระการวิจัยและพัฒนาโครงร่างการวิจัยพอสังเขป 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 2  1(0-3-2) 

Seminar in Science and Innovation for Development 2 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 2  1(0-3-2) 

Seminar in Science and Innovation for Development 2 
การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

และการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง วิเคราะห์และ
อภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
และวิเคราะห์ อภิปรายเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
SSD803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  3(2-2-5) 

เพื่อการพัฒนา 
Information Technology and Communication in Science and 
Innovation for Development 
สืบค้นและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการ

ส่งเสริม เผยแพร่งานด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสู่ท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มประชาคม
อาเซียน และสากล 

SSD804 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
Concepts of Sufficiency Economy Philosophy for Science Development 

                     วิเคราะห์ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่น าไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาศึกษาวิจัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
SSD806 การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

เพื่อการพัฒนา  
Local Science Research for Science and Innovation for 
Development 

                    ปรัชญา ความหมายของวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น บทบาทและการส่งเสริมการวิจัย
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นวัตกรรมอันเกิดจาก
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ สู่การวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SSD807 วิทยานิพนธ์         48 หน่วยกิต 

Thesi 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SSD807 วิทยานิพนธ์         48 หน่วยกิต 

Thesis 
     การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น

มาใช้ในการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาองค์ความรู้ใหม่อย่างลึกซึ้งและ
สามารถบูรณาการศาสตร์อ่ืน เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่นและใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา พัฒนา
ท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
SSD808 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 

Thesis 
การค้นคว้าอิสระวิจัยและพัฒนาเกี่กับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้

ในการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาองค์ความรู้ใหม่  
SSD809 การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5) 

Development of Innovation in Science to Patenting Intellectual Property 
ความหมาย ประเภท ความส าคัญและประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหา 

อุปสรรคของการพัฒนาและน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปจดทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอน 
กระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญา รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ไปจดทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และน าไปไปจดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 
SSM503 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(2-2-5) 

Innovation in Science and Technology 
ศึกษาความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่ ศึกษาวิเคราะห์โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น แนวทางการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของ
ไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียน เทคนิคการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการวางแผนทางธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติการทดลองใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SSM505 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ   3(2-2-5) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SSM505 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ   3(2-2-5) 

Local Wisdom and Systematic Science 
ศึกษามโนทัศน์ของระบบที่ เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาความคิด ความเชื่อ และลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกระบวนการและหลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา 
สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจตลอดจนการเรียนรู้ พัฒนา ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือส่งเสริม สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
VLE701 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1    3(3-0-6) 

Professional English for Graduates 1 
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ 

TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูด ให้แก่
ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
VLE702 ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2    3(3-0-6) 

Professional English for Graduates 2 
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS 

หรือ TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยการเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการ
เขียน โดยเฉพาะการเขียนเพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                            
 
สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
ชื่อเต็ม :  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 
    Doctor of Public Health (Health System Management) 
ชื่อย่อ :  ส.ด. (การจัดการระบบสุขภาพ) 
    Dr.P.H (Health System Management) 
 
หลักสูตร  
  1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
  2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    
    จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ   แบบ 1.1 By Research แบบ 2.1 By Coursework โดย
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเลือก และ
ดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต แยกแต่ละหมวดดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1 (หน่วยกิต) แบบ 2.1 (หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     1.1 ไม่นับหน่วยกิต 9 ไม่นับหน่วยกิต 6 
    (หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบสุขภาพ) 

1.2 ไม่นับหน่วยกิต 15 
 

ไม่นับหน่วยกิต 15 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    9 
2.1 วิชาบังคับ  -  9 
2.2 วิชาบังคับ 
     (วิชาสัมมนา) 

 -   ไม่นับหน่วยกิต 3 

3. หมวดวิชาเลือก 
   จ านวนไม่น้อยกว่า 

  
- 

  
3 

4. ดุษฎีนิพนธ์  48  36 
รวมหน่วยกิต  48  48 
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หมายเหตุ  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
1.1 นักศึกษา แบบ 1.1 ที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จ าเป็นต้องเรียน

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน รายวิชา VLE703 และ VLE704 โดยไม่นับหน่วยกิต และวิชาสัมมนา โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

