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สาร จากอธิการบดี
ก้าวเข้าสูท่ ศวรรษทีส่ องของโลกยุคสังคมแห่งการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็นทศวรรษแห่ง “ความคิดสร้างสรรค์”
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ที่รวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับโลกแห่งคุณภาพและมาตรฐานยุคใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความเชื่อมั่นว่า การอภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาเกือบ 90 ปี
มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ายกัลยาณมิตรทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
สากล ได้รว่ มกันในกระบวนการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย ภูมภิ าคอาเซียน และระดับสากล
มาโดยตลอด จนสามารถเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก
ในหลายสาขาวิชา ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการเพื่อการพัฒนาตนเอง ที่น�ำไปสู่การพัฒนาองค์การ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จดั ท�ำคูม่ อื หลักสูตรขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษา ท�ำความเข้าใจทีถ่ อ่ งแท้
จะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษา เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ส�ำเร็จการศึกษาตามที่ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้
ขออ�ำนวยพรให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนมีความสุขมากยิง่ ขึน้ ศึกษาส�ำเร็จตามแผนการศึกษาทีก่ ำ� หนด
ไว้ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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94 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ และการ
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สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
260 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
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273 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
281 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2556
295 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร พ.ศ. 2556
319 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตร พ.ศ. 2557
329 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร พ.ศ. 2556
344 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย หลักสูตร พ.ศ. 2554
350 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2557
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384 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
392 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร พ.ศ. 2554
398 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2554
410 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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430 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิ าค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
443 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร พ.ศ. 2557
456 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร พ.ศ. 2557
461 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน พ.ศ. 2557
469 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตร พ.ศ. 2558
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้ มีฐานะเทียบเท่าคณะตามความในมาตรา
๑๘(๒),(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นหน่วยงานกลางท�ำหน้าที่ประสานงานในการบริหารจัดการเรียนการสอน การท�ำวิจัย
เป็นวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอผลงานวิจยั สูส่ าธารณะทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และมาตรฐานสากล เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ทีเ่ สริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะหน่วยงานระดับคณะ โดยเป็นส่วนงานภายในตามพระ
ราชบัญญัติการบริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และให้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Faculty of Graduate
Studies”
(๕) ส่งเสริมการท�ำวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และเผยแพร่
หน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย
มีดังนี้
(๑) ประสานงานจัดท�ำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
(๒) ประสานและก�ำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
(๓) ประสานงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ สาขาวิชา
ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอื่น
(๔) ด�ำเนินการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไม่สามารถจัดลงสังกัดคณะหรือหน่วยงานใด
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ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
(๑) ปรัชญา
“วิชาการชั้นน�ำ ล�้ำหน้าการบริการ มาตรฐานสากล”
(๒) วิสัยทัศน์
“มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล เสริมสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้การระบบบริการจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ”

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

(๓) พันธกิจ
• ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เน้นคุณภาพ
• มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล
• เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
• บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ดี ว้ ยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย

อัตลักษณ์
เลิศล�้ำวิชาการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”

เป้าหมาย
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วย
งานที่โดดเด่น น�ำสมัย ทั้งด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต งานวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการ ขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยสูค่ วาม
เป็นสากล บนพื้นฐานของความร่วมมือและมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

สัญลักษณ์
ความหมายของสัญลักษณ์ บว.
หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยที่ความทันสมัย
และมีความรักสามัคคีในการท�ำงาน (แบบสีเดียว)

คติพจน์
SMART

SMART GRADUATESCHOOL
บัณฑิตวิทยาลัยทีส่ มาร์ต / บัณฑิตวิทยาลัยล�ำ้ น�ำสมัย
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นิยามของคติพจน์ SMART
Scholarly excellence  : มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ
หลักสูตรที่ทันสมัย มีมาตรฐานวิชาการ ผลงานวิจัย
โดดเด่น มีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
Management of quality system : การจัดการระบบที่มี
คุณภาพ
ระบบสารสารเทศเพื่ อ การจั ด การที่ ทั น สมั ย ใส่ ใ จ
คุณภาพ และสร้างหน่วยงานสีเขียว (Green GS)
Academic cooperation : สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ประสานสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
Research and knowledge formation : วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้
เสริมสร้างพลังปัญญา เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค
Technology competence : เสริมสร้างสมรรถนะการ
ท�ำงานด้วยเทคโนโลยี
พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัยสนับสนุนการท�ำงาน
Good governance : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยึดหลักนิตธิ รรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีสว่ นร่วม
ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
Service with efficiency : การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เต็มที่ เต็มใจพร้อมระบบบริการที่ทันสมัย ส�ำนักงาน
น่าอยู่ ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี
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นโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน
ได้แก่ ๑) พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและ
เสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ ๓) บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้ชมุ ชนและท้องถิน่ บนพืน้ ฐานความรู้ ๔) ท�ำนุบำ� รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ๕) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากล และ ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังภาพ

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
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หลักสูตร
๑.๑ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการและเทคโนโลยี เป็นวิชาชีพเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ และรวมทั้งส่งเสริมให้มี หลักสูตร
นานาชาติ หรือ หลักสูตร ๒ ภาษาเพิ่มขึ้น
๑.๒ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต ร
สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เพือ่ สร้างความหลากหลายทางวิชาการ
รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ที่มีความ
สามารถพิเศษ บุคลกรประจ�ำการ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งชาติอาเซียน
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง ส�ำ หรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือวิชาชีพอื่นที่มีความพร้อม
๑.๔ มีการให้คลินิกให้ค�ำปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรให้กับ
คณะและสาขาวิชา และมุง่ ให้มกี ารพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
๑.๕ มุ่งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาแบบ
เชิงรุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย
นักศึกษา
๑.๖ มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
นักศึกษาด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ และคุณธรรมจริยธรรม ความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ ส่งเสริมให้มีการรับนักศึกษาโดยตรงจากผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และขยายฐานการรับนักศึกษาจาก
ต่างชาติในประเทศกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น
๑.๘ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาส�ำเร็จการศึกษาตามเวลาทีก่ ำ� หนดอย่าง
มีคุณภาพ

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

๑.๙ มุ ่ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา
บัณฑิตศึกษา
๑.๑๐ ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ
ขององค์การ/สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ คุณธรรม/จริยธรรม บุคลิกภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเน้นการมีจิตอาสา
๑.๑๑ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” เพือ่ เป็นการประสานความสัมพันธ์อนั
ดีของศิษย์เก่า เป็นสร้างเครือข่าย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมกิจกรรมและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
๒. นโยบายการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
๒.๑ มุ่งส่งเสริมให้มีพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในเชิงสร้างสรรค์สู่การจดลิขสิทธิ์ หรือ
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
๒.๒ มุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาท�ำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
๒.๓ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อระดมทุนการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
๒.๔ สนับสนุนทุน/รางวัล ให้นักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรือตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
๒.๕ ส่งเสริมให้มรี ะบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผูเ้ รียน การลอก
เลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
๒.๖ มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ง านวิ จั ย ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยการคัดเลือกผลงานวิจัยที่โดดเด่น
หรือ วิทยานิพนธ์ดเี ด่น เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนส่งเสริมการตีพมิ พ์และเผยแพร่
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มี Impact Factor สูง
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๒.๗ ประสานงานและส่ ง เสริ ม ให้ มี “คลิ นิ ก พั ฒ นาการเขี ย น
บทความและแปลภาษา” ในช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำ  ในการจัดท�ำ
บทความวิชาการและบทความวิจัย
๒.๘ สร้างพันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานทีผ่ ผู้ ลิต
วารสารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดขยายโอกาสให้มีเวทีในการเผย
แพร่ผลงานวิจัยมากขึ้น
๒.๙ มุ ่ ง ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานจั ด ท� ำ การวิ จั ย สถาบั น เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
๓. นโยบายการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
กับชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
๓.๑ มุ ่ ง ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมวิ ช าการส� ำ หรั บ คณาจารย์ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๒ ส่งเสริมมีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล  
๓.๓ มุ่งให้มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ
แก่สังคม
๓.๔ มุ่งให้มีการฝึกอบรม ข้อมูลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ
๓.๕ ส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพวารสาร “วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม” ให้เป็นทีย่ อมรับและเป็นไปตามมาตรฐานของ TCI
และผลักดันเข้าสู่มาตรฐาน ACI หรือ UCI
๓.๖ เร่งพัฒนา “ระบบบริหารจัดการวารสาร” เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกประกอบด้วย งานการลงทะเบียน งานประเมินผลงาน งานตีพมิ พ์
และงานเผยแพร่
๓.๗ ส่งเสริมให้มีการจัด “การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ
เพื่อเป็นเวทีในการน�ำเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
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๔. นโยบายการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม
๔.๑ มุ ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ วั ฒ นธรรมประเพณี ไ ทยแก่
นักศึกษา คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า ง “มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว”
โดยการปรั บ ปรุ ง ระบบกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม จากห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ สถานที่ท�ำงานและภูมิทัศน์ ให้ประทับใจ น่าอยู่ น่าเรียน
และเป็นตัวอย่างแก่ผู้มาใช้บริการ และเน้นการประหยัดพลังงาน
๕. นโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยได้ด้านทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และ
เต็มศักยภาพ มีการติดตาม โดยการประสานงานกับหน่วยงานด้านภาษา
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมตัวการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๕.๒ ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และทบทวนการท�ำ
ข้อตกลงความร่วมมือเดิม ให้สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้อย่างเป็น
รูปธรรม
๕.๓ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ หรื อ หลั ก สู ต ร
แบบสองภาษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ
ทั้งรูปแบบรับโดยตรงและรูปแบบความร่วมมือจัดการศึกษา
๕.๔ ส่งเสริมให้มีจัดการเรียนการสอนที่เชิญอาจารย์ต่างประเทศ
หรือวิทยากร เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือเป็นวิทยากรในการจัดการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
๖. นโยบายการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ละ
มีประสิทธิภาพ
๖.๑ มุ่งเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โปร่งใส
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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๖.๒ มุง่ ให้มกี ารพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร มีระบบ
การติดตามและประเมินผลบุคลากร
๖.๓ มุ ่ ง ให้ มี พั ฒ นา ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การส�ำ หรั บ
บัณฑิตวิทยาลัย (GSMIS) เพือ่ น�ำเทคโนโลยีดา้ น ICT มาใช้ในการะบวน
เรียนรู้ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๔ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
๖.๕ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารและ
ปฏิบัติงาน
๖.๖ มุ่งพัฒนาการบริการและประสานงานให้เป็นเลิศ
๖.๗ มุง่ น�ำการบริหารความเสีย่ งมาเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารงาน
๖.๘ มีคณะกรรมบริหารจัดการวิชาแกนร่วม แบบมีสว่ นร่วมอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
๖.๙ ส่งเสริมให้มีระบบการทดสอบกลางที่มีมาตรฐานเพื่อวัด
ความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาแกนร่วมส�ำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิต
๗. นโยบายอื่นๆ
เสนอแผนการสร้าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่มีความพร้อมทั้งอาคาร สิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีความ
สง่างามและภาคภูมิ รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่นักศึกษา บุคลากร
และผูม้ ารับบริการ ซึง่ ประกอบด้วย ห้องส�ำนักงานคณบดี ห้องประประชุม
ห้ อ งฝึ ก อบรม ห้ อ งรั บ รองวิ ท ยากร ห้ อ งเรี ย นเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องศึกษาค้นคว้าและท�ำวิทยานิพนธ์ ห้องสมุด
บัณฑิตวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา สโมสรศิษย์เก่า หอเกียรติยศ ห้องจัด
นิทรรศการ ห้องผลิตเอกสาร รวมทัง้ ศูนย์อาหาร ศูนย์หนังสือและผลงาน
วิชาการของอาจารย์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความ
เหมาะสมยิง่ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเพือ่ ให้การบริหารงานด้านวิชาการด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกข้อบังคับ ไว้ดัง
ต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑
ข้อ ๒
ข้อ ๓
ข้อ ๔

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“คณะ” หมายความว่า คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นอย่างอันมีฐานะเทียบเท่า
คณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมไปถึงหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะทีม่ จี ดั การหลักสูตรแบบสหวิชาการ
ซึ่งมีการด�ำเนินการโดยคณะจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งคณะ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่อธิการบดี
แต่งตั้ง
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ให้เปิดสอน และได้แจ้งคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพื่อทราบแล้ว
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อาจารย์ ป ระจ� ำ ” หมายความว่ า บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อาจารย์ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งนี้
อาจารย์ประจ�ำรับเข้าใหม่ตั้งแต่ ข้อบังคับนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
“อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอน
และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์
ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
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“อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ ภี าระหน้าทีใ่ นการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน ตัง้ แต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่
ประจ�ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวทิ ยาการ หรือ สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรได้อกี หนึง่ หลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�ำ้ ได้ไม่เกิน ๒ คน
“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ�ำ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ�ำโดยมีคุณวุฒิทางการศึกษาและต�ำแหน่งทางวิชาการตามที่ก�ำหนดใน
หน้าทีน่ นั้ ๆ กรณีทผี่ ทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกไม่มคี ณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ตามทีก่ ำ� หนดข้างต้น จะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
“สถาบันอืน่ ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศทีร่ ว่ มรับผิดชอบหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในลักษณะ
เป็นหลักสูตรร่วม หรือร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ
“หลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น” หมายความว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ร่วมมือจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
กับสถาบันอื่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้ให้ปริญญา หรือ สถาบันอื่นเป็นผู้ให้ปริญญา หรืออาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่
ร่วมมือกัน
“สัมฤทธิบัตร” หมายความว่า ใบรับรองความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามออกให้ผู้เรียนร่วมที่ผ่านการประเมินผลการเรียนของ
มหาวิทยาลัยแล้ว
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ มีอำ� นาจออกประกาศหรือค�ำสัง่ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ กรณีทมี่ ปี ญ
ั หาในการปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๖ ระบบการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ ดังนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก�ำหนดระยะเวลา และจ�ำนวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
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๖.๒ ระบบไตรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบ
๖.๓ ระบบจตุรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบ

จตุรภาค
ข้อ ๗ รูปแบบการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้
๗.๑ รูปแบบในเวลาราชการ เป็นการจัดการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาทัว่ ไปเฉพาะในเวลาราชการ โดยจัดแบบระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค
หรือระบบจตุรภาค
๗.๒ รูปแบบนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการส�ำหรับนักศึกษาทั่วไปหรือกลุ่มนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาจจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมแบบใดแบบหนึ่ง หรือโปรแกรมแบบผสมผสาน ดังนี้
๗.๒.๑ โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วีดีทัศน์ ๒ ทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบอินเทอร์เน็ต
๗.๒.๒ โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราวๆ คราวละ ๑ รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจ
จัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
๗.๒.๓ โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่างประเทศ
๗.๒.๔ โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๗.๒.๕ โปรแกรมโครงการพิเศษ การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้
จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับหน่วยกิตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบหน่วยกิต ตามข้อ ๑๐ และให้จัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต
๘.๑ ระบบทวิภาค
๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิต
๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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๘.๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๔ การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท�ำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒ ระบบไตรภาค
๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒.๔ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒.๕ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓ ระบบจตุรภาค
๘.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓.๔ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓.๕ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

หมวด ๓
หลักสูตร
ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี ๔ ระดับ ดังนี้
๙.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพให้มคี วามช�ำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ สามารถปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ ลี กั ษณะ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง
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๙.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ งุ่ ให้มคี วามสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความ
สามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชือ่ มโยงและบูรณาการศาสตร์ทตี่ นเชีย่ วชาญกับศาสตร์อนื่ ได้อย่างต่อเนือ่ ง มีคณ
ุ ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทัง้ นีม้ งุ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรูใ้ หม่เพือ่ การพัฒนางานและสังคม
๙.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง เป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ งุ่ ให้มคี วามสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพให้มคี วามช�ำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ สามารถปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ ลี กั ษณะ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง
๙.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ
รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทัง้ นี้ มุง่ ให้มคี วามสามารถในการค้นคว้าวิจยั เพือ่ สร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่หรือนวัตกรรม
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม และประเทศ
๙.๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตร
๑๐.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๐.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยอาจจัดแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
๑๐.๒.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยการท�ำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ ท�ำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และอาจก�ำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม
หรือท�ำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต และจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๒) แบบ ก ๒ ท�ำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๑๐.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท�ำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต และต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
๑๐.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
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๑๐.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ นักวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้
๑๐.๔.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจก�ำหนดให้มีการเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมหรือท�ำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด แบ่งเป็น
(๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส�ำเร็จปริญญาโท จะต้องท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
(๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส�ำเร็จปริญญาตรีจะต้องท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
๑๐.๔.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) แบบ ๒.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ ำ� เร็จปริญญาโท จะต้องท�ำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
(๒) แบบ ๒.๒ ผูเ้ ข้าศึกษาที่ส�ำเร็จปริญญาตรีจะต้องท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ ๑๑ การก�ำหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การนับจ�ำนวนปีการศึกษาให้นับปีการศึกษาตามระบบการจัดการ
ศึกษาข้อ ๖ หนึ่งปีการศึกษาของแต่ละระบบการศึกษาต้องมีจ�ำนวนภาคเรียนครบตามระบบการศึกษานั้น โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการเข้าศึกษา
ตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
๑๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
จนส�ำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส� ำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน
๕ ปีการศึกษา
๑๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส�ำเร็จการศึกษา ดังนี้
๑๑.๓.๑ นักศึกษาที่ส�ำเร็จระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
๑๑.๓.๒ นักศึกษาที่ส�ำเร็จระดับปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
๑๑.๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๑.๕ กรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตร สอบประมวลความรู้ผ่าน หรือ สอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้
บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่สามารถส่งผลงานวิทยานิพนธ์เพือ่ ตีพมิ พ์ได้ทนั ภายในเวลาของหลักสูตรตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ให้มหาวิทยาลัยขยาย
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เวลาการรอตีพมิ พ์ หรือตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้อกี ๒ ปีการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และขยาย
ได้อีก ๓ ปีการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ระยะเวลารอการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ไม่ให้นับเป็น
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และนักศึกษาจะต้องรักษาสภาพนักศึกษาเป็นนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะได้รับอนุมัติส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๒ การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพของหลักสูตร
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทกุ หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตรทุกปีการ
ศึกษาเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
๑๒.๒ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก�ำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การก�ำกับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) คณาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หมวด ๔
จ�ำนวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์
ข้อ ๑๓ จ�ำนวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๑๓.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๓.๑.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ  ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น
๑๓.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบ
เท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
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เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์    ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจำ� นวนนักศึกษา
น้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๓.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดย
มีอาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๓.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๓.๒.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
๑๓.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบ
เท่าที่มีต�ำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่   ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจำ� นวนนักศึกษา
น้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
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๑๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ส�ำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาโท
๑๓.๓.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงาน   ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพือ่ รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่   ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ    ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๓.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบ
เท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจำ� นวนนักศึกษา
น้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๓.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและและการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�ำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
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ส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย และจากสภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๓.๔ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผสู้ อบการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย และจากสภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๓.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๑๓.๔.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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๑๓.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบ
เท่าที่มีต�ำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหาอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน หรือมีจำ� นวนนักศึกษา
น้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�ำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๓.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�ำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีไ่ ม่มคี ณ
ุ วุฒแิ ละผลงานทางวิชาการตามทีก่ ำ� หนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผูม้ ี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย และจากสภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า
๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ต้องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขัน้ ต�ำ่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�ำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย และจากสภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่ง
ทางวิชาการต�่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๓.๕ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ หลังส�ำเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาโทได้ แต่ทงั้ นีห้ ากจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นอาจารย์ผสู้ อน ในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง วิชาการภายหลังส�ำเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๑ รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการ ภายใน ๕ ปี
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งนี้ องค์ประกอบจ�ำนวนและหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๑๕.๑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ข้อ ๑๓.๓.๓ (๑) และข้อ ๑๓.๕
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด�ำรงต�ำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่าทีม่ ตี ำ� แหน่งรองศาสตราจารย์ขนึ้ ไป มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ข้อ ๑๓.๔.๓ (๑) และข้อ ๑๓.๕ ให้เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
หลักของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา
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กรณีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ�ำเป็นต้องดูแลนักศึกษา
เกินกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ�ำเป็นต้องดูแลนักศึกษา
มากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๑๕.๒ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก ให้คิดสัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาที่ท�ำวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับ
จ�ำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
๑๕.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ในกรณีที่มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระแล้ว ตามข้อ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ แล้ว อาจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม ได้อีก
ไม่เกินจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก ตามข้อ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒
ข้อ ๑๖ ในคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่
ดังนี้
๑๖.๑ องค์ประกอบ
๑๖.๑.๑ คณบดีเป็นประธานกรรมการ
๑๖.๑.๒ กรรมการประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทุกหลักสูตรที่สังกัดคณะ
(๒) ผู้แทนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวนไม่เกิน ๔ คน
(๓) รองคณบดีคนหนึ่งที่คณบดีเสนอชื่อเป็นเลขานุการ
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี และให้พ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระเมื่อ
ตาย ลาออก ขาดคุณลักษณะ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ และการพ้นจากต�ำแหน่งให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
๑๖.๒ หน้าที่
๑๖.๒.๑ ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๑๖.๒.๒ อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๑๖.๒.๓ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ
๑๖.๒.๔ พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ประจ�ำหลักสูตรให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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๑๖.๒.๕ ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การจัดตารางสอน   การสอน การวิจัย การสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) กับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๒.๖ พิจารณาการโอนและเทียบโอนผลการเรียน การลาพักการเรียน การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และการลาออกของนักศึกษา
๑๖.๒.๗ เสนอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
๑๖.๒.๘ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับนี้และตามที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
๑๖.๓ การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ในการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบสหวิชาการที่มีการด�ำเนินการโดยคณะจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งคณะ ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้
๑๗.๑ องค์ประกอบ
๑๗.๑.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
๑๗.๑.๒ กรรมการประกอบด้วย
(๑) คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายของคณะที่ร่วมกันจัดหลักสูตร
(๒) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบสหวิชาการ
(๓) ผู้แทนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร จ�ำนวนไม่เกิน ๔ คน
(๔) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่คณบดีบัณฑิตเสนอชื่อเป็นเลขานุการ
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี และให้พ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ
เมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณลักษณะ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ และการพ้นจากต�ำแหน่งให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
๑๗.๒ หน้าที่ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ มีหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ใน ๑๖.๒
๑๗.๓ การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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หมวด ๕
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๘ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๘.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก�ำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนด
๑๘.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามที่หลักสูตรก�ำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่ม
เติมตามที่คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนด
๑๘.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด หรือส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ รี ะยะเวลาการศึกษา
๖ ปี และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนด
๑๘.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๑๘.๔.๑ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด และมีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยก�ำหนด
๑๘.๔.๒ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๕๐ และมีพื้นความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้ และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนด
๑๘.๔.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบหรือประเมินความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา มีดังนี้
๑๙.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ก�ำหนดเงื่อนไข วิธีการ และจ�ำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด และคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