1.2 นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จ าเป็นต้อง
เรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเพ่ิมเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 
2.1 แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่)  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   9    หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
2) ดุษฎีนิพนธ์       48   หน่วยกิต 

2.2 แบบ 2.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ)  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        6    หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        9    หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาบังคับ       9    หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ ไม่นับ หน่วยกิต       3    หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือก     3     หน่วยกิต 
4) ดุษฎีนิพนธ์     36    หน่วยกิต 

 

3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   

1.1 แบบ 1.1  จ านวนไม่น้อยกว่า                      6   หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 
 Academic English for Doctoral Students  
VLE704 ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 
 Advanced English Language Skills for Doctoral Students 
PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1 1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 1  
PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2 1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 2  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3 1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 3  

1.2 แบบ 2.1  จ านวนไม่น้อยกว่า                    3   หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 
 Academic English for Doctoral Students  
VLE704 ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 
 Advanced English Language Skills for Doctoral Students 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า           12 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ    จ านวนไม่น้อยกว่า                   9 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD701 วิจัยขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมการสาธารณสุขแนวใหม่    3(2-3-6) 

Advanced Research and Innovation Development in  New Public Health 
PHD702 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง 3(2-3-6) 
 Advanced Biostatistics and Health Research Methodology  
PHD703 ภาวะผู้น าและการจัดการระบบสุขภาพข้ันสูง  3(3-0-6) 
 Leadership and Advanced Health System Management  

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาสัมมนา) ไม่นับหน่วยกิต                3 หนว่ยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 1  
PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 2   
PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 3  

3) หมวดวิชาเลือก เฉพาะ แบบ 2.1   จ านวนไม่น้อยกว่า          3       หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD704 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Healthy Public Policy Development  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD705 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
Advanced Health Behavior Theory and Application for Public Health 

PHD706 การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่ 
Advanced Health Promotion in New Normal Lifestyle 

3(3-0-6) 

PHD707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง  
Advanced Health Economics 

3(3-0-6) 

PHD708 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Sustainable Environmental Health Management  

3(3-0-6) 

PHD709 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Qualitative Research for Health Science Research 

3(3-0-6) 

PHD710 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ 
Health Literacy and Disaster Management 

3(3-0-6) 

PHD711 วิทยาการระบาดขั้นสูง 
Advanced Epidemiology 

3(3-0-6) 

PHD712 ระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือดูแลสุขภาพทางเลือก 
Holistic Health System for Alternative Health Care 

3(3-0-6) 

PHD713 สุขภาพโลกกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
Global Health and Health Promotion in Aging 

3(3-0-6) 

4) ดุษฎีนิพนธ์  
4.1) แบบ 1.1 เลือกดุษฎีนิพนธ์  จ านวนไม่น้อยกว่า         48 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD897 ดุษฎีนิพนธ์   48 
 Dissertation   

4.2) แบบ 2.1 เลือกดุษฎีนิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า            36                     หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD899 ดุษฎีนิพนธ์    36 

 Dissertation   
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หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
PHD หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 
 

4. การจัดแผนการศึกษา  
1) แบบ 1.1  

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริม

พ้ืนฐาน 
VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ส าหรับดุษฎีบัณฑิต  
3(3-0-6) 

ไม่นับหน่วยกิตต 
 PHM601 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 

ไม่นับหน่วยกิต 
 PHM604 การบริหารงานอนามัย

สิ่งแวดล้อม อาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

 PHM606 การจัดการทรัพยากรสุขภาพ 3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

 PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

3(2-2-5) 
ไม่นับหน่วยกิต 

 PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 
ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 
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หมายเหตุ  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
              1. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จ าเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
รายวิชา VLE703 และ VLE704 โดยไม่นับหน่วยกิต    

2. นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องเรียน
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเพ่ิมเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE704 ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎี
บัณฑิต  

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิตต 

PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1 1(0-2-1)  
ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์   6 
รวมหน่วยกิต 6 

หมายเหตุ  นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  วิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต  
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2 1(0-2-1)  

ไม่นับหน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์   9 

รวมหน่วยกิต 9 
หมายเหตุ  นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  วิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3 1(0-2-1)  
ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์   9 
รวมหน่วยกิต 9 

หมายเหตุ  นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  วิชาสัมม 
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นา โดยไม่นับหน่วยกิตชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

2) แบบ 2.1  
 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต  3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

PHM601 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
ไม่นับหน่วยกิต 

PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

PHM606 การจัดการทรัพยากรสุขภาพ 3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 
ไม่นับหน่วยกิต 

PHM622 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

PHD701 วิจัยขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมการ
สาธารณสุขแนวใหม่ 

3(2-3-6) 

(วิชาบังคับ) PHD702 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง 3(2-3-6) 
 PHD703 ภาวะผู้น าและการจัดการระบบสุขภาพข้ันสูง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
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หมายเหตุ   1. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จ าต้องเรียนหมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน รายวิชา VLE703 และ VLE704 โดยไม่นับหน่วยกิต 

      2. นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จ าต้องเรียน
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเพ่ิมเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE704 ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎี
บัณฑิต 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิตต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1 1(0-2-1)  
(วิชาบังคับ)   ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาสัมมนา    

หมวดวิชาเลือก   3 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

DPH812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2 1(0-2-1)  
ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาสัมมนา    
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   9 

รวมหน่วยกิต 9 
หมายเหตุ สอบวัดประมวลความรู้วัดคุณสมบัติ (alifying Examination) เมื่อผลการเรียนการสอน  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3 1(0-2-1)  
(วิชาบังคับ)   ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาสัมมนา    
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   9 

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   6 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   6 

รวมหน่วยกิต 6 
 
5. ค าอธิบายรายวิชา  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE703 
 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต 
Academic English for Doctoral Students 

3(3-0-6) 

                    พัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านการฟังเพ่ือสรุปสาระส าคัญความคล่องแคล่วในการสื่อสาร 
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ และการเขียนเชิงวิพากษ์ เน้นพัฒนาทักษะผ่านการท าข้อสอบ การจดบันทึก  
การอภิปรายเชิงวิชาการ การน าเสนอปากเปล่า การสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
และการใช้ค าศัพท์เชิงวิชาการอย่างเหมาะสม ฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การน าเสนอปากเปล่า
เชิงวิชาการ การพูดโต้แย้งประเด็นเชิงวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม และการเขียนบทคัดย่อ 
VLE704 ทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต                              3(3-0-6) 

Advanced English Language Skills for Doctoral Students 
                    ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต เน้นพัฒนาการฟังเพ่ือสรุปสาระส าคัญ การพูดสื่อสารในบริบททางการและไม่ทางการ การอ่าน  
เชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ การเข้าใจขนบธรรมเนียมการเขียนเชิงวิชาการ และเพ่ิมพูนความรู้ด้านค าศัพท์ 
ฝึกทักษะผ่านการท ากิจกรรม ได้แก่ การฟังพ็อดคาสท์และรายการโทรทัศน์ การสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ทั้งในบริบททางการและไม่ทางการ การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารและการวีเคราะห์การใช้โครงสร้าง
ประโยคและค าศัพท์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD701 
 

วิจัยข้ันสูงและการพัฒนานวัตกรรมการสาธารณสุขแนวใหม่ 
Advanced Research and Innovation Development in  
New Public Health 

3(2-3-6) 

การวิเคราะห์  วิพากษ์ และประเมินผลบทความวิจัยที่ซับซ้อนในงานสาธารณสุข  
การออกแบบการวิจัยในงานสาธารณสุขแนวใหม่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลขนาดใหญ่และ
ความสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาสุขภาพ ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขปัจจุบัน  
การพัฒนานวัตกรรมในงานสาธารณสุขแนวใหม่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

Analysis, critical appraisal and evaluation of research advance, designing 
research in new public health in evidence-based information, big data and related 
professions, response to current public health problems, innovative development in new 
public health at local, nation, and international level 
PHD702 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง                             3(2-3-6) 

Advanced Biostatistics and Health Research Methodology  
บูรณาการวิธีทางชีวสถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติด้วยวิธีเชิงซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิ เคราะห์แบบมีการวัดซ้ า การวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุ การถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องชั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูล  
การรอดชีพ และการประยุกต์ใช้หลักสถิติ เพ่ือควบคุมตัวแปรปรวน การออกแบบการวิจัยในงาน
สาธารณสุขด้านต่าง ๆ ในทุกระดับ รวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประเด็นจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ที่เก่ียวข้อง 