๑๙.๒ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้รับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด
๑๙.๓ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้รับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๘ เข้าศึกษาหรือวิจัย
โดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายได้ ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด
๑๙.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครก�ำลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แล้วแต่กรณี   การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร
ส่งหลักฐานการส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาระดับใดระดับหนึ่งตามหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนดและประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๑๙.๕ การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ให้ท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ การพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษา
๒๐.๑ โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธกี ารอืน่ ใดตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีค่ ณะสาขาวิชาสังกัด และบัณฑิต
วิทยาลัยก�ำหนด
๒๐.๒ โดยการคัดเลือกจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาเป็นกรณีพเิ ศษในบางรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ประเภทไม่ขอรับหรือขอรับหน่วยกิต แต่มิใช่การศึกษาเพื่อขอรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๘ แล้วแต่กรณี และต้อง
ปฏิบัติตามประกาศ ก�ำหนดการลงทะเบียน และการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภทดังนี้
๒๑.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลอง
ศึกษาตามเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชา จึงจะรับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขา
วิชาต่างๆ เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
๒๑.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่มีความรู้ไม่ต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งเข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาแรก
โดยมีเงือ่ นไขว่าภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดับค่าคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลีย่ นสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ หรือเงือ่ นไข
อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะก�ำหนด
๒๑.๓ นักศึกษาร่วมศึกษา หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ทั้งนี้ การด�ำเนิน
การเกี่ยวกับนักศึกษาร่วมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๘ และข้อ ๓๗.๒๐ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อ ๒๒ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาก�ำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์และการจัดหานักศึกษาเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่สังกัดคณะ จึงน�ำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้จัดท�ำก�ำหนดการ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับคณะที่สาขาวิชาสังกัดและสาขาวิชาที่
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินการรับสมัคร จัดสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แล้วแจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ
ข้อ ๒๓ การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๒๓.๑ หลักเกณฑ์และก�ำหนดการรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๓.๒ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๑ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
ข้อ ๒๔ การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษา ขณะที่นักศึกษาก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษาข้ามสถาบันได้
ดังนี้
๒๔.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบัน การศึกษาอืน่ ได้ เพือ่ น�ำหน่วยกิตและผลการ
ศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันการศึกษาอื่น
ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย แล้วให้นกั ศึกษาน�ำหนังสือขอลงทะเบียนข้ามสถาบันจากบัณฑิตวิทยาลัยไปขออนุญาตลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาอืน่ โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่สถาบันการศึกษาอื่นก�ำหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการ
ศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๘การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๓๑ การแสดงผลการศึกษาให้ดำ� เนินการตามข้อ ๓๗
โดยอนุโลม
๒๔.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอืน่ อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยได้ เพือ่ น�ำหน่วยกิตและผลการ
ศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต้นสังกัด โดยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นยื่น
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทีค่ ณะเปิดสอนรายวิชาทีจ่ ะขอลงทะเบียนเรียน พร้อมหนังสือขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจาก
สถานศึกษาต้นสังกัด เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิต
ระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๒๘ โดยอนุโลม และการออกใบรายงานผลการ
ศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๓๗.๒๐
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หมวด ๖
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนเรียนในระบบไตรภาคและระบบจตุรภาค ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ การลงทะเบียนเรียนส�ำหรับระบบทวิภาค ให้เป็นดังนี้
๒๖.๑ ก�ำหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๖.๒ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนหรือแผนการศึกษา ซึง่ อาจเป็นแผนการเรียนเฉพาะ
รายบุคคล หรือแผนการเรียนเป็นกลุ่มหรือหมู่เรียน
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ วิธีการ และขั้นตอนการท�ำ  การบริหารและการจัดการแผนการเรียนหรือแผนการศึกษารายวิชาแกน
ร่วมระหว่างสาขาวิชาและวิชาอืน่ ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ทำ� เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
๒๖.๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช�ำระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ภายในก�ำหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๖.๔ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้ เป็นจ�ำนวนหน่วยกิต
ไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
จะถูกมหาวิทยาลัยคัดชื่อออก  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด
๒๖.๕ นักศึกษาทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก�ำหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มี
สิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด
๒๖.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดๆ ในแต่ละภาคการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ในขณะที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
๒๖.๗ จ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
๒๖.๗.๑ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตามประเภทนักศึกษา ดังนี้
(๑) นักศึกษารูปแบบในเวลาราชการ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ไม่ต�่ำกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภาค
การศึกษาปกติ การลงทะเบียนเรียนต�ำ่ กว่าทีก่ ำ� หนดจะกระท�ำได้เฉพาะในภาคฤดูรอ้ นหรือภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
(๒) นักศึกษารูปแบบนอกเวลาราชการ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ต�่ำกว่า ๔ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๖ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
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๒๖.๗.๒ การลงทะเบียนรายวิชาที่มีจ�ำนวนหน่วยกิตต�่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ในข้อ ๒๖.๗.๑ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้คณบดีทสี่ าขาวิชาสังกัดพิจารณา
อนุมัติ
๒๖.๗.๓ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาได้
โดยจะต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิตรวม ในแต่ละภาคการศึกษา ตามข้อ ๒๖.๗.๑
ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาทุกสาขาวิชาอาจลงทะเบียนเรียนขอร่วมศึกษาใน
รายวิชาใดๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
๒๗.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาอาจสอบหรือไม่สอบก็ได้
๒๗.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
นั้น โดยต้องช�ำระค่าหน่วยกิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนข้ามสถาบันการศึกษา
๒๘.๑ นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันการศึกษาอื่นได้ โดยให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนข้ามสถาบันพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์หลัก ดังนี้
๒๘.๑.๑ รายวิชาที่หลักสูตรก�ำหนด ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอน
๒๘.๑.๒ รายวิชาที่สถาบันการศึกษาอื่นเปิดสอนในระดับการศึกษาเดียวกันต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ โดยมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
๒๘.๑.๓ รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการท�ำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
๒๘.๒ ให้นำ� หน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาไปเป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรทีน่ กั ศึกษา
ศึกษาอยู่
๒๘.๓ การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔
ข้อ ๒๙ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชา
๒๙.๑ การขอถอน ขอเพิม่ หรือของดรายวิชาเรียน ให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอถอน ขอเพิม่ หรือของดรายวิชาเรียนทีค่ ณะต้นสังกัด เพือ่ ขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระหลักแล้วแต่กรณี และได้รบั ความเห็นชอบจากประธานกรรมการ
บริหารหลักสูตร  ในกรณีทยี่ งั ไม่มอี าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติการขอถอน  ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาเรียน
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๒๙.๒ การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาเรียน ต้องกระท�ำภายใน ๒ สัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้จ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องเป็นไปตามข้อ ๒๖.๗
๒๙.๓ การของดเรียนรายวิชาใด ต้องกระท�ำภายในสัปดาห์ที่ ๓ ถึง สัปดาห์ที่ ๑๐ ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์ที่ ๒ ถึงสัปดาห์
ที่ ๔ ของภาคฤดูร้อน การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังก�ำหนดระยะเวลาตามวรรคแรกจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะของดทุกรายวิชาในภาคการศึกษา
นัน้ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั เิ ช่นเดียวกับข้อ ๒๙.๑ ก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาเป็นเวลา ๒ สัปดาห์สำ� หรับภาคการศึกษาปกติและ  ๑ สัปดาห์สำ� หรับ
ภาคฤดูร้อน
ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นคณบดีทสี่ าขาวิชาสังกัดอาจอนุมตั ใิ ห้นกั ศึกษาถอนหรือเพิม่ รายวิชาหรืองดเรียนบางรายวิชา ภายหลังก�ำหนดเวลา
ได้แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๐ การช�ำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๓๐.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา ต้องช�ำระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
๓๐.๒ การลงทะเบียนช�ำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ต้องกระท�ำให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษา
จะต้องด�ำเนินการรักษาสภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยภายในภาคการศึกษานั้น
๓๐.๓ กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนและช�ำระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามก�ำหนดเวลาในปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของ
มหาวิทยาลัย ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๑ การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน
การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบัน และการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
อื่นให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา รูปแบบการศึกษา และระดับการศึกษา
๓๒.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชา
๓๒.๑.๑ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึง่ สามารถเปลีย่ นสาขาวิชาใหม่ได้โดยให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอเปลีย่ น
สาขาวิชาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะของคณะที่รับเข้าศึกษา
ใหม่ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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๓๒.๑.๒ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต มีรายวิชาที่สามารถ
โอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต และทุกวิชาทีจ่ ะขอโอนต้องได้ระดับคะแนนไม่ตำ 
�่ B หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศกึ ษามาแล้วไม่เกิน
๕ ปี
๓๒.๑.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้
ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี โดยมีศักยภาพในการท�ำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้
๓๒.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาให้นับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาในสาขาวิชาใหม่
๓๒.๑.๕ การโอนหน่วยกิตรายวิชาให้กระท�ำได้ตามข้อ ๓๑
๓๒.๒ การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาโดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชา ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นอย่างยิ่งอาจอนุมัติให้นักศึกษารูปแบบใน
เวลาราชการไปศึกษาในรูปแบบเวลานอกราชการได้ และนักศึกษารูปแบบนอกเวลาราชการไปศึกษารูปแบบในเวลาราชการก็ได้ โดยให้นกั ศึกษายืน่
ค�ำร้องการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ แล้วแจ้งให้ส�ำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
๓๒.๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมทั้งช�ำระค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาที่ได้อนุมัติให้เข้าศึกษาใหม่
๓๒.๒.๒ หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา ให้พิจารณารับโอน
ผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต�่ำกว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี รายวิชาที่รับโอนผลการเรียนให้รวมเป็นหน่วยกิต
ตามหลักสูตรที่ศึกษา และให้น�ำไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓๒.๒.๓ การขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน
พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ทีค่ ณะต้นสังกัด เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ แล้วให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ
๓๒.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษา
๓๒.๓.๑ การเปลีย่ นระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลีย่ นจากนักศึกษาระดับปริญญาโทไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเป็นการ
เปลี่ยนจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทก็ได้
๓๒.๓.๒ การเปลีย่ นระดับการศึกษา จะกระท�ำได้แต่เฉพาะกรณีทเี่ ป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา
๓๒.๓.๓ กรณีที่อยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
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(๑) เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปรับ
ยกระดับการศึกษาให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติที่จัดขึ้นส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(๒) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกทีส่ อบตกในการสอบวัดคุณสมบัติ อาจขอรับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
แทนก็ได้
๓๒.๓.๔ การโอนการเทียบโอนผลการเรียนและการแสดงผลการศึกษามีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีการเปลีย่ นระดับการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่สามารถโอนหรือเทียบ
โอนผลการการเรียนรายวิชาที่ศึกษาระดับปริญญาโทเข้าเป็นผลการเรียนระดับปริญญาเอก การแสดงผลการศึกษาให้นำ� รายวิชาเรียนและผลการ
เรียนระดับปริญญาโทมาแสดงไว้เป็นส่วนหนึง่ ต่างหาก แต่ไม่นำ� มารวมคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม พร้อมทัง้ ระบุเปลีย่ นระดับการศึกษาจากระดับ
ปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก
(๒) กรณีเปลีย่ นระดับการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ให้โอนผลการเรียนและเทียบ
โอนผลการเรียนจากระดับการศึกษาเดิมรวมเป็นผลการเรียนหลักสูตรใหม่ที่เข้าศึกษาได้ทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต�่ำกว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์การโอนและเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่มีโครงสร้างเนื้อหาขั้นก้าวหน้า (Advance Course) ในระดับปริญญาเอกให้โอนและเทียบ
โอนผลการเรียนกับรายวิชาและกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาโทที่มีโครงสร้างเนื้อหาเป็นแนวทางเดียวกันได้ทั้งหมด (กรณีนี้ ๑ รายวิชาระดับปริญญาเอก
สามารถโอนและเทียบโอนผลการเรียนกับรายวิชาระดับปริญญาโทได้ ๑ รายวิชาหรือมากกว่า ๑ รายวิชา) ส่วนรายวิชาในระดับปริญาเอกทีม่ โี ครงสร้าง
เนื้อหาไม่อยู่ในขั้นก้าวหน้า (Non-Advance Course) ให้โอนและเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนกับรายวิชาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๓๑ ได้ในสัดส่วนที่เท่ากัน และให้น�ำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ของรายวิชาที่รับโอนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหลักสูตรที่
ได้รบั อนุมตั เิ ข้าศึกษาใหม่ได้ การแสดงผลการศึกษาให้น�ำรายวิชาทีไ่ ด้รบั โอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไว้เป็นส่วนหนึง่ ต่างหาก พร้อมทัง้ ระบุเปลีย่ น
ระดับการศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท
๓๒.๓.๕ ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา ขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผล
การเรียน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คณะต้นสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผล
การพิจารณาต่อส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อ ๓๓ การลาพักการเรียน
๓๓.๑ นักศึกษาอาจยื่นค�ำร้องขออนุมัติลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
๓๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
๓๓.๑.๒ การท�ำการวิจัยในหลักสูตรหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือได้รับทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาซึ่งสาขาวิชาเห็นสมควรสนับสนุน
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๓๓.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาตามค�ำวินิจฉัยของแพทย์
โดยมีใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถาน พยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด
๓๓.๑.๔ มีความจ�ำเป็นส่วนตัวโดยยืน่ ค�ำร้องขอลาพักการเรียนทัง้ นีต้ อ้ งได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่าง
น้อย ๑ ภาคการศึกษา
๓๓.๒ ในการลาพักการเรียนให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็นผูอ้ นุมตั ิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
๓๓.๓ การลาพักการเรียนตามข้อ ๓๓.๑.๓ และ ๓๓.๑.๔ ให้อนุมัติได้ ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจ�ำเป็นต้อง
ลาพักการเรียนต่อไป ให้ยื่นค�ำร้องขอลาพักการเรียนใหม่ ทั้งนี้จะลาพักการเรียนได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
๓๓.๔ ในกรณีทนี่ กั ศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการเรียนตามข้อ ๓๓.๑.๓ และ ๓๓.๑.๔ ให้นบั ระยะเวลาทีล่ าพักการเรียนรวมอยูใ่ นระยะเวลา
การศึกษาด้วย
๓๓.๕ ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นจากสภาพ
นักศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๑ โดยอนุโลม
๓๓.๖ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการเรียนเมือ่ จะกลับเข้าเรียน ต้องยืน่ ค�ำร้องขอกลับเข้าเรียนต่อทีค่ ณะต้นสังกัด เพือ่ ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติก่อนก�ำหนดการลงทะเบียนเรียน ไม่น้อย
กว่า ๑ สัปดาห์
ข้อ ๓๔ การลาออก
นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยนื่ ค�ำร้องทีค่ ณะต้นสังกัด เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะและให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย พิจารณา
อนุมัติ แล้วแจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
ข้อ ๓๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๓๕.๑ ตาย
๓๕.๒ ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออก
๓๕.๓ ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ส�ำเร็จการศึกษา
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๓๕.๔ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๒.๕๐ ติดต่อกันเกิน ๒ ภาคการศึกษา
๓๕.๕ ไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามข้อ ๑๑
๓๕.๖ ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่ก�ำหนด
๓๕.๗ ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๑ ภายในเวลาที่ก�ำหนด
๓๕.๘ สอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๓ ไม่ผ่าน
๓๕.๙ สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน
๓๕.๑๐ หลังสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๑ ไม่ผ่าน โดยด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ และด�ำเนินการเสนอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๒ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๓๕.๑๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษา
๓๕.๑๒ ถูกจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�ำ โดยประมาท
๓๕.๑๓ มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะนักศึกษาขาดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร หรือกระท�ำผิดข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
๓๕.๑๔ มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะกระท�ำความผิด จริยธรรม จรรณยาบรรณทางวิชาการ หรือวินัยนักศึกษา
ตามข้อ ๕๐
ข้อ ๓๖ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๕.๖ และ ๓๕.๗ อาจยืน่ ค�ำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาทีค่ ณะต้นสังกัด เพือ่ ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ� ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะให้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ดังนี้
๓๖.๑ การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง ของระยะเวลาการศึกษาด้วย
๓๖.๒ นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาพร้อมทัง้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยให้ชำ� ระ
ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ การคืนสภาพและช�ำระค่าบ�ำรุงการศึกษาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษาด้วย
๓๖.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษาแล้ว ให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสภาพนักศึกษาเดิมก่อนพ้นสภาพนักศึกษา
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หมวด ๗
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๗ การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๓๗.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่รายวิชาที่ได้ถอน หรืองดเรียนโดยถูกต้องตาม
ระเบียบ ให้อาจารย์ประจ�ำวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และคณบดีที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้ส�ำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๓๗.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบ
ข้างต้น ส�ำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข การสอบประกอบด้วยวิชาสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้มคี ณะกรรมการ
สอบประมวลความรู้เป็นผู้สอบ ทั้งนี้การสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๓๗.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย การตรวจเนือ้ หาโดยรวม และประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูข้ องนักศึกษาด้วยวิธกี ารสอบปากเปล่า
และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ ทั้งนี้การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
๓๗.๔ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพือ่ ประเมินผลการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข โดยคณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย การตรวจเนือ้ หาโดยรวม และประเมินคุณภาพผลงานการทดสอบความรูข้ องนักศึกษาด้วยวิธกี ารสอบปากเปล่า
และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มคี ณะกรรมการการสอบค้นคว้าอิสระเป็นผูส้ อบ ทัง้ นีก้ ารสอบค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
๓๗.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกเพือ่ ประเมินว่านักศึกษามีความรูพ้ นื้ ฐานเพียงพอและมีความพร้อมในการท�ำวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบ   ให้ผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้  การสอบวัด
คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๓๗.๖ การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส�ำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
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๓๗.๗ การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามข้อ ๓๗.๒, ๓๗.๕,
๓๗.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสอบเป็นประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
๓๗.๘ การประเมินผลการศึกษา ให้กระท�ำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
๓๗.๙ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
๓๗.๙.๑ สัญลักษณ์ มีคา่ ระดับคะแนนประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาแสดงไว้ดว้ ยสัญลักษณ์ซงึ่ มีความหมายและค่าระดับ
คะแนนประจ�ำสัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
   
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเลิศ (Excellent)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (Very Good)   
๓.๕๐
B
ดี (Good)
  
๓.๐๐
C+
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
๒.๕๐
C
พอใช้ (Fair)
  ๒.๐๐
D+
อ่อน (Poor)
  ๑.๕๐
D
อ่อนมาก (Very Poor)
  ๑.๐๐
F
ตก (Failed)
  ๐.๐๐
๓๗.๙.๒ สัญลักษณ์ ซึง่ ไม่มคี า่ ระดับคะแนนประจ�ำผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงไว้ดว้ ยสัญลักษณ์ตา่ งๆ ซึง่ มีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in Progress)
W
ถอนหรืองดการศึกษา (Withdrawn)
AU
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Auditory)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Reported)
R
การเรียนรายวิชาซ�้ำ (Repeated)
๓๗.๑๐ รายวิชาทีอ่ ยูใ่ นหมวดวิชาแกนของหลักสูตร จะต้องได้สญ
ั ลักษณ์ไม่ตำ�่ กว่า C ถ้าได้สญ
ั ลักษณ์ตำ�่ กว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ต้องลงทะเบียน
ซ�้ำรายวิชาเดิมในหมวดวิชาบังคับ ถ้าเป็นรายวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นแทนได้
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๓๗.๑๑ การให้ F สามารถกระท�ำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๓๗.๑๑.๑ นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก
๓๗.๑๑.๒ นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชาประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี
ที่สาขาวิชาสังกัด
๓๗.๑๑.๓ ทุจริตในการสอบ
๓๗.๑๑.๔ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานภายในเงื่อนไขระยะเวลาของ
การประเมินผล I ในแต่ละกรณีตามข้อ ๓๗.๑๔ และ ๓๗.๑๕
๓๗.๑๒ การให้ S หรือ U กระท�ำได้ ทัง้ กรณีไม่มหี น่วยกิต ประกอบด้วยการสอบพิเศษ อาทิ การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบประมวลความรู้ หรือกรณีมหี น่วยกิต ประกอบด้วย   การประเมินผลรายวิชาเรียนทีเ่ ป็นรายวิชาเสริมตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา รายวิชาแกนร่วมระหว่างสาขาวิชาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะขั้นบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และการประเมินความก้าวหน้าหน่วยกิตการลงทะเบียนท�ำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
๓๗.๑๓ การให้ I สามารถกระท�ำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๓๗.๑๓.๑ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่สง่ ผลงาน เพราะป่วยโดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์ แต่นกั ศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ หรือ
๓๗.๑๓.๒ นักศึกษาไม่ได้สอบ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓๗.๑๓.๓ การให้ I ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ
๓๗.๑๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องระบุข้อก�ำหนดของการแก้ I ดังนี้
๓๗.๑๔.๑ ให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการสอบ หรือ
๓๗.๑๔.๒ ให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๓๗.๑๔.๓ ให้เรียนซ�้ำวิชาเดิมในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปิดสอน
๓๗.๑๔.๔ การระบุข้อก�ำหนดการแก้ I ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการแก้ I วิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อ ๓๗.๑๔.๑ หรือ ๓๗.๑๔.๒ หรือ
๓๗.๑๔.๓ ให้นักศึกษาทราบ พร้อมกับท�ำบันทึกแจ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่สาขาวิชาสังกัดทราบ
๓๗.๑๕ การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องด�ำเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์ I ดังนี้
๓๗.๑๕.๑ สอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งผล การสอบ หรือ
๓๗.๑๕.๒ ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
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๓๗.๑๕.๓ ได้เรียนซ�้ำอีก ๑ ครั้ง ในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปิดสอน
๓๗.๑๕.๔ ให้คณบดีทสี่ าขาวิชาสังกัดอนุมตั ผิ ลการเปลีย่ นแปลงสัญลักษณ์ I แล้วแจ้งผลการอนุมตั ใิ ห้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนทราบ
๓๗.๑๖ การให้ W กระท�ำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๓๗.๑๖.๑ ในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนหรืองดเรียนรายวิชาตามข้อ ๓๐
๓๗.๑๖.๒ นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้
๓๗.๑๖.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
๓๗.๑๗ การให้ AU กระท�ำได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ แต่หากนักศึกษามีเวลาเรียน หรือปฏิบตั กิ ารน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ U โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรียนซ�้ำ
๓๗.๑๘ การให้ X กระท�ำได้เฉพาะวิชาทีย่ งั ไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษา ของรายวิชานัน้ ๆ ตามก�ำหนด โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียน
เรียนซ�้ำ
๓๗.๑๙ การให้ P หรือ S หรือ U ในการแสดงผลการเรียนรายวิชาเรียน การสอบพิเศษ และความก้าวหน้าการท�ำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ ดังนี้
๓๗.๑๙.๑ การให้ P รายวิชาเรียน กระท�ำได้เฉพาะรายวิชาทีม่ กี ารสอนหรือปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ ง กันมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา และ/
หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ
๓๗.๑๙.๒ การแสดงผลการสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ S คือ ผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ U คือ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
๓๗.๑๙.๓ การประเมินผลความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ให้ประเมิน
ด้วยสัญลักษณ์ “S” หรือ “U” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
S หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ
(1) U หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัย ไม่เป็นที่พอใจ คืออยู่ในกรณี ดังต่อไปนี้นักศึกษาลงทะเบียน
ท�ำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วในภาคการศึกษานั้น  แต่ยังมิได้ด�ำเนินการจัดท�ำเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือ
(2) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยการท�ำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ก�ำหนด ตามประกาศของคณะที่
สาขาวิชาสังกัด
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๓๗.๒๐ การให้สัมฤทธิบัตร ให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกสัมฤทธิบัตรให้ดังนี้
๓๗.๒๐.๑ นักศึกษาร่วมศึกษาตามข้อ ๒๑.๓ และการศึกษาข้ามสถาบันการศึกษาตามข้อที่ ๒๔.๒ และมีความประสงค์ให้
มหาวิทยาลัยวัดผลการศึกษาตามข้อ ๓๗.๙.๑ และ ๓๗.๙.๒ ให้มหาวิทยาลัยออกสัมฤทธิบัตรในรายวิชานั้น
๓๗.๒๐.๒ การออกสัมฤทธิบัตรอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๘ การเรียนซ�้ำหรือเรียนแทน
๓๘.๑ ในกรณีทนี่ กั ศึกษาลงทะเบียนครบจ�ำนวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรทีศ่ กึ ษาแล้ว ผลการประเมินผลการศึกษามีคา่ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า ๓.๐๐ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำรายวิชาที่สอบได้ต�่ำกว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาวิชาเดิม หรือวิชาอื่น ในหมวด
เดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
๓๘.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใด จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้ำอีกครั้ง หรือในกรณีที่ได้รับผลการเรียนที่ต�่ำกว่า B
อาจขอเรียนนัน้ ซ�ำ้ อีกหนึง่ ครัง้ หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอืน่ ในหมวดวิชาเดียวกันรายวิชาทีมเี นือ้ หาคล้ายกันในหลักสูตรแทนกันได้ โดยอยูใ่ นดุลยพินจิ
ของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ หรือเรียนแทน ทีค่ ณะต้นสังกัด เพือ่ ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือ ประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีทสี่ าขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนก�ำหนดการลงทะเบียนเรียน แล้วให้คณะแจ้งส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R ให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดง
ไว้ในใบแสดงผลการเรียนและน�ำไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๓๙ การเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาลงทะเบียนครบจ�ำนวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรทีศ่ กึ ษาแล้ว  และผลการประเมินผลการศึกษามีคา่ ระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสมเกิน ๓.๐๐ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพือ่ เปลีย่ นค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมได้ ให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียน
เพือ่ เปลีย่ นค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ทีค่ ณะต้นสังกัด เพือ่ ความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธานคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�ำคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ แล้วให้คณะแจ้งส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R และให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดง
ไว้ในใบแสดงผลการเรียน และน�ำไปคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๔๐ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
การลงโทษนักศึกษาทีท่ จุ ริตในการสอบให้อาจารย์ผคู้ วบคุมและก�ำกับการสอบบันทึกข้อวินจิ ฉัยน�ำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดี
ที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ แล้วให้คณะแจ้งส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ โดยพิจารณาตามสมควรแต่กรณี ดังต่อไปนี้