Integration of advanced biostatistics for public health research, analysis of 
statistical data by complex method, analysis of variance and repeatable analysis, multiple 
regression, analysis Logistic regression, highly discrete data analysis, analysis of survival 
data, and application of statistical principles to control of variables, research design in 
public health at all levels, including big data for analysis and relate to human research 
ethical issues 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD703 ภาวะผู้น าและการจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง   

Leadership and Advanced Health System Management 
3(3-0-6) 

บทบาท ทักษะ สไตล์ภาวะผู้น า ภาวะผู้น ากับการติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การ
สอนงาน การสร้างทีมงาน  การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจและจริยธรรมของผู้น า ลักษณะผู้น า 
ที่พึงประสงค์ และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าในการจัดการการงานสุขภาพ การวางแผน การจัดองค์การ 
การบริหารจัดการการประกันและรับรองคุณภาพบริการสุขภาพ การด าเนินงานและการประเมินผล
โครงการสุขภาพและสาธารณสุข การพัฒนาเทคนิคและกลไก รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการจัดการระบบสุขภาพ 

Roles, skills, leadership style, Leadership and communication, problem 
sliving, coaching, team building, change management, decision making and ethics for 
leadership, desirable leadership characteristics and the process of developing leadership 
in health management, planning, organizing Management, assurance and certification of 
health services, implementation and evaluation of health and public health programs, 
technique and mechanism development including creating innovation in health system 
management tools 
PHD704 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

Healthy Public Policy Development 
3(3-0-6) 

ขอบข่ายและการวิเคราะห์นโยบาย แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการก าหนด 
นโยบายการสาธารณสุข กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย การออกแบบความคิดเชิงนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพในยุคปัจจุบัน ตัวแบบการน านโยบายการสาธารณสุขไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลนโยบาย
การสาธารณสุข  รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ จุดแข็ง และข้อจ ากัด การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพในบริบทของไทย 

Scope and analysis of policies, concepts, theories and techniques relevant 
to the study and analysis of policy; analysis of the environment, problems and obstacles 
that affect to public health policy, policy analysis process, thinking design for healthy 
public policy in the present, models for implementing public health policy, monitoring 
and evaluation of public health policy Including analysis techniques of strengths and 
limitations, synthesize knowledge to develop healthy public policy in the context of Thai 
society 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD705 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 

Advanced Health Behavior Theory and Application for Public Health 
ทฤษฎีที่ส าคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส ารวจความซับซ้อนของความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยลักษณะทางประชากรเชิงสังคมและโครงสร้างของทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์   
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกแบบการใช้ทฤษฎีเป็นฐานในกิจกรรมแทรกแซงด้านสุขภาพ  
การวิเคราะห์และการวิพากษ์ การสัมมนาการน าบทความวิจัยที่ใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพและ 
การประยุกต์ใช้เพ่ืองานสาธารณสุข 

The major theories of behavior change, exploring the complex relationships 
between socio-demographic factors and theory constructs of behavioral sciences, 
substantial experience exchange in designing behavioral theory-based public health 
interventions, seminar in analysis and critique research article in terms of health behavior 
theory  and application for public health 
PHD706 การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่ 

Advanced Health Promotion in New Normal Lifestyle 
3(3-0-6) 

บูรณาการยุทธศาสตร์  ระบบการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การ
ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยในวิถีชีวิตใหม่ การปลูกฝังวิถีชีวิตใหม่ชีวิตเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในทุกพ้ืนที่ 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนส่งเสริม
สุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การประยุกต์รูปแบบทางธุรกิจ ในการส่งเสริม
สุขภาพ ตลอดจนการบูรณาการงานวิจัยในการส่งเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตใหม่ 

Integration of strategies, health promotion system,  holistic health promotion 
in the nation in new normal lifestyle, cultivating new healthy lifestyles for health promotion, 
such as health promoting hospital, health promoting school,  healthy university, community 
health promotion, and health promotion in workplaces, applying business model for health 
promotion, including  integrating health  promotion  research in new normal lifestyle 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง  