52 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

๔๐.๑ ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต หรือ
๔๐.๒ ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือ
๔๐.๓ ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และให้พักการศึกษาในภาคการเรียนถัดไปไม่น้อยกว่า
๑ ภาคการศึกษา
ข้อ ๔๑ การนับจ�ำนวนหน่วยกิต
๔๑.๑ การนับจ�ำนวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา เพือ่ ให้ครบตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนดให้นบั เฉพาะจ�ำนวนหน่วยกิตทีก่ �ำหนดในหลักสูตรของ
รายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับเฉพาะจ�ำนวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้
ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๔๑.๒ การรวมจ�ำนวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน ในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจ�ำนวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๔๒ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
การค�ำนวณ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ท�ำ ดังนี้
๔๒.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของ
หน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตัง้ หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทีผ่ ลการศึกษามีคา่ ระดับคะแนนใน
ภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีทศนิยมสองต�ำแหน่ง โดยปัดเศษจากต�ำแหน่งที่สามที่มีค่า ๕ ขึ้นไป
๔๒.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จนถึงการประเมินผลครั้ง
สุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตัง้ หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ทั้งหมดที่ศึกษา และผลการศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตลอดหลักสูตร ให้มีทศนิยม ๒ ต�ำแหน่ง โดยปัดเศษจากต�ำแหน่งที่สามที่มีค่า ๕ ขึ้นไป
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ ให้น�ำค่าระดับคะแนนประจ�ำของสัญลักษณ์ที่ได้รับจากการประเมินครั้งสุดท้ายมาค�ำนวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย

หมวด ๘
การสอบพิเศษ การท�ำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๔๓ การสอบภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพื่อท�ำวิทยานิพนธ์ ส�ำหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
หากผู้เรียนเป็นชาวต่างประเทศรายใดมีการท�ำวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ยอมให้ก�ำหนดภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้
ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนเป็นคนไทย ต้องก�ำหนดเป็นภาษาต่างประเทศ ส่วนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทยต้องก�ำหนดเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 53

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภาษาต่างประเทศ หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบ เกณฑ์การ
ประเมิน และการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๔๔.๑ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอและมีความพร้อมในการท�ำวิทยานิพนธ์ เพื่อมีสิทธิ์
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
๔๔.๒ การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า
๔๔.๓ ผูม้ สี ทิ ธิขอสอบวัดคุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทีเ่ รียนรายวิชาครบตามหลักสูตรก�ำหนด และไม่อยูใ่ นช่วงพักการเรียน
ตามข้อ ๓๓ และไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๓๕
๔๔.๔ ขั้นตอน วิธีการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๔๔.๕ ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่านหรือไม่เป็นที่พอใจมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๒ ครั้ง ผู้ที่สอบครั้งที่สามไม่ผ่านให้พ้นสภาพจากเป็นนักศึกษา โดย
ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๔๔.๖ การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และระดับคะแนน U เมื่อสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อ ๔๕ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
๔๕.๑ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยค�ำแนะน�ำของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา รวมไม่น้อยกว่า ๔ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชาต้องมีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์
๔๕.๒ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ออกและตรวจข้อสอบข้อเขียน หรือด�ำเนินการสอบปากเปล่าในเนื้อหาหลักสูตร หรือ
รายวิชาทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ประเมินความรอบรูด้ า้ นวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาว่านักศึกษามีความสามารถทีจ่ ะด�ำเนินการวิจยั เพือ่ ท�ำเป็น
วิทยานิพนธ์ได้โดยอิสระ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้
ข้อ ๔๖ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
๔๖.๑ การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบเพือ่ ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะโดยรวมของเนือ้ หาวิชาทีน่ กั ศึกษาเรียนตามแผนการ
เรียนของหลักสูตรปริญญาโท แผน ข เท่านั้น
๔๖.๓ ก�ำหนดการสอบ วิธีสอบ และเกณฑ์การสอบ ให้จัดท�ำเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๔๖.๔ นักศึกษาผู้ที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน มีสิทธิที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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๔๖.๕ การรายงานผลการสอบประมวลความรู้ ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อสอบประมวลความรู้ผ่านเกณฑ์ และระดับคะแนน U เมื่อสอบ
ประมวลความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์
๔๖.๖ การสอบประมวลความรู้อื่นๆ ให้ท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๔๗ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้
๔๗.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ โดยค�ำแนะน�ำของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบ
ด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและผูท้ รงคุณวุฒนิ อกสาขาวิชา รวมไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ทัง้ นีป้ ระธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชาต้องมีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์
๔๗.๒ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้มีหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบข้อเขียน หรือด�ำเนินการสอบปากเปล่าในเนื้อหาหลักสูตร
หรือรายวิชาที่ก�ำหนดไว้ เพื่อประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ของนักศึกษา
ข้อ ๔๘ การท�ำวิทยานิพนธ์ โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด วิธกี ารด�ำเนินการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ การสอบ การตรวจสอบความซ�ำ้ ซ้อนของวิทยานิพนธ์
และประเมินผลและอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๙ การท�ำการค้นคว้าอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด วิธีการด�ำเนินการจัดท�ำการค้นคว้าอิสระ การสอบ การตรวจสอบความซ�้ำซ้อนของ
การค้นคว้าอิสระ และประเมินผลและอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๙
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวินัยนักศึกษา
ข้อ ๕๐ หลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด แนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงบทลงโทษในการพิจารณาด้านจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และด้านวินยั ส�ำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับเรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวินัยนักศึกษา

หมวด ๑๐
การส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๑ คุณสมบัตินักศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษา
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะน�ำเสนอขออนุมตั กิ ารส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือปริญญาให้แก่นกั ศึกษาทีป่ ฏิบตั ิ
ครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
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๕๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชั้นสูง
๕๑.๑.๑ ต้องเรียนครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
๕๑.๑.๒ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
๕๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๕๑.๒.๑ ต้องเรียนครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
๕๑.๒.๒ มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๕๑.๒.๓ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๕๑.๒.๔ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่น�ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๕๑.๒.๕ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึง่ ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยได้รบั
การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการ โดยบทความทีน่ ำ� เสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
๕๑.๓ หลักสูตรปริญญาเอก
๕๑.๓.๑ ต้องเรียนครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
๕๑.๓.๒ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๕๑.๓.๓ แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตี
พิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย
๒ เรื่อง
๕๑.๓.๔ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๕๒ การยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา
๕๒.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่คาดว่าจะส� ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด
นักศึกษาจะต้องยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา
๕๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ที่ได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือเล่มการค้นคว้าอิสระ เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ผลงาน
พร้อมองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้องยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา
๕๒.๓ การยืน่ ค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา ให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาทีค่ ณะต้นสังกัด เพือ่ ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
แจ้งส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
ข้อ ๕๓ การรับรองการส�ำเร็จการศึกษา
ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผูร้ บั รองการส�ำเร็จการศึกษา และให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ทีส่ ำ� นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่งรายชื่อผู้ศึกษาครบตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรและข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษาให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๔ ส�ำหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้น�ำข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งประกาศ และค�ำสั่งบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย มาบังคับใช้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๕๕ อาจารย์ทปี่ รึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ก่อนการประกาศใช้ขอ้ บังคับนี้ ให้ยงั คงเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๕๖ บรรดาประกาศ หรือค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผล
บังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากประกาศใช้
ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓.๓ จึงอาศัย
อ�ำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ข้อ ๓๕.๕ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ และ
โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้
การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอและมีความพร้อมในการท�ำวิทยานิพนธ์ เพื่อมีสิทธิ์เสนอ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
๑. หลักเกณฑ์
๑.๑ การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์
๑.๒ ให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง
๑.๓ ผู้มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๑.๔ นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อ
๑.๔.๑ เป็นไปตามที่หลักสูตรก�ำหนด
๑.๔.๒ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ว่ามีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะสอบได้
๒. การขอสอบ และการขาดสอบ
๒.๑ การขอสอบ ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบยื่นค�ำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติที่คณะสาขาวิชาสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก กรณียงั ไม่แต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ให้ประธานคณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยนักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการสอบตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
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๒.๒ การขาดสอบ เมือ่ นักศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้สอบในภาคการศึกษาใดๆ แล้ว ถ้าขาดสอบโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ถือว่าสอบไม่ผา่ น
ในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการสอบเสนอความเห็นให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๓. การจัดสอบ
๓.๑ การก�ำหนดวันสอบ ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก�ำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน โดยการเสนอของ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓.๒ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
๓.๒.๑ องค์ประกอบ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาขาวิชา โดยให้อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร เป็นประธานคณะกรรมการสอบ
๓.๒.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชาหรือนอกมหาวิทยาลัย
๒) มีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือมีต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่ารองศาสตราจารย์
๓.๒.๓ หน้าที่ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ออกและตรวจข้อสอบข้อเขียน หรือด�ำเนินการสอบปากเปล่าในเนื้อหา
หลักสูตร หรือรายวิชาที่ก�ำหนดให้ ประกอบด้วย
๑) กลุ่มวิชาการวิจัย และสถิติ
๒) กลุ่มวิชาเอก
เพือ่ ประเมินความรอบรูด้ า้ นวิชาการของนักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตว่ามีความสามารถทีจ่ ะด�ำเนินการวิจยั เพือ่ ท�ำเป็นวิทยานิพนธ์
ได้โดยอิสระ
๓.๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
โดยการเสนอของประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๔. การประเมินผลการสอบ
๔.๑ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ใช้ระดับคะแนน S เมือ่ สอบได้ หรือผลการสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็นทีน่ า่ พอใจ และระดับ
คะแนน U เมื่อสอบไม่ผ่าน หรือผลการสอบวัดคุณสมบัติไม่เป็นที่พอใจ
๔.๒ การส่งผลการสอบ ให้ประธานคณะกรรมการสอบส่งผลการสอบภายใน ๓๐ วัน หลังวันสอบเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยประจ�ำคณะ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
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๔.๓ ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่านหรือไม่เป็นที่พอใจมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๒ ครั้ง ผู้ที่สอบครั้งที่สามไม่ผ่านหรือไม่เป็นที่พอใจให้พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
๔.๔ นักศึกษาผู้ที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านจึงมีสิทธิ์เสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔.๑ และ ข้อ ๘
เรือ่ ง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ จึงอาศัยอ�ำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรูท้ กั ษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ข้อ ๒๙ และโดยความเห็นชอบตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึง ออกประกาศก�ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และขั้นตอนการโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๑. การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน
๑.๑ การโอนผลการเรียน หมายถึง การน�ำหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของ  ทุกรายวิชา ซึง่ เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามที่สภามหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
นั้นอีกในระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใน ระดับเดียวกันทีไ่ ด้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีกในระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๓ นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจจะโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันทีไ่ ด้เคย
ศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอื่น หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองได้
๑.๔ รายวิชาที่โอนและเทียบโอนได้มีดังนี้
๑.๔.๑ เป็นรายวิชาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
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๑.๔.๒ เป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษา มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้ และต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔
ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๑.๔.๓ เป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่เกิน ๒ ปี ในกรณีที่ยังไม่สำ� เร็จการศึกษา หรือส�ำเร็จ
การศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑.๔.๔ เป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ไม่ต�่ำกว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี
๑.๕ วิธกี ารโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอรับความเห็นชอบจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ
ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
๑.๖ หลักเกณฑ์การโอนและเทียบโอนผลการเรียน มีดังนี้
๑.๖.๑ ในการพิจารณาค�ำขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน สาขาวิชาอาจจัดให้นกั ศึกษาทดสอบความรูใ้ นรายวิชาที่
ขอโอนและขอเทียบโอนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
๑.๖.๒ การโอนผลการเรียน และจ�ำนวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รับโอน ส�ำหรับการโอนผลการเรียนกรณีทั่วไป
ในกรณีทมี่ รี ะยะเวลาเรียนหรือส�ำเร็จการศึกษาเกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้และ /หรือขอโอนหน่วยกิตเกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ
ของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๖.๓ การขอเทียบโอนผลการเรียน และจ�ำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน ได้ต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน ส�ำหรับการเทียบโอนผลการเรียนกรณีทั่วไป
๑.๖.๔ การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนที่ระบุไว้เป็นกรณีเฉพาะ เกณฑ์การโอนผลการเรียนและการเทียบโอน
ผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดเฉพาะกรณีนั้น
๑.๖.๕ การขอโอนและเทียบโอนผลการเรียนจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มายังระดับปริญญามหาบัณฑิต และจากระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมายังระดับปริญญา ดุษฎีบัณฑิต จะกระท�ำได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร
๑.๗ รายวิชาที่โอนผลการเรียนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และให้น�ำไปคิดแต้มเฉลี่ยสะสม
ทัง้ นีก้ รณีนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้รบั อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ ๒๑ ให้รับโอนผลการเรียนได้ทั้งหมด โดยให้ รวมเป็น
หน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และให้น�ำไปคิดแต้มเฉลี่ยสะสม
๑.๘ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ แต่ไม่ต้องน�ำไปคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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๑.๙ การโอนและเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กบั นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถกระท�ำได้ ดังนี้
๑.๙.๑ หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้รับโอนได้เมื่อนักศึกษาได้
รับอนุมตั เิ ค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว ก�ำลังด�ำเนินการท�ำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมขอสอบ โดยไม่มี
การแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้พิจารณารับโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระที่มีผลการประเมินความก้าวหน้าเป็น S
๑.๙.๒ ให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอโอนและเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
๑.๑๐ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การท�ำงาน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑.๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทำ� งาน จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ด้วยวิธกี ารทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสม
งาน การสังเกตพฤติกรรม หรือวิธีอื่นๆ ผลของการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าระดับ B หรือ S แล้วแต่กรณี โดยให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอเทียบ
โอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท�ำงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ แล้วให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้สำ� นัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
๑.๑๐.๒ จ�ำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์การท�ำงานได้จะต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีร่ บั เทียบโอน ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
๑.๑๐.๓ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การท�ำงานทีเ่ ทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรทีศ่ กึ ษาได้แต่
ต้องไม่น�ำไปคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑.๑๐.๔ นักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การท�ำงาน ต้องลงทะเบียนศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
๑.๑๑ การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ให้กระท�ำดังนี้
๑.๑๑.๑ ให้แสดงผลการศึกษาของนักศึกษารับโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยแยกรายวิชารับโอนและเทียบโอนไว้ส่วนหนึ่ง
ต่างหาก พร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันการศึกษาเดิมไว้ด้วย
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๑.๑๑.๒ ให้ค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
๑) กรณีรบั โอนนักศึกษามาจากสถาบันอืน่ ให้คำ� นวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมเฉพาะผลการศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
๒) กรณีทโี่ อนผลการเรียนภายในมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนข้ามสถาบันการศึกษาตามข้อ ๒๑ การโอนผลการเรียนจากการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
ตาม ข้อ ๓๐.๒ และการโอนผลการเรียนจากเปลีย่ นระดับการศึกษาข้อ ๓๐.๓ ให้คำ� นวณค่าระดับเฉลีย่ สะสม จากรายวิชาทีไ่ ด้รบั การโอน และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติในแผนการเรียนหรือแผนการศึกษาของหลักสูตรนั้น
๒. การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบัน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาภายใต้โครงการปริญญาร่วมสถาบันทั้งในและต่างประเทศ สามารถโอนผลการเรียนและ
เทียบโอนผลการเรียนจากการลงทะเบียนเรียนระหว่างสถาบันได้ และให้นำ� ผลการเรียนทีไ่ ด้รบั โอนและได้รบั เทียบโอนไปรวมคิดเป็นแต้มเฉลีย่ สะสม
ของหลักสูตรทีศ่ กึ ษา หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผูพ้ จิ ารณาเห็นชอบแล้วน�ำ
เสนอเพื่อท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน การศึกษาที่ร่วมโครงการ โดยความเห็นชอบร่วมกันของสถาบันร่วมโครงการ และต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๓. การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
๓.๑ มหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย โดยให้ผปู้ ระสงค์ขอโอนย้าย
สถานศึกษายื่นค�ำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา พร้อมหนังสือยินยอม หรือ อนุญาตให้โอนย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมและเอกสารที่
เกีย่ วข้องอืน่ ๆ ทีค่ ณะทีจ่ ะขอโอนย้ายเข้าศึกษา เพือ่ ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
๓.๒ การนับระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับโอน ให้เริ่มนับเวลาการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม
๓.๓ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ ทีไ่ ด้รบั โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับหลักเกณฑ์
โอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๑
๓.๔ นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกินตามข้อก�ำหนดเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑
๔. ค่าธรรมเนียมการโอน และการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๔.๑ การโอนผลการเรียน วิชาละ
๕๐๐ บาท
๔.๒ การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิตละ
๕๐๐ บาท
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๔.๓ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การท�ำงาน หน่วยกิตละ
๔.๔ การโอนผลการเรียนข้ามสถาบันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑.๑ และ ข้อ ๒๕ ครั้งละ
๔.๕ การโอนผลการเรียนกรณีเปลี่ยนสาขาวิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๐.๑ ครั้งละ
๔.๖      การโอนผลการเรียนจากการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๐.๒ ครั้งละ
๔.๗ การโอนผลการศึกษาจากการเปลี่ยนระดับการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๐.๓ ครั้งละ
๔.๘ การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบัน ให้ท�ำเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป
๔.๙ การรับโอนเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่นหลักสูตรละ
๔.๑๐ การโอนและเทียบโอนผลการเรียนกรณีอื่นๆ ครั้งละ

๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
อนุสนธิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๘ การช�ำระค่าธรรมเนียม
เพือ่ รักษาสภาพนักศึกษา เพือ่ ให้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ข้อ ๖(๖.๑) ข้อ ๘(๘.๑)
และข้อ ๒๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ค�ำสั่ง และมติอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณบดี
หมายความว่า คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษา
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการศึกษาระบบทวิภาค หมายความว่า การจัดการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษามี ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
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ข้อ ๕ คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มีดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาประเภทสามัญของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘
(๒) เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๑
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๔
(๔) เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือสอบรายวิชา ตลอดทั้งได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระด้วย ซึ่งได้ลงทะเบียน
ครบทั้งตามข้อก�ำหนดของหลักสูตร ประกาศของมหาวิทยาลัยและแผนการเรียนของหมู่เรียนแล้วแต่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา
(๕) เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายครบตามภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ รูปแบบในเวลาราชการ หรือเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ
ข้อ ๖ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของผูท้ ไี่ ด้รบั อนุมตั ลิ าพักการเรียน ให้นกั ศึกษาช�ำระค่าธรรมเนียม การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดในภาคเรียนที่ได้รับอนุมัติลาพักการเรียน
ข้อ ๗ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของผูท้ ไี่ ด้รบั การคืนสภาพเป็นนักศึกษา ให้นกั ศึกษาช�ำระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และช�ำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาทีน่ กั ศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๘ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๕ โดยเป็นผู้ที่มีระยะเวลาการศึกษาที่เหลืออยู่ไม่เกินก�ำหนด
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ ดังนี้
(๑) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
(๒) ระดับปริญญามหาบัณฑิตมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
(๓) ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตดังนี้
๓.๑ นักศึกษาที่ส�ำเร็จระดับปริญญาบัณฑิตมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
๓.๒ นักศึกษาที่ส�ำเร็จระดับปริญญามหาบัณฑิตมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
(๔) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๕ ที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา โดยเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียน ลงทะเบียนการค้นคว้า
อิสระหรือวิทยานิพนธ์ครบสมบูรณ์แล้ว ตามข้อก�ำหนดของหลักสูตร ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศ
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มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง วิชาแกนร่วม ระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว และมีระยะเวลาเรียนทีเ่ หลือไม่เกินตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๘(๑) หรือข้อ ๘(๒)
หรือข้อ ๘(๓) ให้ช�ำระ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคเรียนที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาในระบบทวิภาค ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา
ให้เป็นไปตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดและให้นกั ศึกษาช�ำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาตามระยะเวลาทีร่ ะบุในปฏิทนิ การลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๙ นักศึกษาที่ศึกษาตามระบบทวิภาค ๑ ปีการศึกษามี ๒ ภาคเรียน ให้ช�ำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเฉพาะภาคเรียนที่ ๑
และ ๒ ของภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๑๐ ขั้นตอนการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ยื่นค�ำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่คณะ
ต้นสังกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณบดีที่สาขาวิชาสังกัด แล้วให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเพื่อช�ำระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา จึงแจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
เพือ่ ให้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๔๗และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“นักศึกษา”
หมายความว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๕.๑ ค่าใบสมัคร
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๕.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
๒๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียว เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาก�ำหนดรายการและอัตราไว้ ดังนี้
๖.๑ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและบัตรนักศึกษา
๔๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
๖.๒ ค่าประกันของเสียหาย
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 69

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ก�ำหนดรายการไว้ ดังนี้
๗.๑ ภาคการศึกษาปกติ
๗.๑.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๑) ค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัย
๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑.๒ ระดับปริญญาโท
๑.๓ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑.๔ ระดับปริญญาเอก
(๒) ค่าบ�ำรุงห้องสมุด
(๓) ค่าบ�ำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(๔) ค่าธรรมเนียมการพัฒนาวิชาการ
๔.๑ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ครุศาสตร์ และวิทยาการจัดการไม่เกินภาคเรียนละ
๔.๒ สาขาวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่เกินภาคเรียนละ
๗.๑.๒ ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
(๑) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๒) ระดับปริญญาโท
(๓) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(๔) ระดับปริญญาเอก
๗.๑.๓ ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ
(๑) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๒) ระดับปริญญาโท
(๓) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(๔) ระดับปริญญาเอก
๗.๑.๔ ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ
(๑) ระดับปริญญาโท
(๒) ระดับปริญญาเอก
๗.๑.๕ ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ครั้งละ
๗.๑.๖ ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ
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๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๓๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๓๐๐ บาท

๕,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท

๕,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท

๓๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

๕๕๐ บาท
๑,๒๐๐ บาท
๑,๒๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท

๖๕๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท

๘๕๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

๑,๕๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
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ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ

ข้อ ๘

ข้อ ๙
ข้อ ๑๐
ข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒

๗.๑.๗ ค่าธรรมเนียมสอบเค้าโครงและสอบ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ครั้งละ
(๑) ระดับปริญญาโท
๕๐๐ บาท
(๒) ระดับปริญญาเอก
๑,๐๐๐ บาท
๗.๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๗.๒.๑ ค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัย
๕๐๐ บาท
๗.๒.๒ ค่าบ�ำรุงห้องสมุด
๒๕๐ บาท
๗.๒.๓ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เรียกเก็บเช่นเดียวกับภาคการศึกษาปกติ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง ก�ำหนดรายการและอัตราไว้ ดังนี้
๘.๑ ค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้า วันละ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๕๐ บาท
๘.๒ ค่าย้ายคณะหรือสาขาวิชา
๑,๐๐๐ บาท
๘.๓ ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา บัตรละ  (ในกรณีบัตรหาย)
๑๐๐ บาท
๘.๔ ค่าใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๘.๕ ค่าใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๘.๖ ค่าใบรับรองเป็นนักศึกษา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๘.๗ ค่าใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๘.๘ ค่าใบปริญญาภาษาต่างประเทศ ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๘.๙ ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
๘.๑๐ ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร
๕๐๐ บาท
๘.๑๑ ค่าเข็มวิทยฐานะ อันละ
๑๐๐ บาท
๘.๑๒ ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ
๕๐ บาท
๘.๑๓ ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายการในเอกสารลงทะเบียน รายการละ
๕๐ บาท
๘.๑๔ ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา กรณีลาพักการเรียน ภาคเรียนละ
๑,๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บรายภาคเรียน กรณีเรียนรายวิชาผ่านครบหลักสูตร แต่ยังไม่ได้อนุมัติ
การส�ำเร็จการศึกษา ภาคเรียนละ
๑,๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
๒,๐๐๐ บาท
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามค่าธรรมเนียมในข้อ ๖ และ ๗ เพื่อความเหมาะสม
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรแต่ละหลักสูตรอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๕๐ บาท
๕๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
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ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑. วิชาชีพครู
๒. การบริหารการศึกษา
๓. การศึกษาพิเศษ
๔. หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
๑. การบริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตรศึกษา
๓. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
๔. หลักสูตรและการสอน
๕. การศึกษาพิเศษ
๖. การส่งเสริมสุขภาพ
๗. คอมพิวเตอร์ศึกษา
๘. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
๑. ภาษาไทย
๒. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
๔. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

72 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท

๓๒,๐๐๐ บาท
๓๒,๐๐๐ บาท
๓๒,๐๐๐ บาท
๓๒,๐๐๐ บาท

๖๕,๐๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐ บาท

๘๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท

๕๖,๖๐๐ บาท
๕๖,๖๐๐ บาท
๕๖,๖๐๐ บาท
๕๖,๖๐๐ บาท

๘๓,๔๐๐ บาท
๘๓,๔๐๐ บาท
๘๓,๔๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖๘,๗๐๐ บาท ๘๘,๒๐๐ บาท
๕๖,๖๐๐ บาท ๑๒๐,๐๐๐ บาท
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ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
๑. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
๕๖,๖๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. วิทยาศาสตร์ศึกษา (กลุ่มเคมี)
๕๖,๖๐๐ บาท ๘๗,๐๐๐ บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ
๙๐,๐๐๐ บาท ๑๒๐,๐๐๐ บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เทคโนโลยีการเกษตร
๕๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
การบริหารจัดการการศึกษา
๑๕๐,๐๐๐ บาท ๓๕๐,๐๐๐ บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
๒๖๐,๐๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๓ การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายให้ด�ำเนินการดังนี้
๑๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๓.๑.๑ สาขาวิชาที่เรียน ๒ ภาคเรียน ทุกภาคเรียนให้จ่ายอัตราเท่ากัน
๑๓.๑.๒ สาขาวิชาที่เรียน ๓ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ให้จ่ายอัตราเท่ากันที่เหลือให้จ่ายในภาคเรียนที่ ๓
๑๓.๒ ระดับปริญญาโท
๑๓.๒.๑ สาขาวิชาที่เรียน ๓ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ให้จ่ายอัตราเท่ากันที่เหลือให้จ่ายในภาคเรียนที่ ๓
๑๓.๒.๒ สาขาวิชาที่เรียน ๔ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้จ่ายอัตราเท่ากันที่เหลือให้จ่ายในภาคเรียนที่ ๔
๑๓.๒.๓ สาขาวิชาที่เรียน ๕ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ให้จ่ายอัตราเท่ากันที่เหลือให้จ่ายในภาคเรียนที่ ๕
๑๓.๓ ระดับปริญญาเอก
๑๓.๓.๑ สาขาวิชาที่เรียน ๔ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้จ่ายอัตราเท่ากันที่เหลือให้จ่ายในภาคเรียนที่ ๔
๑๓.๓.๒ สาขาวิชาที่เรียน ๕ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ให้จ่ายอัตราเท่ากันที่เหลือให้จ่ายในภาคเรียนที่ ๕
๑๓.๓.๓ สาขาวิชาที่เรียน ๖ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ๕ ให้จ่ายอัตราเท่ากันที่เหลือให้จ่ายในภาคเรียนที่ ๖
๑๓.๓.๔ สาขาวิชาที่เรียน ๗ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ให้จ่ายอัตราเท่ากันที่เหลือให้จ่ายในภาคเรียนที่ ๗
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๑๓.๔ ก�ำหนดการจ่ายและอัตราการจ่ายเงินตามข้อ ๑๓.๑, ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๑๓.๕ การจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียน
สุดท้ายที่จ่ายค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย เป็นต้นไปถึงภาคเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา
๑๓.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียน
เรียนซ�้ำ การลงทะเบียนเรียนแทน การลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การลงทะเบียนขอสอบประมวลความรู้
ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบเค้าโครง การค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์
ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ แล้วแต่กรณีให้ด�ำเนินการดังนี้
๑๓.๖.๑ กรณีการลงทะเบียนตามข้อ ๑๓.๖ ในภาคเรียนที่ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายให้นักศึกษาจ่าย
ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าลงทะเบียนตามอัตราที่ก�ำหนดแล้วแต่กรณีด้วย
๑๓.๖.๒ กรณีการลงทะเบียนตามข้อ ๑๓.๖ ตั้งแต่ภาคเรียนที่สิ้นสุดการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายแล้วให้นักศึกษาจ่าย
ทั้งค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนตามอัตราที่ก�ำหนดแล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๑๔ กรณีนักศึกษาต่างประเทศ ให้เรียกเก็บไม่เกินอัตรา ๒ เท่า ของค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรนั้น ตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาตีความเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นเข้าเรียน ๑/๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้เก็บค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้
ค่าสมัครสอบคัดเลือกและค่าทดสอบภาษาอังกฤษ
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมอี ำ� นาจวินจิ ฉัย ชีข้ าดและถือเป็นทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ รูปแบบในเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่ ให้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามข้อ ๖ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศการเรียกเก็บค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ รูปแบบในเวลาราชการ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อ ง การเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแบบเหมาจ่ า ย
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ รูปแบบในเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นเข้าเรียน ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“ภาคเรียน”
หมายความว่า ภาคเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ข้อ ๖ และข้อ ๗
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ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ รูปแบบในเวลาราชการ ดังนี้
สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
๑. คณิตศาสตรศึกษา (วิชาชีพครู)
๒. หลักสูตรและการเรียนการสอน
๓. หลักสูตรและการเรียนการสอน  (วิชาชีพ
ครู)
๔. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
๕. วิจยั และประเมินผลการศึกษา (วิชาชีพครู)
๖. วิทยาศาสตรศึกษา
๗. วิทยาศาสตรศึกษา (วิชาชีพครู)
๘. การบริหารจัดการการศึกษา
๙. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ทั่วไป)
๑๐. คอมพิวเตอร์ศึกษา (วิชาชีพครู)
๑๑. คอมพิวเตอร์ศึกษา (สควค.)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
๑. ภาษาอังกฤษศึกษา
๒. ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.)
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
๑. การจัดการเทคโนโลยี
๒. เคมีศึกษา (ทั่วไป)
๓. เคมีศึกษา (สควค.)

เหมาจ่ายส�ำหรับภาคเรียนตาม
แผนการเรียนของหลักสูตร
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน ภาคเรี
ยนตาม
เหมาจ่าย แผนการเรี
ยน

อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่าย
ภาคเรียนละ

ภาคเรียนที่

อัตราจ่าย

๑๐๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐

๔
๔

๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓

๒๕,๐๐๐
๒๒,๐๐๐

๔
๔

๒๕,๐๐๐
๑๙,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๙๘,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๕
๕*

๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑ และ ๒

๒๕,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔ และ ๕
๔ และ ๕

๒๕,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๗๕,๘๐๐

๔
๕

๑,๒ และ ๓
๑,๒,๓ และ ๔

๒๕,๐๐๐
๑๖,๐๐๐

๔
๕

๒๕,๐๐๐
๑๑,๘๐๐

๘๐,๐๐๐

๔

๑,๒ และ ๓

๒๐,๐๐๐

๔

๒๐,๐๐๐

๖๙,๐๐๐
๕๖,๖๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๓
๔
๕*

๑ และ ๒
๑,๒ และ ๓
๑ และ ๒

๒๓,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๓
๔
๔ และ ๕

๒๓,๐๐๐
๕,๖๐๐
๕๐,๐๐๐
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สาขาวิชา
๔. ชีววิทยาศึกษา (ทั่วไป)
๕. ชีวิทยาศึกษา (สควค.)
๖. เทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
๑. การบริหารจัดการการศึกษา
๒. หลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต (บธ.ด.)
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(รป.ด.)
รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
๓. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
๔. คอมพิวเตอร์ศึกษา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
๖. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๗. เคมีศึกษา

เหมาจ่ายส�ำหรับภาคเรียนตาม
แผนการเรียนของหลักสูตร
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน ภาคเรี
ยนตาม
เหมาจ่าย แผนการเรี
ยน

อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่าย
ภาคเรียนละ

ภาคเรียนที่

อัตราจ่าย

๕๖,๖๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๔
๕*
๔

๑,๒ และ ๓
๑ และ ๒
๑,๒ และ ๓

๑๗,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๓,๐๐๐

๔
๔ และ ๕
๔

๕,๖๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๖
๖

๑,๒,๓,๔ และ ๕
๑,๒,๓,๔ และ ๕

๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๖
๖

๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๕๑๐,๐๐๐

๙

๖,๗,๘ และ ๙

๔๒,๕๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๖

๑

๒๓๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐
๒๙๓,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐

๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖

๑,๒,๓,๔ และ ๕
๑,๒,๓ และ ๔
๑,๒,๓, ๔ และ ๕
๑,๒,๓, ๔ และ ๕
๑,๒,๓, ๔ และ ๕
๑
๑,๒,๓,๔ และ ๕
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๑,๒,๓,๔,๕ และ ๕ ๖๘,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ ๒,๓,๔,๕ และ ๖ ๕๘,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๖
๔๐,๐๐๐
๕ และ ๖
๓๕,๐๐๐
๖
๔๐,๐๐๐
๖
๔๕,๐๐๐
๖
๖๓,๐๐๐ ๒,๓,๔,๕ และ ๖
๔๐,๐๐๐
๖

๓๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๖,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
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ข้อ ๕ ก�ำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน ให้เป็นไปตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๖ การจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ให้จ่ายค่า
รั ก ษาสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเริ่ ม ตั้ ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ ถั ด จากภาคเรี ย นสุ ด ท้ า ยของแผนการเรี ย นในหมู ่ เ รี ย นที่ นั ก ศึ ก ษาได้ จ ่ า ย
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดการจ่ายค่ารักษาสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนต�ำ่ กว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การลง
ทะเบียนเรียนซ�้ำ  การลงทะเบียนเรียนแทน การลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การลงทะเบียนขอสอบประมวล
ความรู้ ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบเค้าโครง การค้นคว้าอิสระ หรือ
วิทยานิพนธ์ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ แล้วแต่กรณีให้ด�ำเนินการดังนี้
๗.๑ กรณีการลงทะเบียนตามข้อ ๗ ในภาคเรียนทีต่ อ้ งช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ให้นกั ศึกษาจ่ายทัง้ ค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนตามอัตราทีก่ ำ� หนดแล้วแต่กรณีซงึ่ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามเรื่องการเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วย
๗.๒ กรณีการลงทะเบียนตาม ข้อ ๗ ตัง้ แต่ภาคเรียนทีส่ นิ้ สุดการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายแล้ว ให้นกั ศึกษาจ่าย
ทั้งค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนอื่นๆ ตามของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วย
ข้อ ๘ นักศึกษาผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติการโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้
๘.๑ การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน หรือการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ เป็นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
๘.๒ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาช� ำระการโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนผลการเรียน
ให้นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
๘.๓ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนกั ศึกษาผูท้ ไี่ ด้รบั การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนได้ศกึ ษาครบทุกองค์ประกอบก่อน
ครบก�ำหนดภาคเรียนตามแผนการเรียนของหมู่เรียนนั้นคือได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาเรียน สอบผ่านเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ สอบผ่านปากเปล่าการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาสามารถช�ำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่ายในทุกภาคเรียนที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดได้ ในภาคเรียนนั้น
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ข้อ ๙ การช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชนให้ปฏิบัติดังนี้
๙.๑ กรณีศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษาช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกภาคเรียนตามอัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้
๙.๒ กรณีนกั ศึกษาผูไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุนจากองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนทีม่ ขี อ้ ก�ำหนดเฉพาะการจัดสรรงวดเงินซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับภาคเรียนที่เปิดสอนและหรืออัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้ ดังนี้
๙.๒.๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามงวดเงินที่หน่วยงานจัดสรรในทุกภาคเรียนที่
นักศึกษาได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา จนกระทั่งครบตามอัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้
๙.๒.๒ มหาวิทยาลัยไม่อาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคเรียนทีน่ กั ศึกษาไม่ได้รบั การจัดสรรทุน
การศึกษา โดยให้ระบุไว้ใน ทบ.๒๐ ว่านักศึกษาได้จา่ ยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคเรียนนีไ้ ว้ในภาค
เรียนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาแล้ว
๙.๒.๓ มหาวิทยาลัยไม่อาจเรียกเก็บเงินค่าปรับ เพราะการช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าเนื่องจากองค์กรผู้อุดหนุนทุน
มีช่วงระยะเวลาอนุมัติการสั่งจ่ายงวดเงินไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการช�ำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๙.๓ การจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรของภาครัฐและเอกชนให้ปฏิบัติตาม
ข้อ ๖ ของประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาตีความเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
ศึกษา

เพื่อให้การบริหารงาน ระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ข้อ ๖ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามความในประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จึงออกประกาศการเรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นเข้าเรียน ๑/๒๕๕๗ เฉพาะข้อ ๔.๑-๔.๓ ส่วน ข้อ ๔.๔ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา
รุ่นเข้าเรียน ๑/๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อ ๔(๑) และ ข้อ ๔(๙) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ภาคสมทบ และข้อ ๔(๑) และ ข้อ ๔(๗) หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ภาคปกติ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๔.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
(๑) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (วิชาชีพครู)

ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
๑๐๐,๐๐๐ บาท
จ�ำนวนภาคเรียน
๕ ภาคเรียน
เหมาจ่ายภาคเรียนละ
๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (วิชาชีพครู)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
๑๐๐,๐๐๐ บาท
จ�ำนวนภาคเรียน
๕ ภาคเรียน
เหมาจ่ายภาคเรียนละ
๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
๙๒,๐๐๐ บาท
จ�ำนวนภาคเรียน
๔ ภาคเรียน
เหมาจ่ายภาคเรียนละ
๒๓,๐๐๐ บาท
๔.๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (สควค.)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
๒๐๐,๐๐๐ บาท
จ�ำนวนภาคเรียน
๔ ภาคเรียน
เหมาจ่ายภาคเรียนละ
๕๐,๐๐๐ บาท
๔.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
๓๓๐,๐๐๐ บาท
๔๕๐,๐๐๐ บาท
จ�ำนวนภาคเรียน
๖ ภาคเรียน
๙ ภาคเรียน
เหมาจ่ายภาคเรียนละ
๕๕,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๕ การเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ให้เป็น ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมอี ำ� นาจวินจิ ฉัย ชีข้ าดและถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครูตามโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๖ และข้อ ๙ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูตามโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา รุ่นเข้าเรียน ๑/๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี” หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“นักศึกษา” หมายความว่า
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามโครงการทุนศึกษา
ด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
“ภาคเรียน” หมายความว่า
ภาคเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน
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การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จ�ำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
จ�ำนวนภาคเรียน
๔ ภาคเรียน
โดยให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ�ำนวนในภาคเรียนแรกของการศึกษา
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ญ
ั หาตีความเกีย่ วกับประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด และถือเป็นทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่ ให้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามข้อ ๖ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศการเรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิต
ศึกษา ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นเข้าเรียน ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“ภาคเรียน”
หมายความว่า ภาคเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ข้อ ๖ และข้อ ๗
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ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ ดังนี้
สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
๑. คณิตศาสตรศึกษา
๒. หลักสูตรและการเรียนการสอน
๓. หลักสูตรและการเรียนการสอน  (วิชาชีพครู)
๔. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
๕. วิจยั และประเมินผลการศึกษา  (วิชาชีพครู)
๖. วิทยาศาสตรศึกษา
๗. การบริหารจัดการการศึกษา
๘. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ทั่วไป)
๙. คอมพิวเตอร์ศึกษา (วิชาชีพครู)
๙. คอมพิวเตอร์ศึกษา (สควค.)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
๑. ภาษาและวรรณกรรมไทย
๒. ภาษาอังกฤษศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.)
๑. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
๒. รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
รัฐศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ

เหมาจ่ายส�ำหรับภาคเรียนตาม
แผนการเรียนของหลักสูตร
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน ภาคเรี
ยนตาม
เหมาจ่าย แผนการเรี
ยน

อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่าย
ภาคเรียนละ ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๔
๔
๕
๔
๕
๔
๔
๔
๕
๕*

๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑,๒,๓ และ ๔
๑,๒ และ ๓
๑,๒,๓ และ ๔
๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑,๒ และ ๓
๑ และ ๒

๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๔
๔
๕
๔
๕
๔
๔
๔
๔ และ ๕
๔ แล ๕

๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๙๙,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

๕
๔

๑,๒,๓ และ ๔
๑,๒ และ ๓

๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๕
๔

๑๙,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๙๖,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐

๕
๕

๑,๒,๓ และ ๔
๑,๒,๓ และ ๔

๒๑,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๕
๕

๑๒,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๕

๑,๒,๓ และ ๔

๒๔,๐๐๐

๕

๒๔,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๖

๑,๒,๓,๔ และ ๕

๒๒,๐๐๐

๖

๑๐,๐๐๐
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สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
๑. การจัดการเทคโนโลยี
๒. เคมีศึกษา (ทั่วไป)
๓. เคมีศึกษา (สควค.)
๔. ชีววิทยาศึกษา (ทั่วไป)
๕. ชีววิทยาศึกษา (สควค.)
๖. เทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
การจัดการงานวิศวกรรม
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
๑. การบริหารจัดการการศึกษา
๒. หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
๑. เคมีศึกษา
๒. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
๕. คอมพิวเตอร์ศึกษา
๖. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
๗. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (รป.ด.)
รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)
การปกครองและการพัฒนา

เหมาจ่ายส�ำหรับภาคเรียนตาม
แผนการเรียนของหลักสูตร
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน ภาคเรี
ยนตาม
เหมาจ่าย แผนการเรี
ยน

อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่าย
ภาคเรียนละ ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย

๑๐๐,๐๐๐
๘๗,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๗,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๔
๕
๕*
๕
๕*
๕

๑,๒ และ ๓
๑,๒,๓ และ ๔
๑ และ ๒
๑,๒,๓ และ ๔
๑ และ ๒
๑,๒,๓ และ ๔

๒๕,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐

๔
๕
๔ และ ๕
๕
๔ และ ๕
๕

๒๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕

๑,๒,๓ และ ๔

๒๐,๐๐๐

๕

๒๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

๗
๗

๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖
๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๗
๗

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๕๑๐,๐๐๐

๙

๑,๒,๓,๔,๕และ ๕

๖๘,๐๐๐

๖,๗,๘ และ ๙

๔๒,๕๐๐

๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓๗๐,๐๐๐

๖
๗
๖
๖
๖
๗
๘

๑,๒,๓,๔ และ ๕
๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖
๑,๒,๓,๔ และ ๕
๑,๒,๓,๔ และ ๕
๑,๒,๓,๔ และ ๕
๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖
๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗

๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๗,๐๐๐

๖
๗
๖
๖
๖
๗
๘

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๑,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๙

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ และ ๘

๕๐,๐๐๐

๙

๕๐,๐๐๐

๔๐๕,๐๐๐

๙

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ และ ๘

๔๕,๐๐๐

๙

๔๕,๐๐๐
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ข้อ ๕ ก�ำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน ให้เป็นไปตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๖ การจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ให้จ่ายค่ารักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาเริม่ ตัง้ แต่ภาคเรียนทีถ่ ดั จากภาคเรียนสุดท้ายของแผนการเรียนในหมูเ่ รียนทีน่ กั ศึกษาได้จา่ ยค่าธรรมเนียมแบบเหมา
จ่ายเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดการจ่ายค่ารักษาสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง
การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีไ่ ด้ผลการเรียนต�ำ่ กว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน
ซ�ำ 
้ การลงทะเบียนเรียนแทน การลงทะเบียนเพือ่ เปลีย่ นระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม การลงทะเบียนขอสอบประมวลความรู้ ครัง้ ที่ ๒ หรือ ๓ การ
ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบเค้าโครง การค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียน
สอบการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ แล้วแต่กรณีให้ด�ำเนินการดังนี้
๗.๑ กรณีการลงทะเบียนตามข้อ ๗ ในภาคเรียนที่ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ให้นักศึกษาจ่ายทั้งค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนตามอัตราที่ก�ำหนดแล้วแต่กรณีซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเรื่องการเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วย
๗.๒ กรณีการลงทะเบียนตาม ข้อ ๗ ตั้งแต่ภาคเรียนที่สิ้นสุดการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายแล้ว ให้นักศึกษาจ่ายทั้งค่า
ธรรมเนียมการรักษาสภาพเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนอืน่ ๆ ตามของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง
การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วย
ข้อ ๘ นักศึกษาผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติการโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้
๘.๑ การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน หรือการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการจ่ายค่า
ธรรมเนียมที่นอกเหนือค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
๘.๒ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนทีน่ กั ศึกษาช�ำระการโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนผลการเรียน ให้นกั ศึกษาจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
๘.๓ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนกั ศึกษาผูท้ ไี่ ด้รบั การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนได้ศกึ ษาครบทุกองค์ประกอบก่อนครบก�ำหนด
ภาคเรียนตามแผนการเรียนของหมูเ่ รียนนัน้ คือได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาเรียน สอบผ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
สอบผ่านปากเปล่าการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในทุกภาคเรียนที่คง
เหลืออยู่ทั้งหมดได้ ในภาคเรียนนั้น
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ข้อ ๙ การช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชนให้ปฏิบัติดังนี้
๙.๑ กรณีศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษาช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกภาคเรียนตามอัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้
๙.๒ กรณีนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีข้อก� ำหนดเฉพาะการจัดสรรงวดเงินซึ่งไม่สอดคล้องกับภาค
เรียนที่เปิดสอนและหรืออัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้ ดังนี้
๙.๒.๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามงวดเงินทีห่ น่วยงานจัดสรรในทุกภาคเรียนทีน่ กั ศึกษาได้รบั
การจัดสรรทุนการศึกษา จนกระทั่งครบตามอัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้
๙.๒.๒ มหาวิทยาลัยไม่อาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคเรียนทีน่ กั ศึกษาไม่ได้รบั การจัดสรรทุนการศึกษา
โดยให้ระบุไว้ใน ทบ.๒๐ ว่านักศึกษาได้จา่ ยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคเรียนนีไ้ ว้ในภาคเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
ทุนการศึกษาแล้ว
๙.๒.๓ มหาวิทยาลัยไม่อาจเรียกเก็บเงินค่าปรับ เพราะการช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าเนื่องจากองค์กรผู้อุดหนุนทุนมีช่วงระยะ
เวลาอนุมัติการสั่งจ่ายงวดเงินไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการช�ำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๙.๓ การจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรของภาครัฐและเอกชนให้ปฏิบัติตามข้อ ๖
ของประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาตีความเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
..............................................................

อนุ ส นธิ ต ามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อ ง การเก็ บ เงิ น ค่ า หน่ ว ยกิ ต และค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามข้อ ๖ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศการเรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นเข้าเรียน ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี”
หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“นักศึกษา”
หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“ภาคเรียน”
หมายความว่า  ภาคเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน
“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ข้อ ๖ และข้อ ๗
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ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ ดังนี้
เหมาจ่ายส�ำหรับภาคเรียนตาม
อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน
แผนการเรียนของหลักสูตร
จ�ำนวน
สาขาวิชา
จ�ำนวนเงิน
อัตราจ่าย
ภาคเรียนตาม
ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย
เหมาจ่าย
ภาคเรียนละ
แผนการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
   สาขาวิชาชีพครู
๓๕,๐๐๐
๓
๑ และ ๒
๑๕,๐๐๐
๓
๕,๐๐๐
ข้อ ๕ ก�ำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน ให้เป็นไปตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๖ การจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ให้จ่ายค่ารักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาเริม่ ตัง้ แต่ภาคเรียนทีถ่ ดั จากภาคเรียนสุดท้ายของแผนการเรียนในหมูเ่ รียนทีน่ กั ศึกษาได้จา่ ยค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดการจ่ายค่ารักษาสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียน
เรียนซ�้ำ  การลงทะเบียนเรียนแทน การลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การลงทะเบียนขอสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ ๒
หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๒ หรือ ๓ การลงทะเบียนสอบเค้าโครง การค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ครั้งที่ ๒ หรือ ๓
การลงทะเบียนสอบการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ แล้วแต่กรณีให้ด�ำเนินการดังนี้
๗.๑ กรณีการลงทะเบียนตามข้อ ๗ ในภาคเรียนที่ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ให้นักศึกษาจ่ายทั้งค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนตามอัตราทีก่ �ำหนดแล้วแต่กรณีซงึ่ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเรื่องการเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วย
๗.๒ กรณีการลงทะเบียนตาม ข้อ ๗ ตั้งแต่ภาคเรียนที่สิ้นสุดการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายแล้ว ให้นักศึกษาจ่าย
ทัง้ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนอืน่ ๆ ตามของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วย
ข้อ ๘ นักศึกษาผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติการโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้
๘.๑ การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน หรือการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
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๘.๒ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนทีน่ กั ศึกษาช�ำระการโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนผลการเรียน ให้นกั ศึกษาจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย   
๘.๓ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนกั ศึกษาผูท้ ไี่ ด้รบั การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนได้ศกึ ษาครบทุกองค์ประกอบก่อนครบก�ำหนด
ภาคเรียนตามแผนการเรียนของหมู่เรียนนั้นคือได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาเรียน สอบผ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์ สอบผ่านปากเปล่าการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
ในทุกภาคเรียนที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดได้ ในภาคเรียนนั้น
ข้อ ๙ การช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชนให้ปฏิบัติดังนี้
๙.๑ กรณีศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษาช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกภาคเรียนตามอัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้
๙.๒ กรณีนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีข้อก�ำหนดเฉพาะการจัดสรรงวดเงินซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ภาคเรียนที่เปิดสอนและหรืออัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้ ดังนี้
๙.๒.๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามงวดเงินทีห่ น่วยงานจัดสรรในทุกภาคเรียนทีน่ กั ศึกษาได้รบั
การจัดสรรทุนการศึกษา จนกระทั่งครบตามอัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้
๙.๒.๒ มหาวิทยาลัยไม่อาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคเรียนทีน่ กั ศึกษาไม่ได้รบั การจัดสรรทุนการศึกษา
โดยให้ระบุไว้ใน ทบ.๒๐ ว่านักศึกษาได้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคเรียนนี้ไว้ในภาคเรียนที่ได้รับ
การจัดสรรทุนการศึกษาแล้ว
๙.๒.๓ มหาวิทยาลัยไม่อาจเรียกเก็บเงินค่าปรับ เพราะการช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าเนือ่ งจากองค์กรผูอ้ ดุ หนุนทุนมีชว่ งระยะ
เวลาอนุมัติการสั่งจ่ายงวดเงินไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการช�ำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๙.๓ การจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรของภาครัฐและเอกชนให้ปฏิบัติตามข้อ ๖
ของประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาตีความเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

   

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
เพื่อให้การบริหารงาน ระดับบัณฑิตศึกษาด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ข้อ ๖ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามความในประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบพ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จึงออกประกาศการเรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นเข้าเรียน ๒/๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี” หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“นักศึกษา” หมายความว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“ภาคเรียน” หมายความว่า
ภาคเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน
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“ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย” หมายความว่า  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ข้อ ๖ และข้อ ๗
ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
จ�ำนวนเงินเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
๑๘๐,๐๐๐ บาท
๓๐๐,๐๐๐ บาท
จ�ำนวน
๖ ภาคเรียน
๖ ภาคเรียน
เหมาจ่ายภาคเรียนละ
๓๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ การเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ให้เป็น ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมอี ำ� นาจวินจิ ฉัย ชีข้ าดและถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อส�ำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
เพือ่ ให้การตีพมิ พ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการส�ำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ประกอบกับมติทปี่ ระชุม
กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงาน
วิทยานิพนธ์เพื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อส�ำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) ให้มีผลบังคับ
ใช้รุ่นที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษา
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทความ
หมายความว่า บทความฉบับเต็ม (Fulltext) ที่เป็นผลงานส่วนหนึ่งหรือผลงานองค์รวมของวิทยานิพนธ์
เพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สิ่งพิมพ์
หมายความว่า วารสารทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน (Peer-reviewed Journals) และรายงานการประชุม
วิชาการ (Conference Proceedings) ที่มีผู้ประเมิน (Peer-review)
การยอมรับการตีพิมพ์ หมายความว่า การตอบรับจากบรรณาธิการให้ตีพิมพ์บทความลงในสิ่งพิมพ์
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ข้อ ๔ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับ
การตีพิมพ์จากบรรณาธิการให้ตีพิมพ์ลงในสิ่งพิมพ์ ดังนี้
๔.๑ รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือ
๔.๒ วารสารทางวิชาการ โดยเป็นวารสารทางวิชาการที่อยู่ในระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและอยู่
ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; TCI) ขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อวารสารในท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับ
การตีพมิ พ์จากบรรณาธิการให้ตพี มิ พ์ในสิง่ พิมพ์ทเี่ ป็นวารสารทางวิชาการ โดยเป็นวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อวารสารในท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการ มีดังนี้
ระดับ ๑ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer-Reviewed Academic Journals)
อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ ๒.๕๑ ขึ้นไป
ระดับ ๒ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer –reviewed Academic Journals)
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact factor ๑.๕๑-๒.๕๐
ระดับ ๓ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer-reviewed Academic Journals)
ที่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact factor ๐.๐๑-๑.๕๐
ระดับ ๔ วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของส�ำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระดับนานาชาติ
ระดับ ๕ วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระดับชาติ
ระดับ ๖ วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ญ
ั หาตีความเกีย่ วกับประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าดและถือเป็นทีส่ นิ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
เพื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อให้การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ประกอบกับมติที่
ประชุมกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ เพื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต)
ให้มีผลบังคับใช้รุ่นที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษา
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท(ปริญญามหาบัณฑิต) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทความ
หมายความว่า บทความฉบับเต็ม (Fulltext) ที่เป็นผลงานส่วนหนึ่งหรือผลงานองค์รวมของวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สิ่งพิมพ์
หมายความว่า วารสารทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน (Peer-reviewed Journals) และรายงานการประชุม
วิชาการ (Conference Proceedings) ที่มีผู้ประเมิน (Peer-review)
การยอมรับการตีพิมพ์ หมายความว่า การตอบรับจากบรรณาธิการให้ตีพิมพ์บทความลงในสิ่งพิมพ์
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ข้อ ๔ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรือยอมรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการให้ตีพิมพ์ลงในสิ่งพิมพ์ ดังนี้
๔.๑ รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือ
๔.๒ วารสารทางวิชาการ โดยเป็นวารสารทางวิชาการที่อยู่ในระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ
อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; TCI) ขึ้นไป
ข้อ ๕ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับ
การตีพมิ พ์จากบรรณาธิการให้ตพี มิ พ์ในสิง่ พิมพ์ทเี่ ป็นวารสารทางวิชาการ โดยเป็นวารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; TCI) ขึ้นไป
ข้อ ๖ ระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการ มีดังนี้
ระดับ ๑ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer-Reviewed Academic Journals)
อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ ๒.๕๑ ขึ้นไป
ระดับ ๒ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer –reviewed Academic Journals)
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact factor ๑.๕๑-๒.๕๐
ระดับ ๓ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer-reviewed Academic Journals)
ที่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact factor ๐.๐๑-๑.๕๐
ระดับ ๔ วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของส�ำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระดับนานาชาติ
ระดับ ๕ วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระดับชาติ
ระดับ ๖ วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี  การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ญ
ั หาตีความเกีย่ วกับประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าดและถือเป็นทีส่ นิ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการในวารสาร และการน�ำเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการ ซึ่งมีการจัดท�ำรายงานสืบเนื่องการประชุม (Proceeding) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหารงาน
ด้านวิชาการด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ และมีคุณภาพสูงในระดับชาติ และระดับสากล
อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ และข้อ ๑๔
ประกอบกับมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการบริหารส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ และมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน
การส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการส่งเสริม
เผยแพร่บทความวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ค�ำสั่งหรือมติอื่นใดที่ได้บังคับใช้ก่อนนี้ ส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษา
หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บุคลากร
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อ ๕ วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้น�ำผลงานวิจยั และผลงานวิชาการไปตีพมิ พ์เผย
แพร่ต่อสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคมในวงกว้าง
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ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบันทีม่ กี ารท�ำวิจยั หรือท�ำวิทยานิพนธ์ให้ตพี มิ พ์เผยแพร่
บทความวิชาการลงในวารสารทางวิชาการ หรือรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ที่มีผู้ประเมินอิสระ (Peer review)
(๓) สถานะในบทความวิจัยเป็น
(๓.๑) ผู้วิจัยชื่อแรก (First author) และ
(๓.๒) ผู้วิจัยหลัก (Corresponding author) และ
(๓.๓) ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการท�ำวิจัยมากที่สุด และคณะผู้วิจัยจะต้องมีการรับรองสัดส่วนการท�ำวิจัยทุกคน และ
(๓.๔) กรณีที่บทความวิจัยนั้นมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ต้องมีลายลักษณ์อักษรหรือจดหมายยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน โดยใช้
หนังสือรับรองผลงานวิจัยหรืองานวิชาการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๗ ประเภทบทความวิชาการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิชาการทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย
(๑) บทความวิจัย (Research article)
(๒) บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
(๓) บทความวิจัยแบบสั้น (Communication letter)
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการในวารสาร
ทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการ
(๑.๑) ระดับ ๑ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer-Reviewed Academic
Journals) อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ ๒.๕๑ ขึ้นไป
(๑.๒) ระดับ ๒ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer –reviewed Academic
Journals) ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact factor ๑.๕๑-๒.๕๐
(๑.๓) ระดับ ๓ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer-reviewed Academic
Journals) ที่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact factor ๐.๐๑-๑.๕๐
(๑.๔) ระดับ ๔ วารสารทางวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในประเทศไทย และเป็นทีย่ อมรับของส�ำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระดับนานาชาติ
(๑.๕) ระดับ ๕ วารสารทางวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในประเทศไทย และเป็นทีย่ อมรับของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระดับชาติ
(๑.๖) ระดับ ๖ วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 101

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

(๒) ลักษณะของบทความวิชาการ
(๒.๑) เป็นบทความที่ได้รับตีพิมพ์แล้วในวารสารตามข้อ ๘(๑) และ
(๒.๒) เป็นรายงานบทความฉบับเต็ม (Full text) ไม่เป็นบทคัดย่อบทความวิจัย (Abstract) หรือ สาระสังเขป (Summary)
ของบทความปริทัศน์ (Review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และ
(๒.๓) ให้พิจารณาการสนับสนุนเฉพาะผู้ที่มีชื่อเป็นผู้เขียนคนแรกของบทความ (First author) เท่านั้น และ
(๒.๔) กรณีเป็นบทความวิจัย ผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงาน
วิจัยเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใดของผู้เสนอขอรับการสนับสนุน และ
(๒.๕) เป็นบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในขณะที่ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนเป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
และต้องระบุชื่อมหาวิทยาลัยในบทความวิชาการนั้นด้วย และ
(๒.๖) บทความวิชาการนั้นไม่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม หรือหน่วยงานอื่นมาก่อน และ
(๒.๗) บทความวิชาการเรื่องหนึ่งสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว กรณีเป็นบทความจากงานวิจัยที่ประกอบ
ด้วยโครงการวิจัยหลักและโครงการวิจัยย่อยให้ถือทั้งหมดเป็นหนึ่งเรื่อง
ข้อ ๙ อัตราการสนับสนุนการตีพิมพ์ ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ดังนี้
(๑) วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทมี่ รี ะบบประเมินบทความ (International Peer-Reviewed Academic Journals) อยูใ่ นฐานข้อมูล
Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ ๒.๕๑ ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินบทความละ ๓๐,๐๐๐ บาท/เรื่อง
(๒) วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทมี่ รี ะบบประเมินบทความ (International Peer –reviewed Academic Journals) ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูล
สากล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact factor ๑.๕๑-๒.๕๐ ให้ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินบทความละ ๒๐,๐๐๐ บาท/เรื่อง
(๓) วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer-reviewed Academic Journals) ที่ในฐาน
ข้อมูลสากล Web of Science (ISI-WOS) และฐานข้อมูลอื่นที่มีค่า Impact factor ๐.๐๑-๑.๕๐ ให้ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินบทความละ ๑๐,๐๐๐
บาท/เรื่อง ให้ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินบทความละ ๑๐,๐๐๐ บาท/เรื่อง
(๔) วารสารทางวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในประเทศไทย และเป็นทีย่ อมรับของส�ำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระดับนานาชาติ ให้ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินบทความละ ๑๐,๐๐๐ บาท/เรื่อง
(๕) วารสารทางวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในประเทศไทย และเป็นทีย่ อมรับของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระดับชาติ ให้ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินบทความละ ๕,๐๐๐ บาท/เรื่อง
(๖) วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้ได้รับเงินสนับสนุน
ไม่เกินบทความละ ๓,๐๐๐ บาท/เรื่อง
(๗) วารสารทางวิชาการตามข้อ ๙(๖) ที่มีค่า Impact factor ให้ได้เงินสนับสนุนไม่เกินบทความละ ๕,๐๐๐ บาท/เรื่อง
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ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการในวารสารวิชาการมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๑.๑) เป็นบทความที่ได้ตีพิมพ์แล้ว ให้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการได้ไม่เกิน ๑ ปี
หลังตีพิมพ์ โดยเป็นวารสารที่มีรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๑.๒) ให้จ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการได้ไม่เกิน ๓ บทความ/คน/ปี
(๒) กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
(๒.๑) เป็นบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์แล้วและต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในขณะที่ขอรับการสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่
บทความวิชาการ
(๒.๒) นักศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการเพื่อให้ส�ำเร็จการศึกษาตามข้อก�ำหนดของหลักสูตร จะต้อง
ตีพมิ พ์ในวารสารทีม่ ชี อื่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง การตีพมิ พ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ เพือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
(๒.๓) ให้จา่ ยเงินสนับสนุนการตีพมิ พ์เผยแพร่บทความวิชาการ หรือการน�ำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจยั ในการประชุม
ทางวิชาการที่มีการรายงานสืบเนื่องการประชุมได้ไม่เกิน ๑ บทความ/เรื่องวิทยานิพนธ์/คน
ข้อ ๑๑ การน�ำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีการจัดท�ำรายงานสืบเนื่อง
การประชุม (Proceeding) ซึ่งเป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full text) มีผู้ประเมินอิสระ (Peer review) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ได้รบั การตอบรับให้มสี ว่ นร่วมในการเสนอผลงานในรูปแบบด้วยวาจา (Oral presentation) หรือแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
โดยจะต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วยเอกสารการตอบรับให้ไปเสนอผลงานจากผู้จัดการประชุมและบทคัดย่อของผลงานที่น�ำไปเสนอด้วย
(๒) กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการสนับสนุนในข้อ ๑๑(๑) ให้พิจารณาเฉพาะการสนับสนุนนักศึกษาที่มีชื่อเป็นผู้เขียนคน
แรกของบทความวิจยั (First author) เท่านัน้ โดยผลงานวิจยั ทีน่ ำ� เสนอจะต้องเป็นผลงานร่วมกัน (Joint paper) ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ทปี่ รึกษา
การวิจัย/วิทยานิพนธ์หลัก และหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจมีผู้เขียนอื่นร่วมงานด้วยก็ได้
ข้อ ๑๒ อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๑.๑) การน�ำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐
บาท/เรื่อง/คน/ปี
(๑.๒) การน�ำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย ในการประชุมทางวิชาการต่างประเทศ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐
บาท/เรื่อง/คน/ปี
(๑.๓) การเบิกจ่ายตามข้อ ๑๒(๑) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายเงิน
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(๒) นักศึกษา
(๒.๑) การเสนอผลงานวิชาการในประเทศ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการน�ำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ รวมทั้งการน�ำเสนอ
ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่จัดในประเทศให้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับนักศึกษาในวงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/
เรื่องวิทยานิพนธ์/คน ตามอัตราดังนี้
(๒.๑.๑) ค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถไฟชั้น ๒ ปรับอากาศ หรือรถยนต์โดยสารประจ�ำทางปรับอากาศ
(๒.๑.๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง
อัตราไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท
(๒.๑.๓) ค่าที่พัก
อัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คืน
(๒.๑.๔) ค่าลงทะเบียน ตามที่จ่ายจริง
(๒.๒) การน�ำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/เรื่องวิทยานิพนธ์/คน
(๒.๓) การเบิกจ่ายตามข้อ ๑๒(๒) ให้เบิกจ่ายแบบเหมาะจ่ายตามข้อบังคับ ระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยและระเบียบอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
ข้อ ๑๓ การขอรับการพิจารณาสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการเรื่องหนึ่งให้ท�ำได้เพียงกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
(๑) การขอรับการสนับสนุนตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
(๒) การขอรับการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ข้อ ๑๔ การขอการสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ ให้ผู้ขอการสนับสนุนกรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารประกอบตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด และน�ำเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้
(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้น�ำเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องตามล�ำดับ
(๒) นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณบดีที่สาขาวิชาสังกัด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องตามล�ำดับ
(๓) การพิจารณาให้การส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ ให้คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการพิจารณา
อนุมัติ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้เป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการและให้เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
เพือ่ ให้การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การก�ำหนด
มาตรฐานรหัสวิชา ส�ำหรับหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงก�ำหนดรหัสรายวิชาแกนร่วมระดับ
บัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ และข้อ ๒๓.๒ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่อง วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา เพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ส�ำหรับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ค�ำสั่ง และมติอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“หลักสูตร”
หมายความว่า หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“วิชาแกนร่วม”
หมายความว่า รายวิชาแกนร่วมทุกสาขาวิชาระดับในประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโท และปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 105