Advanced Health Economic  
3(3-0-6) 

สภาพปัญหาทางด้านสุขภาพ การตัดสินใช้ทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การผลิตและพฤติกรรมผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์สุขภาพ การให้บริการด้านสุขภาพ 
โครงสร้างของตลาดผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ ลักษณะของผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ข ้อมูล 
การวิเคราะห์การจัดสรรทางด้านการเงินในระบบการให้บริการสุขภาพ และนโยบายสาธารณสุข 

Integration of  applied economics for health system, the analysis of 
situations and problems in health system, the decision to maximize benefits with limited 
health resources, producer and consumer behavior of health products, health service, 
market structure of health services, types of health effects, data analysis, the analysis 
financial distribution in health service system and health policies 
PHD708 นวัตกรรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                       3(3-0-6) 

Innovation of Sustainable Environmental Health Management  
            แนวคิดหลักทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย การวิเคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยทฤษฎี เครื่องมือบูรณาการทางด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กลไกการพัฒนา 
ที่สะอาด การออกแบบเชิงนิเวศทางการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิต 
ความสัมพันธ์ และการเลือกใช้ เครื่องมือการจัดการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การออกแบบนวัตกรรมและการบูรณาการในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในทุกระดับ 

Key concepts of environmental health management by contemporize 
innovation, analysis environmental problems by theory, environmental health 
management integrated tools, green development mechanism, agriculture, economy 
ecology design, green technology, assessment of life cycle, relationship and selection 
environmental management tools, international standards for environmental health 
management systems, Innovative design and integration in environmental health 
management according to international standards into all levels 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD709 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Qualitative Research for Health Science Research 
3(3-0-6) 

แนวคิด และขอบเขตในการวิจัยเชิงคุณภาพ การประยุกต์แนวคิดส าหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิควิธีการเก็บ
ข้อมูล เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม และชีวประวัติ การสร้างเครื่องมือ  
การรวบรวมข้อมูล วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ และประเด็นจริยธรรมในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
            Concepts, scopes in qualitative research, application of concepts  for health 
science research, qualitative research methodology, qualitative data collecting techniques, in-
depth interview, observations, focus group discussion and life history, tools development, data 
collection, triangulation techniques, analysis and interpretation qualitative data, qualitative 
research report writing, and human ethical issues in qualitative research 
PHD710 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ 

Health Literacy and Disaster Management 
3(3-0-6) 

แนวคิดของความรอบรู้ด้านสุขภาพของในระดับชาติและนานาชาติ ประเภทของภัยพิบัติ  
การวิเคราะห์ปัญหาภัยพิบัติทั้ งในประเทศและนานาชาติ และประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติ   
การประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการภัยพิบัติ  เครื่องมือการประเมินและตัวชี้วัดความรอบ
รู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ 

Concepts of health literacy of  the national and international level, type of 
disaster, disaster problem analysis in Local and international level, disaster management 
experience, application of health literacy in disaster management, assessment tools and 
indicators of health literacy and disaster management 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD711 วิทยาการระบาดขั้นสูง 

Advance Epidemiology 
3(3-0-6) 

ระเบียบวิธีการทางวิทยาการระบาดขั้นสูงส าหรับงานสาธารณสุข แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์การเกิดโรคระบาด การวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้และวิธีการใหม่ๆ 
ของแนวคิดทางวิทยาการระบาด การประยุกต์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด วิเคราะห์
และคาดท านายทางระบาดวิทยา ตัวแปรกวนทางระบาดวิทยา อคติ ปฏิสัมพันธ์ร่วมและการจัดการความ
ผิดพลาด การเกิดผลกระทบระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กันการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ผลกระทบทาง
สาธารณสุขการสืบสวนทางวิทยาการระบาด การวิพากษ์และสังเคราะห์งานวิจัยทางระบาดวิทยาในระดับ
นานาชาติ  

Advanced epidemiologic methods for public health, Basic mathematical models 
for epidemiology analysis, Analysis and application of knowledge and new methods of 
epidemiological concepts, Application of geographic information in epidemiological studies, Prediction 
Analysis in epidemiology, Error in epidemiology confounding, Bias, Interaction and management of 
the error, Management of association between epidemiologic factors, Analysis of risk factors, Analysis of 
public health impact, Surveillance in epidemiology, Criticizing and synthesizing epidemiology research in 
international level 
PHD712 ระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อดูแลสุขภาพทางเลือก 