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข้อ ๕ โครงสร้างรายวิชาแกนร่วม
วิชา
รหัสวิชา
หน่วยกิต
ประเภทการลงทะเบียน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1. ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 1
8060101
3(2-2-5)
NC
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 1
8061101
3(2-2-5)
NC
รวม
6 หน่วยกิต
ระดับปริญญาโท
1. ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
8070101
3(2-2-5)
NC
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 2
8071101
3(2-2-5)
NC
3. สถิติส�ำหรับการวิจัย
8072101
3(2-2-5)
GC
4. ระเบียบวิธีวิจัย เลือกเรียน 1 รายวิชา
4.1 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
8073101
3(2-2-5)
GC
4.2 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
8073102
3(2-2-5)
GC
4.3 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
8073103
3(2-2-5)
GC
รวม
12 หน่วยกิต
ระดับปริญญาเอก
1. ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
8090101
3(2-2-5)
NC
2. ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
8093101
3(2-2-5)
GC
รวม
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ การลงทะเบียน Noncredit (NC) และGraduate Credit (GC) การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๗ การวัดผล
และประเมินผลการศึกษา ดังนี้
๑. NC หมายถึง Noncredit (ไม่นับหน่วยกิต) และต้องได้ผลการประเมิน ระดับ S (Satisfactory)
๒. GC หมายถึง Graduate Credit (นับหน่วยกิต) และต้องได้ผลการประเมินเป็น A, B+ B, C+ หรือ C
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ข้อ ๖ ค�ำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
8060101
ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 1
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 1
ฝึกทักษะพืน้ ฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจ�ำวันเน้นการอ่านและการสรุปความ เอกสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับการค้นคว้าวิจัยในสาขาของผู้เรียนโดยใช้สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
Practice of basic skills in listening, speaking, reading and writing English for daily communication, with an emphasis on
reading and summarizations of main idea of academic articles relevant to research areas of students through both printed and
electronic materials.
8061101
ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่านบทความ
ทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและน�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practice of academic English in listening, speaking reading and writing skills at intermediate level including reading
techniques, reading academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of articles and abstracts.
8090101
ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
ทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และ
การพูดเพือ่ การสือ่ สารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทางวิชาการ ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด และการน�ำ
เสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (Power Point Presentation)
Review and study of grammar and language development for the four basic skills : listening, speaking, reading and writing,
with emphasis on listening and speaking English for academic purposes, for example listening to news, lectures, announcement and
conversation, summarization through verbal practice and PowerPoint presentation.
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รหัสวิชา ชื่อค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8061101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารและสืบค้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพือ่ งานวิชาการ
Information and communication technology, information communication retrieval, and application of package program
for academic work.
8071101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารขัน้ สูง สารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารและสืบค้นขัน้ สูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�ำเร็จรูป
เพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Advanced information and communication technology, information communication retrieval and application of package
program for academic presentation.
กลุ่มวิชาสถิติกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
8072101
สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
แบบสุ่มของค่าสถิติ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�ำหรับการวิจัย การประยุกต์
โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive data analysis, probability, random variables, random
sampling, distribution sampling, techniques estimation, hypothesis testing, analysis of regression and correlation, analysis of variance,
analysis of covariance, non-parametric statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of statistical packages
for data analyses, practices of research data analysis and interpretation.
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รหัสวิชา ชื่อค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
8073101
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
ความหมายและลักษณะของการวิจยั ประเภทของการวิจยั เทคนิคการวิจยั แบบต่าง ๆรูปแบบ กระบวนการและการออกแบบการวิจยั
ทางการศึกษา การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือการวิจัย สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานและเผยแพร่งานวิจยั การประเมินสังเคราะห์และการน�ำผลวิจยั ไปใช้เพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับที่เกี่ยวข้อง
Definitions and characteristics of research, types and techniques of research, research models, procedures and designs
of educational research, writing a research proposal or independent study proposal, construction of research instruments, basic
statistics and inferential statistics for data analyses, practice of data analyses, writing and disseminating a research report ; evaluation,
synthesis and application of the research results for development of educational quality at a related level.
8073102
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัยการก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การน�ำผลวิจยั ไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจยั และ
เทคนิควิธกี ารวิจยั เฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ และฝึกปฏิบตั กิ ารศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนโครงการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Definitions, characteristics and objectives of research, types of and procedure for research, identification of research
problems, variables and hypotheses, data collection, data analysis, writing a research proposal and research report, assessment of
research study, practical application of the research results, ethics of researchers as well as techniques of specific research
methodology for social sciences, practice of research work, data analysis and writing a research project in social sciences.
8073103
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Science
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัยการก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การน�ำผลวิจยั ไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจยั และ
เทคนิควิธกี ารวิจยั เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบตั กิ ารศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนโครงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
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รหัสวิชา

ชื่อค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Definitions, characteristics of research and research objectives, types of research and research methodology,
identification of research problems, variables and hypotheses, data collection, data analysis, writing a research proposal and research
report, evaluation of research, practical application of the research results, ethics of researchers as well as techniques of specific
research methodology for sciences, practice of research work, data analysis and writing a research project in science.
8093101
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการค้นหาและสรุปความจริงในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการขั้นตอน
ในการด�ำเนินการวิจยั แบบแผนการวิจยั เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูงในการวิจยั และการสรุปผลการวิจยั การประยุกต์ใช้การวิจยั ผสานวิธี คุณค่า
ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemologies, logical principles in research inquiry, and drawing conclusions from the
research results, research methodology, process in research, research designs, advanced data analysis techniques in research, and
conclusion of research study, application of mixed methodology, research value for quality development, and multidisciplinary research.
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีมปี ญ
ั หาตีความเกีย่ วกับประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด และถือเป็นทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การจัดแผนการเรียนวิชาแกนร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
..............................................................

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒดิ งั กล่าว และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง การก�ำหนด
มาตรฐาน รหัสวิชา ส�ำหรับหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงก�ำหนดรหัสรายวิชา
แกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ และข้อ ๒๓.๒
และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบและการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่อง การจัดแผนการเรียนวิชาแกนร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดแผนการเรียนวิชาแกนร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับส�ำหรับจัดแผนการเรียนในหมู่เรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ค�ำสั่ง และมติอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”  
หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี”    
หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“หลักสูตร”    
หมายความว่า   หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“วิชาแกนร่วม”  
หมายความว่า   รายวิชาแกนร่วมทุกสาขาวิชาระดับในประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโท และปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“แผนการเรียน”
หมายความว่า
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชาเรียนต่างๆ ของหมู่เรียนนั้นครบสมบูรณ์
ทุกองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ข้อ ๕ การจัดรายวิชาแกนร่วมลงในแผนการเรียนของหมู่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาให้ด�ำเนินการดังนี้
วิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ประเภทการ
ลงทะเบียน

การจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียน
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๓
ของแผนการเรียน ของแผนการเรียน ของแผนการเรียน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑. ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๑
๘๐๖๐๑๐๑ ๓(๒-๒-๕)
NC


๒. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑
๘๐๖๑๑๐๑ ๓(๒-๒-๕)
NC
รวม
๖ หน่วยกิต
ระดับปริญญาโท
๑. ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๒
๘๐๗๐๑๐๑ ๓(๒-๒-๕)
NC



๒. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒
๘๐๗๑๑๐๑ ๓(๒-๒-๕)
NC

๓. สถิติส�ำหรับการวิจัย
๘๐๗๒๑๐๑ ๓(๒-๒-๕)
GC
๔. ระเบียบวิธีวิจัย เลือกเรียน ๑ รายวิชา
๔.๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  
๘๐๗๓๑๐๑ ๓(๒-๒-๕)
GC

๔.๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
๘๐๗๓๑๐๒ ๓(๒-๒-๕)
GC
๔.๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
๘๐๗๓๑๐๓ ๓(๒-๒-๕)
GC
รวม
๑๒ หน่วยกิต
ระดับปริญญาเอก
๑. ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๓
๘๐๙๐๑๐๑ ๓(๒-๒-๕)
NC



๒. ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
๘๐๙๓๑๐๑ ๓(๒-๒-๕)
GC
รวม
๖ หน่วยกิต
หมายเหตุ การลงทะเบียน Noncredit (NC) และGraduate Credit (GC) การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๗ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ดังนี้
๑. NC หมายถึง Noncredit (ไม่นับหน่วยกิต) และต้องได้ผลการประเมิน ระดับ S (Satisfactory)
๒. GC หมายถึง Graduate Credit (นับหน่วยกิต) และต้องได้ผลการประเมินเป็น A, B+ B, C+ หรือ C

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาตีความเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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รหัสวิชา ชื่อค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๘๐๖๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๑
๓(๒-๒-๕)
English for Graduate Studies ๑
ฝึกทักษะพืน้ ฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจ�ำวันเน้นการอ่านและการสรุปความ เอกสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับการค้นคว้าวิจัยในสาขาของผู้เรียนโดยใช้สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
Practice of basic skills in listening, speaking, reading and writing English for daily communication, with an emphasis on reading
and summarizations of main idea of academic articles relevant to research areas of students through both printed and electronic materials.
๘๐๖๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๒
๓(๒-๒-๕)
  
English for Graduate Studies ๒
  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่านบทความ
ทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและน�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practice of academic English in listening, speaking reading and writing skills at intermediate level including reading
techniques, reading academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of articles and abstracts.
๘๐๙๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๓
๓(๒-๒-๕)
  
English for Graduate Studies ๓
  
ทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และ
การพูดเพือ่ การสือ่ สารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทางวิชาการ ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด และการน�ำ
เสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (Power Point Presentation)
  
Review and study of grammar and language development for the four basic skills : listening, speaking, reading and
writing, with emphasis on listening and speaking English for academic purposes, for example listening to news, lectures,
announcement and conversation, summarization through verbal practice and PowerPoint presentation.
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘๐๖๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑
๓(๒-๒-๕)
Information and Communication Technology ๑
  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารและสืบค้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพือ่ งานวิชาการ
Information and communication technology, information communication retrieval, and application of package program
for academic work.
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รหัสวิชา ชื่อค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
๘๐๗๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒
๓(๒-๒-๕)
Information and Communication Technology ๒
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารขัน้ สูง สารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารและสืบค้นขัน้ สูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�ำเร็จรูป
เพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Advanced information and communication technology, information communication retrieval and application of package
program for academic presentation.
กลุ่มวิชาสถิติกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
๘๐๗๒๑๐๑ สถิติส�ำหรับการวิจัย
๓(๒-๒-๕)
Statistics for Research
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
แบบสุ่มของค่าสถิติ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�ำหรับการวิจัย การประยุกต์
โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive data analysis, probability, random variables, random
sampling, distribution sampling, techniques estimation, hypothesis testing, analysis of regression and correlation, analysis of variance,
analysis of covariance, non-parametric statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of statistical packages
for data analyses, practices of research data analysis and interpretation.
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
๘๐๗๓๑๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Educational Research Methodology
ความหมายและลักษณะของการวิจยั หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตั กิ ารวิจัย ประเภทของการวิจยั กระบวนการและการออกแบบ
การวิจัยทางการศึกษา การชักตัวอย่าง การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
ฝึกปฏิบัติการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
Definitions and characteristics of research; principles, concepts and guidline to research; types of research, process
and designs of educational research, sampling, constructing and finding qualities of research instrument, data analysis, writing
proposal and research report; practices on research and applicating of research results to develop learning, teaching, and learners
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รหัสวิชา ชื่อค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
๘๐๗๓๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
Research Methodology in Social Science
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัยการก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การน�ำผลวิจยั ไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจยั และ
เทคนิควิธกี ารวิจยั เฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ และฝึกปฏิบตั กิ ารศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนโครงการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Definitions, characteristics and objectives of research, types of and procedure for research, identification of research
problems, variables and hypotheses, data collection, data analysis, writing a research proposal and research report, assessment of
research study, practical application of the research results, ethics of researchers as well as techniques of specific research
methodology for social sciences, practice of research work, data analysis and writing a research project in social sciences.
๘๐๗๓๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
  
Research Methodology in Science
  
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัยการก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การน�ำผลวิจยั ไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจยั และ
เทคนิควิธกี ารวิจยั เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบตั กิ ารศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนโครงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
Definitions, characteristics of research and research objectives, types of research and research methodology, identification
of research problems, variables and hypotheses, data collection, data analysis, writing a research proposal and research report,
evaluation of research, practical application of the research results, ethics of researchers as well as techniques of specific research
methodology for sciences, practice of research work, data analysis and writing a research project in science.
๘๐๙๓๑๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
๓(๒-๒-๕)
Advanced Research Methodology
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการค้นหาและสรุปความจริงในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการขั้นตอน
ในการด�ำเนินการวิจยั แบบแผนการวิจยั เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูงในการวิจยั และการสรุปผลการวิจยั การประยุกต์ใช้การวิจยั ผสานวิธี คุณค่า
ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemologies, logical principles in research inquiry, and drawing conclusions from the
research results, research methodology, process in research, research designs, advanced data analysis techniques in research, and
conclusion of research study, application of mixed methodology, research value for quality development, and multidisciplinary research.

R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 115

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดท�ำการค้นคว้าอิสระ ข้อ ๙.๘ และ ๙.๑๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดท�ำวิทยานิพนธ์ ข้อ ๙.๘ และ ๙.๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ จึงออกประกาศข้อ
ก�ำหนด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ค�ำสั่ง มติอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษา
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
คณะกรรมการสอบ หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ท�ำหน้าที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของ วิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ (Thesis Dissertation and Independent Study)
คณบดีที่สาขาวิชาสังกัด หมายความว่า คณบดี คณะหรือวิทยาลัย ที่สาขาวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

หมายความว่า วิทยานิพนธ์ที่ได้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ผ่านแล้ว ได้แก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการสอบ มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามคู่มือ การท�ำวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัย ได้รบั อนุมตั กิ ารตรวจรูปเล่มแล้ว และได้เข้าเล่มปกแข็งเรียบร้อยแล้ว
โดย ระดับปริญญามหาบัณฑิตเป็นปกพื้นสีเขียวเข้ม ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
เป็น ปกพื้นสีแดงเข้ม
การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ หมายความว่า การค้นคว้าอิสระทีไ่ ด้สอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายผ่านแล้ว ได้แก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการสอบ มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามคู่มือ การท�ำการค้นคว้าอิสระ
ของมหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติการตรวจรูปเล่มแล้ว และได้เข้าเล่มปกแข็ง
ที่มีพื้นปกสีน�้ำเงินเข้มเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๕ คุณสมบัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ มีดังนี้
๕.๑ เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับที่นักศึกษาได้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผ่านแล้ว
๕.๒ การแก้ไขวิทยานิพนธ์ ให้นกั ศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายผ่านแล้ว โดยให้แก้ไขตามค�ำแนะน�ำ 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ภายใต้การก�ำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมแล้ว
๕.๓ การตรวจรูปเล่ม ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขตาม ข้อ ๕.๒ แล้ว ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้ตรวจรูปเล่ม
นักศึกษาได้แก้ไขการจัดรูปเล่มตามที่อาจารย์ผู้ตรวจรูปเล่มแนะน�ำ และอาจารย์ผู้ตรวจรูปเล่มได้อนุญาตให้เข้าเล่มได้แล้ว
๕.๔ องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ ให้เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ประกอบและมีการเรียงล�ำดับขององค์ประกอบครบสมบูรณ์ตาม
ข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ ตามคู่มือการท�ำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว
๕.๕ การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ ให้นกั ศึกษาเข้าเล่มวิทยานิพนธ์หมุ้ ด้วยปกแข็งทีม่ สี พี นื้ ปกตามก�ำหนด จ�ำนวน ๕ เล่ม ส�ำหรับส่งบัณฑิต
วิทยาลัย กรณีนักศึกษาเข้าเล่มมากกว่า ๕ เล่ม การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ส่วนที่เกิน ๕ เล่มอาจเข้าเล่มปกแข็ง หรือปกอ่อนก็ได้ โดยต้องมีพื้นปกเป็นสี
เดียวกัน ดังนี้
๕.๕.๑ ระดับปริญญาโท เข้าเล่มวิทยานิพนธ์หุ้มด้วยปกที่มีสีพื้นปกเป็นสีเขียวเข้ม
๕.๕.๒ ระดับปริญญาเอก เข้าเล่มวิทยานิพนธ์หุ้มด้วยปกที่มีสีพื้นปกเป็นสีแดงเข้ม
๕.๖ การลงนามเพื่ออนุมัติเล่มวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาน�ำเล่มวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติครบสมบูรณ์ตาม ข้อ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔
และ ๕.๕ แล้ว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์แต่ละเล่ม ดังนี้
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๕.๖.๑ คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายทุกคนลงนาม
๕.๖.๒ คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัดลงนาม
ข้อ ๖ คุณสมบัติการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ มีดังนี้
๖.๑ เป็นการค้นคว้าอิสระฉบับที่นักศึกษาได้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผ่านแล้ว
๖.๒ การแก้ไขการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาแก้ไขการค้นคว้าอิสระภายหลังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผ่านแล้ว โดยให้แก้ไขตาม
ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ภายใต้การก�ำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
๖.๓ การตรวจรูปเล่ม ให้นักศึกษาส่งการค้นคว้าอิสระที่ได้แก้ไขตาม ข้อ ๖.๒ แล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้ตรวจ
รูปเล่ม นักศึกษาได้แก้ไขการจัดรูปเล่มตามที่อาจารย์ผู้ตรวจรูปเล่มแนะน�ำ และอาจารย์ผู้ตรวจรูปเล่มได้อนุญาตให้เข้าเล่มได้แล้ว
๖.๔ องค์ประกอบของการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการค้นคว้าอิสระที่มีองค์ประกอบและมีการเรียงล�ำดับขององค์ประกอบครบสมบูรณ์
ตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ตามคู่มือการท�ำการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยแล้ว
๖.๕ การเข้าเล่มการค้นคว้าอิสระ ให้นกั ศึกษาเข้าเล่มการค้นคว้าอิสระหุม้ ด้วยปกแข็งทีม่ สี พี นื้ ปกสีนำ�้ เงินเข้ม จ�ำนวน ๕ เล่ม ส�ำหรับ
ส่งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีนักศึกษาเข้าเล่มมากกว่า ๕ เล่ม การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ส่วนที่เกิน ๕ เล่มอาจเข้าเล่มปกแข็ง หรือปกอ่อนก็ได้ โดยต้อง
มีพื้นปกเป็นสีน�้ำเงินเข้ม
๖.๖ การลงนามเพื่ออนุมัติเล่มการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาน�ำเล่มการค้นคว้าอิสระที่มีคุณสมบัติครบสมบูรณ์ตาม ข้อ ๖.๑, ๖.๒,
๖.๓, ๖.๔ และ ๖.๕ แล้ว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในหน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระแต่ละเล่ม ดังนี้
๖.๖.๑ คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายทุกคนลงนาม
๖.๖.๒ คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัดลงนาม
ข้อ ๗ การอนุมตั เิ ล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยลงนามอนุมตั วิ ทิ ยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบตามข้อ ๕ หรือ ข้อ ๖ โดยให้การลงวันที่ เดือน ปี ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามเป็น วัน เดือน ปี ที่อนุมัติเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๘ การคืนเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ส่วนที่นักศึกษาเข้าเล่มมากกว่า ๕ เล่ม ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ตาม
แบบฟอร์มของค�ำร้องการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ ให้นักศึกษาน�ำส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (Electronic paper ที่เป็น Compact disc : CD) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของข้อมูลวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ทั้งเล่ม จ�ำนวน ๑ ชุด โดยให้นักศึกษาพิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
ชื่อนักศึกษา รหัสประจ�ำตัว ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและปี พ.ศ. โดยใช้ตัวอักษรรูปแบบ Angsana New ขนาด ๙ – ๑๒ p. ติดไว้ที่ด้านหลังของแผ่น
บันทึกข้อมูลดังนี้
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๙.๑ วิทยานิพนธ์
๙.๑.๑ ระดับปริญญาโท พิมพ์บนพื้นกระดาษสีเขียวเข้ม ตัวอักษรสีด�ำ
๙.๑.๒ ระดับปริญญาเอก พิมพ์บนพื้นกระดาษสีแดงเข้ม ตัวอักษรสีด�ำ
๙.๒ การค้นคว้าอิสระ พิมพ์บนพื้นกระดาษสีน�้ำเงินเข้ม ตัวอักษรสีด�ำ
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการและให้เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภูศรี)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มีมาตรฐาน คุณภาพ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๔๓ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำ
บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบและการเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
บรรดาประกาศ ค�ำสั่งอื่นๆ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้บังคับตามประกาศนี้
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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“RMU-GET
หมายความว่า การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อ ๕ นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกทีม่ หาวิทยาลัยยอมรับ ตามข้อ ๖ หรือเข้ารับการทดสอบความ
รู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ข้อ ๖ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่มหาวิทยาลัยยอมรับ โดยมีผลการสอบให้มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้ยื่นผลการสอบ มีดังนี้
(๑) TOEFL
(๒) IELTS
(๓) CEFR
(๔) CU-TEP
(๕) ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๗ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังนี้
๗.๑ มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้
(๑) TOEFL PBT ไม่ต�่ำกว่า
๔๕๐ คะแนน หรือ
(๒) TOEFL ITP ไม่ต�่ำกว่า
๔๕๐ คะแนน หรือ
(๓) TOEFL CBT ไม่ต�่ำกว่า
๑๓๓ คะแนน หรือ
(๔) TOFELiBT ไม่ต�่ำกว่า
๔๕
คะแนน หรือ
(๕) IELTS
ไม่ต�่ำกว่า
๔.๐
คะแนน หรือ
(๖) CEFR
ไม่ต�่ำกว่าระดับ B1
หรือ
(๗) CU-TEP
ไม่ต�่ำกว่า
๕๐
คะแนน หรือ
๗.๒ มีผลการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษ RMU-GET ได้คะแนนไม่ต�่ำกว่าระดับ L๓ ทัง้ นีห้ ากมีผลคะแนนต�่ำกว่าเกณฑ์นี้ นักศึกษา
ต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์เป็น S (Satisfactory) ดังนี้
(๑) ผลการทดสอบอยู่ในระดับ L๑ ต้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๒ และวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับ
บัณฑิตศึกษา ๓ หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๒) ผลการทดสอบ อยูใ่ นระดับ L๒ ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา๓ หรือรายวิชาอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย จ�ำนวน ๓ หน่วยกิต หรือ
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ทั้งนี้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาตาม ๗.๒ (๑) หรือ ๗.๒ (๒) สามารถเทียบเท่ากับ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ระดับ

ข้อ ๘ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อขอส�ำเร็จการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง และหลักสูตรระดับปริญญาโทต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์ ดังนี้
(๑) TOEFL PBT ไม่ต�่ำกว่า
๔๕๐ คะแนน หรือ
(๒) TOEFL ITP ไม่ต�่ำกว่า
๔๕๐ คะแนน หรือ
(๓) TOEFL CBT ไม่ต�่ำกว่า
๑๓๓ คะแนน หรือ
(๔) TOFELiBT ไม่ต�่ำกว่า
๔๕ คะแนน หรือ
(๕) IELTS
ไม่ต�่ำกว่า
๔.๐ คะแนน หรือ
(๖) CEFR
ไม่ต�่ำกว่าระดับ B๑ หรือ
(๗) CU-TEP
ไม่ต�่ำกว่า
๔๐ คะแนน หรือ
(๘) RMU-GET ไม่ต�่ำกว่าระดับ L๓ หรือ
(๙) ผลการเรียนรายวิชา โดยต้องรับการประเมินผ่านตามเกณฑ์เป็น S ในรายวิชา ดังนี้
(๘.๑) วิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๑ หรือรายวิชาอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จ�ำนวน ๓ หน่วยกิต ส�ำหรับ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๘.๒) วิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๒ หรือรายวิชาอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จ�ำนวน ๓ หน่วยกิต ส�ำหรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ทั้งนี้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาตามข้อ ๘ (๙) สามารถเทียบเท่ากับ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ระดับ L๓
ข้อ ๙ มาตรฐานความรูภ้ าษาอังกฤษความรูภ้ าษาอังกฤษ เพือ่ ขอส�ำเร็จการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตร
นานาชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้
(๑) TOEFL PBT ไม่ต�่ำกว่า
๕๐๐ คะแนน หรือ
(๒) TOEFL ITP ไม่ต�่ำกว่า
๕๐๐ คะแนน หรือ
(๓) TOEFL CBT ไม่ต�่ำกว่า
๑๗๓ คะแนน หรือ
(๔) TOFELiBT ไม่ต�่ำกว่า
๖๕ คะแนน หรือ
(๕) IELTS
ไม่ต�่ำกว่า
๕.๕ คะแนน หรือ
(๖) CEFR
ไม่ต�่ำกว่าระดับ B๒ หรือ
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(๗) CU-TEP
ไม่ต�่ำกว่า
๖๒ คะแนน หรือ
(๘) RMU-GET ไม่ต�่ำกว่าระดับ L4 หรือ
(๙) ผลการเรียนรายวิชา โดยต้องรับการประเมินผ่านตามเกณฑ์เป็น S ในรายวิชา ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๒
และ/หรือวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๗.๒
ข้อ ๑๐ ให้นกั ศึกษาทีส่ อบผ่านเกณฑ์ความรูภ้ าษาอังกฤษตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ ยืน่ หลักฐานต่อบัณฑิตวิทยาลัยนับตัง้ แต่มสี ภาพเป็นนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษายื่นหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครเข้าศึกษาสามารถใช้ผลการสอบผ่าน
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว เป็นหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อขอส�ำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้
กรณีมผี ลการสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษจากสถาบันภายนอก ตามข้อ ๖ ให้ยนื่ ค�ำร้องพร้อมหลักฐานรับรองผลการสอบ โดยความ
เห็นชอบของประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว รายงานผลการสอบยังส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ตามประกาศให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และ
ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program
in Educational Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.ม. (การบริหารจัดการการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Educational Management)
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
จัดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42
หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวด วิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิทยานิพนธ์
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หน่วยกิต
6
15
9
12
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
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3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาแกนร่วม เรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา
ได้แก่ วิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)    
Research Methodology in Education
รายวิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2 *
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 **
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
หมายเหตุ * กรณีทนี่ กั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับ
บัณฑิตศึกษา 2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น S
** กรณีที่นักศึกษาที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทดสอบไม่ผ่านตาม
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดต้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการ
ประเมินเป็น S
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) วิชาบังคับ ให้เรียน 15 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1070101 หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Principles, Theories and Practices of Educational
Administration
1070102 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(2-2-5)
Policies and Education Planning
1070103 การเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
3(2-2-5)
Being Professional Education Administrator
1070104 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
Administration of Educational Resources
1070201 การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู้
3(2-2-5)
และการนิเทศการศึกษา
Curriculum Administration, Learning Management
and Educational Supervision
2.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
1070202 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร
3(2-2-5)
จัดการการศึกษา
Research for Developing Innovation of Educational
Management
1070203 การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและการบริหาร 3(90)
สถานศึกษา
Practicum in Educational and Institutional Administration
1070204 การสัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Educational Management
1070205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Managing Human Resources for Education
1070206 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Quality Assurance
1070207 กฎหมายการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Laws
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1070208 เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี 3(2-2-5)
การศึกษา ส�ำหรับการบริหารจัดการการศึกษา
Information Technology Communication and
Educational Technology for Educational Management
1070209 ภาวะผู้น�ำ การสร้างทีมงาน การบริหารสถาบัน 3(2-2-5)
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
Leadership, Teambuilding for the Excellence
Educational Administration Institution
1070210 การบริหารงบประมาณ การเงินและการบริหารทั่วไป 3(2-2-5)
Bugeting, Financing and General Management
1070211 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
1070212 การบริหารความขัดแย้งและการบริหาร
3(2-2-5)
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
Conflict Management and Change Management
3) หมวดวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี้
1070901 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ส�ำหรับนักศึกษาที่ส�ำเร็จในระดับ
ปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้า
ทดสอบความรูห้ ลักการศึกษาและการจัดการการเรียนรู้ และเข้าทดสอบ
ความรู้นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ในระดับผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 หากผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด จะต้องเรียนวิชา
เสริมทักษะทางการศึกษาโดยไม่นับรวมหน่วยกิต ดังนี้
1014101 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principle of Education and Learning Management
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational Evaluation
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกนร่วม
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุ่มของค่าสถิติ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม
สถิตศิ าสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับการวิจยั
การประยุกต์โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการ
วิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การประเมิน สังเคราะห์และการน�ำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง

sampling, techniques estimation, hypothesis testing, analysis of regression and
correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric statistics,
selection of an appropriate statistics for research, application of statistical
packages for data analysis, practice of research data analysis and interpretation.

Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

Definition and characteristics of research, types and techniques
of research, research models, procedures and designs of educational
research, writing a research proposal or independent study proposal, construction
of research instruments, basic statistics and inferential statistics for data
analyses, procedure of data analyses, writing and disseminating a research
report; evaluation, synthesis and application of the research results for
development of educational quality at a related level.

8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขรายวิชา : ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
Definition and benefits of statistics, data collection, descriptive บทความทางวิ ช าการ อ่ า นบทคั ด ย่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ สามารถสรุ ป และ
data analysis, probability, random variables, random sampling, distribution น�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
เงื่อนไขรายวิชา : ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย
เทคนิคการวิจยั แบบต่างๆ รูปแบบ กระบวนการและการออกแบบการวิจยั
ทางการศึกษา การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์
การสร้างเครือ่ งมือการวิจยั สถิตพิ นื้ ฐานและสถิตอิ า้ งอิงเพือ่ การวิเคราะห์
ข้อมูล ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและเผยแพร่งานวิจัย
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8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Advanced information and communication technology,
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1070101 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา  3(2-2-5)
Principles, Theories and Practices of Educational
Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและ
หน้าที่ในการบริหาร วิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ ด้านการบริหาร ระบบ
และกระบวนการบริหาร การสร้างวิสยั ทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษา
ตามภารกิจการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา การบริหาร
การศึกษาของไทยทัง้ รูปแบบและระบบการจัดการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี หลักการทางการบริหารการศึกษาโดยเน้นการบริหารการ
เปลีย่ นแปลง การบริหารความเสีย่ งและความขัดแย้ง ภาวะผูน้ ำ 
� จิตวิทยา
การบริ ห าร การเจรจาต่ อ รอง การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการพั ฒ นา
เพื่อนร่วมงานการกระจายอ�ำนาจการบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยองค์คณะบุคคลและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีตัวอย่างด้านการบริหารจัดการการศึกษา
การจัดองค์การรูปแบบต่างๆ การน�ำเทคนิคและทักษะในการบริหาร
มาจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาวัฒนธรรมองค์การและ
การเปลี่ยนแปลงองค์การมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา
การศึกษา การจัดการศึกษายุคใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษา และบริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษา
Foundations of principles and theories of administration and
educational administration; paradigmatic evolution of administration; systems
and processes of administration; building visions of educational administration
and organization; Thailand’s whole system of educational administration, a study
and analysis of ideas in administration, focusing on change management,
conflict management, risk management, leadership, administration psychology,
negotiation, decentralization of administrative power; participatory administration;

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

administration by a body of people and school-based administration; case
studies utilizing different administrative and organizational management
conceptual frameworks; application of administrative techniques and skills in
effective administration of education, organizational culture and organizational
change in the administration and development of educational organizations and
educational institutions; modern educational management; laws related to
educational organization; contexts and trends of educational organization

1070102 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(2-2-5)
Policies and Education Planning
เงื่อนไขรายวิชา : แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการก�ำหนดวิสัยทัศน์
นโยบายและการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สร้างสรรค์
นโยบายการศึกษา ปฏิบัติการการก�ำหนดนโยบาย การวางแผนเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ยุ ท ธศาสตร์
การวางแผนกลยุทธ์ตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม ปฏิบัติการการจัดท�ำ
แผน แผนงาน โครงการ แผนกลยุทธ์การศึกษาสูป่ ฏิบตั ิ การประเมินปรับปรุง
และพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Concepts, theories, principles and processes of vision making ;
policies and education planning ; analysis of creative critical education policies
; practices of making policies ; strategy planning ; strategy planning by
macro plan and social geography ; practices of making program projects ;
education strategy plan to practices ; evaluation improvement and policy
development, and educational planning for sustainable development.

1070103 การเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
3(2-2-5)
Being Professional Education Administrator
เงื่อนไขรายวิชา : คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ พฤติกรรม
ผูบ้ ริหารมืออาชีพ จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผูบ้ ริหาร พัฒนาความเป็น
นักบริหารมืออาชีพ บทบาทของผูบ้ ริหารในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเป็นผู้ใฝ่รู้และมี
วิสยั ทัศน์ การเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของโลกและสังคม หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์สุจริต การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ข องผู ้ บ ริ ห ารและความสามารถในการท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น
ความรับผิดชอบต่อผลงาน การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
ความสามั ค คี ใ นหมู ่ ค ณะ จริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ผู ้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ครุสภาก�ำหนด และการมีส่วนร่วมในองค์กร
วิชาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม่
ศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการเรียนรู้

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ที่พึงประสงค์ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น การบริหาร
จัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน บริหารจัดการให้เกิด
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การบริหารงานธุรการ การบริหารงบประมาณ
การเงิน บัญชีและพัสดุ หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงาน
อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน การให้บริการ
ทางการศึ ก ษาและการอาชี พ การน� ำ ศั ก ยภาพการศึ ก ษามาใช้ ใ น
สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา การน�ำผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาชุมชน การแสวงหา การวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการ
Professional administrator’s desirable characteristics; components ศึกษา โดยการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา บทบาทของผูบ
้ ริหารในการ
of a professional administrator; development of being a professional administrator; ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
the administrator’s role in encouraging the community and locality to participate
in educational organization; particularly being a learning attentive person and
having visions; being a change agent; good governance; administrator’s
emotional maturity and ability to work with others; responsibility for the end result
of work; virtues and ethics for administrators; code of ethics for the educational
administrator’s profession; administrator’s ethical development for moral
conduct; professional organizations and the administrator’s participation;
development of modern administrator’s competencies and personality; a study
and analysis and application of information technology and educational innovation
in the administration of educational organizations and educational institutions

1070104 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
Administration of Educational Resources
เงื่อนไขรายวิชา : หลักการ แนวคิด กฎหมาย แนวปฏิบัติ และความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารวิชาการกับการบริหารงานอื่นๆ ศึกษาการบริหารงาน
กิ จ การนั ก เรี ย นเน้ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะ

128 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

Principles, ideas, laws, guidelines, and relationship between
academic administration and administration of other work; a study of student
affairs administration, emphasizing virtues, ethics and desirable characteristics;
the student assistance system and organization of enhancing and developing
activities for students; clerical work; administration of budget, finance, accounts
and materials; principles of human resource management; administration of
buildings, grounds and environment inside the educational institution and related
laws; administration of public relations and relations with the community; giving
educational and vocational services; utilizing educational potentials in
educational institutions and in the educational service area; application of research
findings for community development; seeking, planning, and administering
educational resources by mobilizing and administering local resources for
maximum benefit of education; the administrator’s role in encouraging the
community and locality to participate in the organization of education.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1070201 การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
และการนิเทศการศึกษา
Curriculum Administration, Learning Management
and Educational Supervision
เงื่อนไขรายวิชา : ทฤษฎีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การบริหาร
งานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เติบเต็มตามศักยภาพ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การจัดการเรียนรู้และชุมชน
แห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประเมินหลักสูตร การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
นักเรียน นิสติ นักศึกษา เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้รจู้ กั การจัดการและ
คิดเป็น ทฤษฎี รูปแบบ และระบบการนิเทศการศึกษา จิตวิทยาการนิเทศ
ภารกิจการนิเทศการศึกษาและบทบัญญัตใิ นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การจัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการนิเทศการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรณยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์และการวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการ
นิเทศการศึกษา
Curriculum and learning management theories, quality and
excellence academic management, learning center and environment for
learning management, supervision for developing learning management
curriculum and community of learning, innovation, technology of curriculum
management and learning management, learning management and evaluation,
curriculum evaluation, activities of student management, theories models
system, psychology, mission of supervisor, management by information system
for supervision, ethic and profession standard and ethics of supervisors and
analysis theories and principle of supervision.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1070202 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร 3(2-2-5)
จัดการการศึกษา
Research for Developing Innovation of
Educational Management
เงื่อนไขรายวิชา : ความหมาย ลักษณะ ประเภท และธรรมชาติของการวิจัย
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการการศึกษา เทคนิคการวิจัยอย่างหลากหลายวิธีทั้งวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงผสม เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารจัดการการศึกษา อันจะน�ำ
ไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
Definition, types, characteristics and nature of research, analysis
and synthesis of research results for application in educational management,
research multiple methods including qualitative, qualtitative and mixed method
research effectiveness in educational administration, research leading to connect
problem solving, collecting data and qualitative and qualtitative analysis of data.

1070203 การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3(90)
และการบริหารสถานศึกษา
Practicum in Educational and Institutional Administration
เงื่อนไขรายวิชา : การฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา และสถานศึกษา
ตามประเภทและระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการน�ำเอาทรัพยากร
ทฤษฎี วิสัยทัศน์ และนวัตกรรมร่วมสมัย และประสบการณ์มาประยุกต์
โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำแนะน�ำ
Practices of the educational and institutional administration based
on types and levels of related education by applying contemporary resources,
theories, visions and experiences under a close guidance of experts
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1070204 การสัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
3 (2-2-5)
Seminar on Education Management
เงื่อนไขรายวิชา : สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษาและการพัฒนาองค์กร
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีการพัฒนาประเทศ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ระดับ เพือ่ น�ำไปสูย่ ทุ ธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์
และประยุกต์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
และต่ า งประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะแวดล้ อ ม และบริ บ ททาง
สังคมไทย การศึกษาแนวคิดและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา

A seminar on system analysis and organization development,
application of the sufficiency economy and development theories based on The
King’s education initiatives theories, networking between school and community.

Concepts, techniques, principles, and basic knowledge related
to education quality assurance including standard, criteria, indicators of
education quality assurance of standard for each education level leading to
strategies of education quality assurance. Analysis and application domestic
and foreign researches related to education quality assurance relevant to Thai
environment and social context. Study on concepts and system of
educational quality assurance under Educational Laws.

application of behavioral science theories for human resource management,
problem and trend analysis of human resource management.

Basic knowledge on constitutional law, acts, regulation and rules
concerning educational organization and administration; a study and analysis
of the case of educational law enforcement; problems and solutions.

1070205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3(2-2-5)
Managing Human Resources for Education
1070207 กฎหมายการศึกษา
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : Educational Laws
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากร
เงื่อนไขรายวิชา : มนุษย์การจูงใจและจิตวิทยาในการบริหาร การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
พฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ปัญหา กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา การ
และแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง การใช้กฎหมายทางการศึกษา ปัญหาและ
Principles, concepts, theories of processes of personnel
management for education, motivation and management psychology, แนวทางในการแก้ปัญหา

1070206 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1070208 เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและ
3(2-2-5)
Education Quality Assurance
เทคโนโลยีการศึกษา ส�ำหรับการบริหารจัดการการศึกษา
เงื่อนไขรายวิชา : Information Technology Communication and
แนวคิด เทคนิค หลักการและกระบวนการในการประกัน
Educational Technology for Educational Management
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก ความรู้
เงื่อนไขรายวิชา : เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา มาตรฐาน เกณฑ์
หลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
สารสนเทศและการสือ่ สารในการบริหารจัดการการศึกษา เช่น การใช้ระบบ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายและอืน่ ๆ เพือ่ การออกแบบ 1070210 การบริหารงบประมาณ การเงิน
3(2-2-5)
และการบริหารทั่วไป
วางแผน การจั ด องค์ ก ร การจั ด การบริ ห ารองค์ ก ร การงบประมาณ
Budgeting, Financing and General Management
การอ�ำนวยการ และการประเมินระบบงานในการบริหารองค์การ และอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา : ที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารส�ำหรับการบริหาร
การบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ นวัตกรรมและ
การศึกษา
Principles and the best practices of application of information เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงบประมาณ การเงิน และ
technology and communication for educational management and administration, การพัสดุ การบริหารส�ำนักงาน การประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับ
included using of computer system hardware, software, networking etc., for ชุมชน การบริหารอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความ
designing and planning, organizing, budgeting, directing, and evaluating
สะดวก เพือ่ การเรียนรู้ บทบัญญัตใิ นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณการเงิน
educational organization management and administration and related functions
in educational organization, and also practices of information and communication และการบริหารทั่วไปและปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหาร
งบประมาณ การเงินและการบริหารทั่วไป
for educational management and administration.
Budgeting, financing and supplies administration, innovation and
1070209 ภาวะผู้น�ำ การสร้างทีมงานเพื่อการบริหาร 3(2-2-5)
technology, ethics of office automation, public relationship and community
สถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
relationship; building, environment and infrastructure management for learning;
Leadership, Teambuilding for the Excellence
acts of budgeting, financing and general management, practice of budgeting,
Educational Administration Institution
financing and supplies administration.
เงื่อนไขรายวิชา : 1070211 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
ความหมาย ประเภท บทบาท คุณลักษณะของผูน้ ำ 
� ภาวะผูน้ ำ 
�
เงื่อนไขรายวิชา : ทฤษฎีภาวะผู้น�ำ  การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การศึกษาค้นคว้าเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารการจัดการศึกษา
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� จากงานวิจยั ต�ำรา และศึกษากรณีตวั อย่าง
ในภาคสนาม เทคนิคการจูงใจ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทีน่ กั ศึกษาสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์เพือ่ ให้มคี วาม
สร้างสรรค์ การสร้างทีมงาน คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร ความเป็น เข้าใจลึกซึ้ง โดยการศึกษาเป็นรายบุคคล
A study of educational administration and management
ผู้น�ำในการพัฒนาท้องถิ่น
Definition, type, role, characteristic of leader, leadership, theory
of leadership, leadership empowerment , analysis and synthesis of leadership
knowledge from research studies, texts and case studies motivation technique,
building human relations, creative thinking, team building, ethics of administrators and community leaders.

according to the students interest under consult of a lecturer for intensive
understanding by individual study.

1070212 การบริหารความขัดแย้งและการบริหาร
3(2-2-5)
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
Conflict Management and Change Management
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ทฤษฎีเกีย่ วกับการขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งในองค์การ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและการเรียนรูจ้ าก
กรณีความขัดแย้งเพือ่ การพัฒนาองค์การ ทฤษฎีหลักการแนวคิดใหม่และ
ศาสตร์ เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา เทคนิคและกระบวนการ
บริหารการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทางการ
ศึกษาไทยและสากลในอนาคต
Theories concerning conflict in the organization; techniques and
processes of conflict management; a case study of organization conflict; application
of principles, theories and experience learned from the cases for the purpose of
organization development; theories, principle, new concept and sciences related
to educational changes; technique and process of educational change
management, trends of Thai and International educational changes in the future.

1070901 วิทยานิพนธ์  
12 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : การวิจยั เกีย่ วกับปัญหาทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา
เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การน�ำทฤษฎีและหลักการ
มาใช้ ใ นการแก้ ป ั ญ หาทางการศึ ก ษา โดยอาศั ย เทคนิ ค วิ ธี วิ จั ย และ
การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา
Research on educational management issues with emphases
on academic initiatives; using theories and principles to solve problems in
education by using research techniques and searching a new body of
knowledge for educational development.

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1014101 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principles of Education and Learning Management
เงื่อนไขรายวิชา : -
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่
เกีย่ วข้อง เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัตแิ ละแนวคิดทีม่ ี
อิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาและแผนการศึกษาแห่ง
ชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบ
วิชาชีพ หลักสูตรและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาของไทย
Basic concepts of education, education and related sciences, such
as philosophy of education, educational psychology, history and concepts
affecting education in Thailand, education act and national education plan,
teachers and administrators and country development, professional organization
and professional certificate, curriculum and basic concepts of instruction,
problems and trends of educational management and administration in Thailand.