Holistic Health System for Alternative Health Care 
3(3-0-6) 

ระบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพร่วมกันหลายวิธี ทั้งศาสตร์การแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือการดูแลสุขภาพ การส่งเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค 

A health care system using a common healthcare science in many ways, 
both modern medicine, folk medicine, Thai traditional medicine, and alternative 
medicine for health care, health promotion, and disease preventio 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD712 ระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อดูแลสุขภาพทางเลือก 

Holistic Health System for Alternative Health Care 
3(3-0-6) 

ระบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพร่วมกันหลายวิธี ทั้งศาสตร์การแพทย์
แผนปัจจุบัน การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือการดูแลสุขภาพการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 

A health care system using a common healthcare science in many ways, 
both modern medicine, folk medicine, Thai traditional medicine, and alternative 
medicine for health care, health promotion, and disease prevention 
PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1  

Doctoral Seminar in Public Health 1  
1(0-2-1) 

ศึกษา ค้นคว้าประเด็นปัญหาสาธารณสุข ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับพ้ืนที่ 
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหัวข้อ ประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่สนใจ และน าเสนอ 

Studying and researching public health problem issues at international, 
national, and area levels, reviewing relevant documents and research, identify areas of 
interest in public health problem issues, and presentation 
PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2  

Doctoral Seminar in Public Health 2  
1(0-2-1) 

ศึกษา ทบทวนเอกสารงานวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์บทความวิชาการ 
และงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และน าเสนอ 

Studying and reviewing literature on research-based, analyze, synthesize, 
criticize and review academic articles, and research at the national and international 
level and presentation 
PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3  

Doctoral Seminar in Public Health 3  
1(0-2-1) 

การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ การค้นหาวารสารที่เหมาะสม  
เพ่ือการตีพิมพ์ เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพและการฝึกปฏิบัติ และการสมัคร  และการ
น าเสนอผลงานทางวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 Writing academic articles, research articles for publication, searching an 
appropriate journal for publication, effective techniques for presentation, and  practice, 
appling and presenting research at national or international levels 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD897 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
48 

องค์ประกอบดุษฎีนิพนธ์  ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดค าถามการวิจัย 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ พัฒนาเอกสารความคิดรวบยอด จัดท าการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ 
พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวิจัย จัดท าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  น าเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือสอบป้องกันโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์ ได้รับารขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่าง จัดท าบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาและได้รับการตอบรับก่อน
สอบ จัดท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณเ์พ่ือส าเร็จการศึกษาและส่งบทความวิจัยฉบับที่ 2 ไปยังวารสาร 

Composition of the dissertation, reviewing literature and related research, 
setting the research questions, dissertation topic, developing a concept paper, preparing 
the systematic reviews for synthesis and previous research, developing research tools 
and research process, preparing the dissertation proposal, presenting to the committee 
for defense, certifying the human research ethics committee, collecting data and 
analysis, preparing a draft of dissertation, doing the manuscript for publication on the 
criteria of graduation, and accepted the first manuscript by defense, submitting a 
complete dissertation for graduation, and the second manuscript to a journal 
PHM601 วิทยาการระบาด  

Epidemiology 
3(2-2-5) 

ธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจายของโรค แนวคิดทางวิทยาการระบาด หลักการ
และขอบเขตของระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 
การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ วิทยาการระบาดสมัยใหม่ ความอคติของการศึกษาทางวิทยาการ
ระบาด การวินิจฉัยชุมชน หลักการคัดกรองโรค การสอบสวนทางระบาดวิทยา การวิพากษ์งานตีพิมพ์ การ
ประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการป้องกันโรค 

The nature of the disease and distribution, epidemiological concepts, principles 
and scope of epidemiology, study design in epidemiology, descriptive epidemiology studies, 
analytical epidemiological studies, modern epidemiology, bias of epidemiological studies, 
community diagnosis, disease screening principles, epidemiological investigation, criticism of 
publications, application of epidemiology in disease prevention 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      3(3-0-6) 

Environmental and Occupational Health and Safety Administration 
วิเคราะห์นโยบายและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการท างาน การจัดองค์การ แผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุม
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความสูญเสีย และการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

Analyze the policy and management system for the environment and 
occupational health, organization, operational plan, appropriate technology management to 
control and solving environmental and occupational health problems, risk assessment, loss 
controlling, and emergency management, assessment of environmental and health impacts 
PHM606 การจัดการทรัพยากรสุขภาพ 

Resource Management 
3(3-0-6) 
 

แนวคิดการจัดการระบบทรัพยากรสุขภาพ การทบทวนทรัพยากรสุขภาพ  การวิเคราะห์
ข้อมูลทรัพยากร การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การจัดการงบประมาณ 
ระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ การจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านสุขภาพ 

Concept of health resource management, health resource review, resource data 
analysis, strategic resource management, development of health resource information, health 
resource geographic information system, health resource management tool, information for 
resource management 
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion Systems 
3(2-2-5) 

หลักการ กระบวนการและกลยุทธ์ของระบบการสร้างเสริมสุขภาพ สภาพปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ ทั้งเขตเมืองและชนบท การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ระบบ
การให้บริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ การประเมินผลระบบการส่งเสริมสุขภาพ 

Principles, processes and strategies of the health promotion system, 
behavior observation that is a health problem, being able to organize health promotion 
and illness prevention programs to appropriate sex and age, as well as being able to do 
evaluation of health promotion 
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ภาคผนวก ก  
แนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

เพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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แนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย ด าเนินการได้ 2 วิธี 
1. การเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง  
การเผยแพร่บทความวิจัยลงในวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) หรือ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก  

2. การเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการที่ มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท า
บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

ที่ประชุมวิชาการต้องด าเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหากเป็น 
การประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องด าเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือจัดโดยหน่วยงาน 
สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  
และในการประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ  
และต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงาน  
ที่จะลงเผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง  
การน าเสนอจะเป็นการเสนอโดยปากเปล่า หรือการน าเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
โดยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ 
 
ปริญญาโท   
  1. แผน ก แบบ ก 1 (36 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

2. แผน ก แบบ ก 2 (12 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ



บัณฑิตวิทยาลัย ชั�น 4 อาคาร 100 ป� สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

WWW.HTTP://GRAD.VRU.AC.TH/

VRU GRAD

THE GRADUATE SCHOOL, VRU

GRADUATE@VRU.AC.TH

02 529 1638 ต่อ 401-403
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ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. แผน ข (6 หน่วยกิต) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
ปริญญาเอก 
 1. หลักสูตรแบบ 1 (แบบ 1.1 48 หน่วยกิต, แบบ 1.2 72 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 2. หลักสูตรแบบ 2 (แบบ 2.1 36 หน่วยกิต, แบบ 2.2 48 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2562 

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่   
1.1 ERIC: https://eric.ed.gov/ 
1.2 MathSciNet: http://www.ams.org/mathscinetlink 
1.3 Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedlink 
1.4 Scopus:  https://www.scopus.com/home.uri 
1.5 Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น):  

https://mjl.clarivate.com/home 
1.6 JSTOR: https://www.jstor.org/ 
1.7 Project Muse: https://muse.jhu.edu/ 

 2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2: https://tci-thailand.org/ 
 
 

https://eric.ed.gov/
http://www.ams.org/mathscinetlink
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedlink
https://www.scopus.com/home.uri
https://mjl.clarivate.com/home
https://www.jstor.org/
https://muse.jhu.edu/
https://tci-thailand.org/
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ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ  
  สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย : http://grad.vru.ac.th/  
 
แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่ 

1. ผลงานที่จะน าไปเผยแพร่จะต้องได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้า
อิสระจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 

3. รูปแบบบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสาร หรือที่ประชุม
วิชาการที่จะส่งไปตีพิมพ์ 

4. บทความวิจัยที่ตี พิมพ์ต้องมีชื่อนักศึกษาเป็นเจ้าของผลงานเป็นผู้ เขียนชื่อแรก  
(First Author) หรือเป็นผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding Author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

5. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ต้องระบุสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

6. บทความวิจัยที่ใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา ต้องเป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 
ร่วมกลั่นกรองก่อนการพิมพ์ ส่วนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น 
สามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น (Proceedings) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://grad.vru.ac.th/
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ตัวอย่างตามข้อก าหนด Template ของวารสารวิชาการ 
 
 
 

 
การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์ดนตรีที่ส่งเสริม 

ทักษะการคิดเพ่ือจัดการชีวิตสู่ความส าเร็จในเด็กปฐมวัย 
 

A STUDY OF THE COMPONENTS OF MUSICAL EXPERIEANTIAL MODEL TO 
ENHANCE EXECUTIVE FUNCTION SKILLS FOR EARLY CHILDHOOD 

STUDENT 
    

 

ณัฏฐ์รดา ไชยอัครพงศ์1 ฐิติพร พิชญกุล2  และกันต์ฤทัย คลังพหล3 

Natrada Chaiakaraphong1 Thitiporn Pichayakul2 Kanruthai Klangpahol3 

 
1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

2,3 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

E-mail: dada_dydy23@hotmail.com 
 

 
 

บทคัดย่อ 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 
ค าส าคัญ 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 

ABSTRACT 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 
Keywords 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 

นักศึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 ต้องระบุสังกัด 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี” 

ดังตัวอย่าง 
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ความส าคัญของปัญหา 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 
ผลการวิจัย 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 
อภิปรายผล 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 
ข้อเสนอแนะ 
 [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 
 

บรรณานุกรม 
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 

............................................................................................................................. ................... 
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] 

................................................................................................................................................  
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ตัวอย่างตามข้อก าหนด Template ของงานประชุมวิชาการ 
 
 
 

การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์ดนตรีที่ส่งเสริม 
ทักษะการคิดเพ่ือจัดการชีวิตสู่ความส าเร็จในเด็กปฐมวัย 

 

    
 

ณัฏฐ์รดา ไชยอัครพงศ์1 ฐิติพร พิชญกุล2  และกันต์ฤทัย คลังพหล3 
Natrada Chaiakaraphong1 Thitiporn Pichayakul2 Kanruthai Klangpahol3 

 

 
1 สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

2,3 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

บทคัดย่อ 
Text (TH SarabunPSK, 14 pt, Tab 0.8 cm)  
 
(ไม่เกิน 500 ค า) 

 
ค าส าคัญ : Keyword, keyword, keyword (TH SarabunPSK, 14 pt,); 3 keywords) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 

ต้องระบุสังกัด 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี” 

ดังตัวอย่าง 
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บทน า / (Introduction) 
Text (TH SarabunPSK, 14 pt, Tab 0.8 cm) 
  

วิธีด าเนินการวิจัย / (Materials and methods) 
Text (TH SarabunPSK, 14 pt, Tab 0.8 cm) 
  

ผลการวิจัย และอภิปรายผล (Results and discussion) 
Text (TH SarabunPSK, 14 pt, Tab 0.8 cm) 

 
สรุป / (Conclusions)  

Text (TH SarabunPSK, 14 pt, Tab 0.8 cm) 
 
ข้อเสนอแนะ / (Suggestion)  
 

Text (TH SarabunPSK, 14 pt, Tab 0.8 cm) 
 
กิตติกรรมประกาศ / (Acknowledgements) 

Text (TH SarabunPSK, 14 pt, Tab 0.8 cm) 
 

รายการอ้างอิง / (References)  (TH SarabunPSK, 14 pt, Tab 0.8 cm)   
[Vancouver style]  
List and number all bibliographical references in 14-point TH Sarabun PSK, single-spaced with 14-
point interlining spacing, at the end of your paper. When referenced in the text, enclose the 
citation number in square brackets, for example [1].  Where appropriate, include the name(s) of 
editors of referenced books.   
Example Journal Article  
[1] Jacobsen, Niels G., Marcel R.A. van Gent, and Jørgen Fredsøe. “Numerical Modelling of the 
Erosion and Deposition of Sand Inside a Filter Layer.” Coastal Engineering 120 (February 2017): 
47–63. doi:10.1016/j.coastaleng.2016.09.003.  
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ภาคผนวก ข 

- ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

- ขั้นตอนการขออนุมัติจบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
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