1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา : ความหมาย ขอบข่ายและความส�ำคัญของนวัตกรรมทางการ
ศึ ก ษาและการวั ด ผลการเรี ย นการสอนกระบวนการสื่ อ ความหมาย
สือ่ และนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สอื่ และนวัตกรรม
การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการ
วัดผลประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบ
และการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
Definition, scope, and importance of educational innovation and
evaluation, communication process, instructional materials and innovation, production and implementation of instructional materials and innovation, instructional
management and evaluation, principles of evaluation, constructing and determining
quality of instruments, instructional regulations and evaluation of learning and
teaching at different levels, problems and solutions for instructional evaluation.
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education in Mathematics Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Mathematics Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Mathematics Education)
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
รูปแบบที่ 1 มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต
รูปแบบที่ 2 มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มีโครงสร้าง
หลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องกับที่ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาชีพครู
3.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
3.1.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน
3.1.3 การฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา
4. หมวดวิทยานิพนธ์
4.1 วิทยานิพนธ์
4.2 การศึกษาอิสระ
5. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รวม

จ�ำนวนหน่วยกิต
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
แผนวิชาชีพครู
6
6
9
12

9
12

-

3
1
6

12
39

12
49

หมายเหตุ
1) นักศึกษาทัง้ แผน ก แบบ ก 2 และแผนวิชาชีพครู จะต้องสอบผ่าน
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูใ่ นเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก�ำหนด กรณีความรู้
ความสามารถต�่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด จะต้องเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)    
Research Methodology in Education
รายวิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2 *
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 **
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
หมายเหตุ * กรณีทนี่ กั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับ
บัณฑิตศึกษา 2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น S
** กรณีที่นักศึกษาที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทดสอบไม่ผ่านตาม
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดต้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการ
ประเมินเป็น S
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ เรียน 9 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
1073101 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
Curriculum Development and Learning Management
in Mathematics
1073102 คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
3(3-0-6)
Mathematics for Teachers
1073103 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Mathematics Education
2.2) วิชาเอกเลือก เรียนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้เลือก
จากรายวิชาต่อไปนี้
2.2.1 กลุ ่ ม เนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร์ เรี ย นไม่ น ้ อ ยกว่ า
6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1073111 เรขาคณิต  
3(3-0-6)
Geometry
1073112 พีชคณิต  
3(3-0-6)
Algebra
1073113 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
Abstract Algebra
1073114 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Algebra
1073115 ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
Graph Theory
1073116 ก�ำหนดการเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Programming
1073117 ทฤษฎีจ�ำนวน
3(3-0-6)
Number Theory
1073118 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Logics
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1073119 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics Analysis
1073120 ทอพอโลยี
3(3-0-6)
Topology
1073121 การวิเคราะห์จ�ำนวนจริง
3(3-0-6)
Real Analysis
1073122 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
Vector Analysis
1073123 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3(3-0-6)
Complex Analysis
1073124 สถิติวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Statistics
1073125 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Calculus
2.2.2 กลุม่ เนือ้ หาคณิตศาสตรศึกษา เรียนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1073131 ทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา  
3(3-0-6)
Theories of Mathematics Education
1073132 แนวโน้มและมุมมองทางคณิตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Trends and Perspective in Mathematics Education
1073133 สื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Media and Innovation in Mathematics Instruction
1073134 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
3(3-0-6)
Mathematical Problem Solving
1073135 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Research in Mathematics Education
1073136 การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Assessment of Mathematics Learning

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
3. หมวดวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
นักศึกษาแผนวิชาชีพครู จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้
3.1 วิชาชีพครูบังคับ เรียน 3 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
1070502 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Administration and Quality Assurance
3.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เรียน 1 หน่วยกิต
ดังรายวิชาต่อไปนี้
1000501 สังเกตและทดลองสอน
1(80)
Observation and Practicum
3.3 การฝึกปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา เรียน 6 หน่วยกิต
ดังรายวิชาต่อไปนี้
1000601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(240)
Internship 1
1000602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Internship 2
4. หมวดวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผนวิชาชีพครู ต้องท�ำวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต โดยสามารถแบ่งการลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต จนครบ
1073291 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
5. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา จะต้องเรียนรายวิชาต่อ
ไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
1073241 หลักการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principles of Learning Management
1073242 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematics Teaching Behaviors

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ค�ำอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุ่มของค่าสถิติ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม
สถิตศิ าสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับการวิจยั
การประยุกต์โปรแกรมส� ำเร็จรูปส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เพือ่ การวิจยั และปฏิบตั กิ าร วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายของข้อมูล
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive
data analysis, probability, random variables, sampling distribution, sampling
techniques, estimation, hypothesis testing, analysis of regression and correlation,
analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric statistics, selection
of an appropriate statistics for research, application of statistical packages for
data analysis, practice of research data analysis and interpretation.

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย
เทคนิคการวิจยั แบบต่างๆ รูปแบบ กระบวนการ และการออกแบบการวิจยั
ทางการศึ ก ษา การเขี ย นเค้ า โครงหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ภาคนิ พ นธ์
การสร้างเครือ่ งมือการวิจยั สถิตพิ นื้ ฐาน และสถิตอิ า้ งอิงเพือ่ การวิเคราะห์
ข้อมูล การวิจัยใน ชั้นเรียน ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
และเผยแพร่งานวิจัย การประเมิน สังเคราะห์ และ การน�ำผลวิจัยไปใช้ environment, learning measurement and evaluation, designing and planning
of learning management mathematics, practices of constructing school
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง
Definitions and characteristics of research, types and techniques
of research, research models, procedures and designs of educational
research, writing a research proposal or independent study proposal,
construction of research instruments, basic satatistics and inferential statistics
for data analyses, classroom research, practice of analyses, writing and
disseminating a research report; evaluation, synthesis and application of the
research results for development of educational quality at a related level.

curriculum for management mathematics education at fundamental levels.

Analyses of curriculum and learning-teaching of current
mathematics by implementing the learning theories, educational psychology
and evaluation theory to develop the curriculum and processes in learning
management mathematics, innovations and technologies for learning
management mathematics, learning materials, learning atmosphere and

Problem of recent status of mathematics learning and teaching
and future trend in mathematics education seminar in virtues and ethics for
mathematics teachers, developing teacher profession standard, and the way
to develop mathematics learning and teaching.

1073102 คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
3(3-0-6)
Mathematics for Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิดรวบยอด สาระส�ำคัญ การประยุกต์ใช้ปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการเรียนรู้
2. วิชาเอกบังคับ
1073101 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) เกีย่ วกับวิชาชีพครู การมีจติ วิญญาณความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
คณิตศาสตร์
Concepts, substantial contents, application of the philosophy of
Curriculum Development and Learning Management education, psychology, organization of mathematics learning at elementary
in Mathematics
education level, junior high school level, senior high school level, learning
management about the teaching profession. The spiritual and moral ethics of
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและสภาพการเรี ย นการสอน the profession as a teacher.
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์ในปัจจุบนั การน�ำทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา และ 1073103 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
Seminar in Mathematics Education
ทฤษฎีการวัดผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รู้คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปัญหาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันและ
สื่อการเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ การออกแบบและวางแผนจั ด การเรี ย นรู ้ แนวโน้มในอนาคตทางคณิตศาสตรศึกษา สัมมนาเกีย่ วกับคุณธรรมและ
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการศึกษา จริยธรรมของครูคณิตศาสตร์ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู และการหา
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3. วิชาเอกเลือก
3.1 กลุ่มเนื้อหาคณิตศาสตร์
1073111 เรขาคณิต  
3(3-0-6)
Geometry
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนเรขาคณิตเบื้องต้น
เรขาคณิตแบบยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิต
โปรเจกทิฟ เรขาคณิตการแปลงและหัวเรือ่ งระดับสูงเกีย่ วกับเรขาคณิตที่
ผู้สอนคัดเลือก

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน ตัวก�ำหนด เมตริกและ
การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง รูปแบบเชิงเส้นคู่และ
รูปแบบก�ำลังสอง การประยุกต์
Space, inner product space, determinant, matrix and linear
transformation, eigen-values and eigen -vectors, bilineary model and
quadratic model, application.

1073115 ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
Graph
Theory
Condition required by the course: This course is offered to those
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
who have passed Introduction geometry. Euclidean geometry, non-Euclidean
geometry, Projective geometry, Transformation geometry and advanced
เทคนิคการนับ กราฟ ทรี ออยเลอร์เรียนและฮามิลโทเนียน
geometry topics selected by the teacher.
กราฟ พลานาลิตี และดวลลิตี การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ แมทชิ่ง
1073112 พีชคณิต  
3(3-0-6)
Counting technique, graphs, tree Eulerian and Hamiltonian
graphs,
planarity
and duality, coloring of graphs, digraph, matching.
Algebra
1073116 ก�ำหนดการเชิงเส้น
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Linear
Programming
กรุป ริง ฟิลด์ ปริภมู เิ วกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ทฤษฎีสมการ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
และหัวเรื่องระดับสูงเกี่ยวกับพีชคณิต ที่ผู้สอนคัดเลือก
Groups, rings, fields, vector spaces, linear transformation,
ปัญหาก�ำหนดการเชิงเส้น การหาผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบ
equation theory and advanced-algebra topics selected by the teacher.
วิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่เสมอกัน การประยุกต์ การวิเคราะห์ความไว
1073113 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6) ตัวแบบการบนเส้น
Abstract Algebra
Linear programming problems, solution by graphs, simplex
method
application,
linear programming model.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3(3-0-6)
กรูป ริง อินทริกรัล โดเมน ฟิลด์ ไอดีล ยูคลิเดียนโดเมน 1073117 ทฤษฎีจ�ำนวน
Number
Theory
โพลีโนเมียลริง ฟีลด์เอกซ์เทนชัน ทฤษฎีบทของกาลัวส์
Groups, ring, integral domains, fields ideal Euclidean-domain,
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
polynomial-ring, extension-field, Galoi’s theorem.
การหารลงตัว จ�ำนวนเฉพาะ การลงรอยกัน ทฤษฎีเศษตกค้าง
1073114 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6) ก�ำลังสองสมการไดโอแฟนไทน์ เศษส่วนต่อเนื่อง
Linear Algebra
Exact division, prime numbers, Consistency, Diophantine equation continued fraction, continued fraction.
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น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1073118 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
โอเปอเรชันของเวกเตอร์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
Mathematical Logics
เวกเตอร์สนามสเกลาร์ สนามเวกเตอร์ แคลคูลัสอินทริกรัลของเวกเตอร์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พิกัดเชิงเส้นโค้ง
Operation of vector, differential calculus of vector function,
ธรรมชาติของตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
scala
field,
vector
field, integral calculus of vector, curvilinear coordinates.
ตรรกศาสตร์ ระบบอุปนัย ประพจน์แบบมีเงื่อนไข ตัวบ่งปริมาณ โมเดลลิตี
3(3-0-6)
Nature of mathematical logics, Mathematics and Logics, 1073123 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
induction systems, conditional proposition, quantifier, modality.
Complex Analysis
1073119 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Mathematics Analysis
ฟั ง ก์ ชั น วิ เ คราะห์ อนุ ก รมก� ำ ลั ง การส่ ง คอลเฟอร์ มั ล
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การอิ น ทริ เ กรตเชิ ง ซ้ อ น ทฤษฎี บ ทของโคซี สู ต รของโคซี อิ น ทริ ก รั ล
ลิมติ และความต่อเนือ่ งของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ อินทริกรัล ล�ำดับ แคลคูลัสของเรสิดิว ฟังก์ชัน ฮามอนิก
Limits and Continuity of function, Derivative, Integral, Sequence.

Analytic functions, power series, conformal mapping, complex
integrate, Cauchy’s Theorem, Cauchy’s Integral Formula Residue’s Calculus,
Harmonic Functions.

1073120 ทอพอโลยี
3(3-0-6)
Topology
1073124 สถิติวิเคราะห์
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Analytical
Statistics
ปริภมู เิ มตริก ปริภมู เิ ชิงทอพอโลยี การไม่ขาดตอน การปกคลุม
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แน่น ปริภูมิผลคูณ
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจงตัวแปรสุม่ ชนิดต่างๆ
Matrix space, Topology space, connectivity, dense shroudedness,
multiplication product space.
การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน
1073121 การวิเคราะห์จ�ำนวนจริง
3(3-0-6) การวิเคราะห์ความถดถอย และสหสัมพันธ์
Probability, Random variable and Distribution, Tests of hypothesis,
Real Analysis
Estimation,
Analysis
of Variance, Regression Analysis and Correlation.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3(3-0-6)
ทอพอลีขั้นพื้นฐาน ล�ำดับอนุกรมของจ�ำนวน ความต่อเนื่อง 1073125 แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced
Calculus
อนุกรม รีมันสตีลเจส อินทริกรัล ล�ำดับอนุกรมของฟังก์ชัน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Fundamental to pology, Sequence and series of numbers,
continuity, Rieman Stielges Series, Integral, Sequence and Series of Function.
แคลคูลัสของเวกเตอร์ฟังก์ชัน แคลคูลัสของฟังก์ชันเชิงซ้อน
1073122 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6) อนุกรมฟูเรียร์
Calculus of Vector function, calculus of complex function,
Vector Analysis
Fourier
series.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3.2 กลุ่มเนื้อหาคณิตศาสตรศึกษา
1073131 ทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา  
3(3-0-6)
Theories of Mathematics Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวคิด
เกี่ ย วกั บ คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม (constructivism) ในฐานะทฤษฎี ท าง
คณิตศาสตรศึกษา คอนสตรัคติวิซึมกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
ทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษาอื่นๆ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Media and innovation patterns for mathematics instruction, using
of technology and computer to design and create innovations, techniques for
creation of various innovations for organizing mathematics learning activities,
research studies of using innovation and technology in mathematics instruction.

1073134 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
3(3-0-6)
Mathematical Problem Solving
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวทางการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ รูปแบบและทฤษฎี
เกีย่ วกับการแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ ยุทธวิธใี นการแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์
Philosophy and theories related to mathematics learning, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การจัดกิจกรรม
constructivist views as a theory in mathematical education, the relationship
ั หาคณิตศาสตร์ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ
between constructivism and mathematics learning as well as various other การเรียนรูก้ ารแก้โจทย์ปญ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแก้ปัญหาได้
theories concerning mathematics education.
Guidelines for mathematical problems solving, forms and theories
1073132 แนวโน้มและมุมมองทางคณิตศาสตรศึกษา 3(3-0-6)
concerning mathematical problem solving, mathematical problem-solving
Trends and Perspective in Mathematics Education
strategies, organizing learning activities, assessment of learning activities
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
organizations in mathematical problem solving. Theories and models of
การศึ ก ษาเรื่ อ งที่ น ่ า สนใจและเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ งานด้ า น learning for the students to solve the problem.
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศกึ ษาตามความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั 1073135 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
A study of interesting topics beneficial for the work concerning
Research in Mathematics Education
mathematics and mathematics education as appropriate to the present conditions.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
1073133 สื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
3(2-2-5)
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั ใิ นการวิจยั และระเบียบการวิจยั
คณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตรศึกษา ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการ
Media and Innovation in Mathematics Instruction
เลือกและการประยุกต์ใช้เทคนิคให้เหมาะสม การประเมินผลงานวิจยั ทาง
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คณิตศาสตรศึกษา การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ และการฝึกปฏิบัติเขียน
รูปแบบของสือ่ และนวัตกรรมทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เค้าโครงร่าง การวิจยั ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา จรรยาบรรณของนักวิจยั
Principles, concepts, practices in research and research methods
การใช้เทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
in
mathematics
education both quantitative and qualitative research with an
เทคนิ ค การสร้ า งนวั ต กรรมประเภทต่ า งๆ ประกอบการจั ด กิ จ กรรม
emphasis on selection and application of techniques, evaluation of research
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี studies in mathematics education, application of the research findings,
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
practices in proposal writing on mathematics education, code of ethics for research.
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1073136 การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3(2-2-5)
Assessment of Mathematics Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบการประเมิ น ผลคณิ ต ศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น หลั ก การ
แนวคิด และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ความจ�ำเป็นของการใช้การประเมินตามสภาพจริง ความส�ำคัญของการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ หลักการสร้างแบบทดสอบคณิตศาสตร์ การวินิจฉัยความ
สามารถของผู้เรียนจากผลการประเมิน
The mathematical assessment systems in schools; principles,
concepts and practices guidelines for learners learning measurement and
assessment, necessity of authentic assessment usages, the significance of
assessment for instructional development, an assessment of mathematics
abilities, principles of mathematics test construction, identification of learners
abilities from assessment results.

ค�ำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาชีพครู
1. วิชาชีพครูบังคับ
1070502 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Administration and Quality Assurance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารสถานศึกษา
และจัดการคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดการคุณภาพ มโนทัศน์ของคุณภาพ
การศึกษา แนวคิดการจัดการคุณภาพการศึกษาของประเทศต่างๆ ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาไทย องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
การออกแบบระบบการบริ ห ารการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และหลักเกณฑ์ การวางแผน
การน�ำแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ การตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุง สามารถ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การน�ำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ บทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากร
ทาง การศึกษา และชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Principles, concepts, and guidelines for educational administration
and quality assurance, systems of educational administration and quality
assurance, process of quality management, concepts of educational quality,
ideas for quality management in other countries, quality assurance system for
Thai education, components of quality assurance, design of educational
administration and quality assurance systems; development of standards,
indicators, and criteria; planning and implementing, checking, evaluating and
improving; abilities in continuous management of the quality of the learning
activities; using results of the educational quality assessment for learning
development, operating quality assessment activities of learning activities,
related laws and regulations of educational administration and quality
assurance, strategies for building collaboration with educational personnel
and community for learner development.

2. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1000501 สังเกตและทดลองสอน
1(80)
Observation and Practicum
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปฏิบตั กิ ารสังเกต และมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อจุดประสงค์ การสอนที่หลากหลาย การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ�ำลองหรือใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมส�ำหรับผูเ้ รียน เช่น การปฏิบตั ธิ รรมหรือ
การจัดกิจกรรมอาสา และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดสภาพ

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แวดล้อมการเรียนรู้ ทดลองสอนในสถานการณ์จำ� ลอง และสถานการณ์จริง
ร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิบัติการ
สอน ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ และการตัดสินผลการเรียน การวิจัย
เพือ่ แก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา ระบบการสนับสนุน
งานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ และการตัดสินผลการเรียนร่วมกับครู
ผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมิน ปรับปรุง
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาผู้เรียน ศึกษางานวิชาการของ
สถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียน
การสอน สือ่ และแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำ
ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการพัฒนางานของสถานศึกษา
Practices of observation and participation in instructional planning ด้านต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้
for various purposes of teaching, setting learning enviroment, observation of หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
learning organization in simulations situation or schools, supplementary
activities for students; such as practices of dharma or voluntary activities
organization; developing professional teacher; setting plans for learning
management for learners knowledge construction by themselves, setting learning
environment, practicum of teaching in simulations and real situations, with
cooperation of school expertise teachers and advisors; practices of teaching,
test design and construction, checking, testing, performance test and grading;
research for solving student’s problems; study of school academic works,
supporting system for academic affairs, system of instructional management,
media, and learning sources; schools’ evaluation, and implementation in real situations.

3. การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1000601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(240)
Internship 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนวิชาเอก
จัดการเรียนรูใ้ นสาขาวิชาเอก งานในหน้าทีค่ รูผสู้ อน ด้านธุรการในชัน้ เรียน
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษา จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือประเมินผล การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรูแ้ ละน�ำผลไป

Observation of the general conditions of school, practices of
teaching major subject, teacher’s duties; classroom administration, and other
tasks as assigned; learner analysis, making school curriculum, lesson plans,
learning environment; selection of media and learning sources, construction
of assessment tools, setting activities for learners development, learning
measurement and evaluation and using these results for learner development,
classroom management, testing, scoring, performances test, and grading with
school expertise teachers and advisors, evaluation, improving, research for
learner’s development and solving learner’s problems, study on school
academic affairs, academic supporting system, instructional system, media and
learning resources, school’s evaluation, and using for practice in real situations,
setting a project for school development in various areas, seminars on internship
experience, discussion or sharing knowledge in an educational seminar.

1000602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Internship 2
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชา 1000601 มาแล้ว
ปฏิบัติการสอนวิชาเอก จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกใน
สถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมครู ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ�ำ  ในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมแก้ปัญหาและ
ร่วมประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญด้วยการใช้เทคนิคและรูปแบบการ
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เรียนรู้ที่หลากหลาย ปฏิบัติการงานในหน้าที่ครูผู้สอน ด้านธุรการในชั้น
เรียนและปฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย วิเคราะห์ผเู้ รียน จัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษา จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
การเลือกใช้สอื่ และแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครือ่ งมือประเมินผล การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้และน�ำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ และการตัดสินผลการเรียนร่วมกับ
ครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนและแก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการ
ของสถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียน
การสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และ
น�ำไปปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการพัฒนางานของสถานศึกษา
ด้านต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา

Practices on learning management in major subject in school with
a cooperation of teacher team, experts and advisors, in terms of collaboration
in thinking, working, problem solving, and evaluating based on student-centered,
use of a variety of techniques and learning styles; practices of teacher’s duties,
in classroom administration and other tasks as assigned; learner analysis,
preparation of school curriculum, preparation of lesson plans, learning
environment, selection of media and learning sources, construction of
assessment tools, learning measurement and evaluation and using these results
for learner development; setting activities for learners development, classroom
management, testing, scoring, performances test, and grading with school
expertise teachers and advisors, evaluation, improving and research for
learner’s development and solving learner’s problems, study on school
academic affairs, academic supporting system, instructional system, media and
learning resources, school’s evaluation, and using for practice in real situations,
setting a project for school development in various areas, seminars on internship
experience, discussion or sharing knowledge in an educational seminar.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หมวดวิทยานิพนธ์
1073291 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้
สื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ เช่น การสร้างชุดการสอน หรือ สื่อการเรียน
การสอน ภายใต้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา
Conducting research in order to solve problems of mathematics
instruction using innovation and media such as developing learning packages
or instructional media, etc; under supervision of the thesis advisory committee.

หมวดวิชาเสริม
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชากลาง
(Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่านบทความทาง
วิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและน�ำเสนอบทความ
ทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Advanced information and communication technology, 1073242 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
information communication retrieval and application of package program for
Mathematics Teaching Behaviors
academic presentation.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
1073241 หลักการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
หลักสูตร หนังสือเรียน คูม่ อื ครูและเอกสารประกอบหลักสูตร
Principles of Learning Management
วิชาคณิตศาสตร์ ทุกช่วงชั้น ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษา เช่น
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บรูเนอร์ กาเย เปียเจต์ สกินเนอร์ เป็นต้น การวิเคราะห์หลักสูตรและ
ความหมายและความส� ำ คั ญ ของการจั ด การเรี ย นรู ้
หนังสือเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์ด้านความรู้
ทักษะการสอน เช่น ทักษะการใช้ค�ำถาม ทักษะการน�ำเข้าสู่บทเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ ด้านคุณลักษณะ การ
ทักษะการเขียนกระดานด�ำ  ทักษะ การสรุปบทเรียน และทักษะการใช้
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รูปแบบ เทคนิคและ
สื่อประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น การวัดผลและการประเมินผล
วิธีการ จัดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ปัจจัย
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญและการจัดการเรียนรู้
การท� ำ โครงการสอน แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ การทดลองสอนสาระ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การวัดผลและการประเมินผล แผนการจัดการ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอน
Curriculum, textbook, teacher’s handbook and document of
Definitions and essentiality of learning management, learning
management process, learning management of mathematics knowledge,
mathematical skills and process and attribute quality purpose, various
learning management design, pattern, technique and method of learning
management, learning atmosphere management, learning media, student –
centered management supportive factors and student – centered learning
management, measurement and evaluation, lesson plan and practicum.

mathematics at any level, theories of learning from educators e.g. Bruner,
Gagne, Piaget skinner etc; curriculum and textbook analysis, learning activity
organization, mathematics instruction technique, teaching skill in questioning,
presentation, blackboard writing and summarizing etc; using of instructional
media etc; measurement and evaluation of mathematics instruction based on
regulation of measurement and evaluation, writing instruction project, writing
lesson plan and practicum at any interval.
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คู่มือหลักสูตร
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program
in Computer Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Computer Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Computer Education)
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
3.1.1 แผน ก แบบ ก2 เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
3.1.2 แผน ก แบบ ก2 วิชาชีพครู เรียนไม่นอ้ ยกว่า 55 หน่วยกิต
3.1.3 แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่ อดคล้องกับทีก่ �ำหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเอก
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิทยานิพนธ์
3.1 วิทยานิพนธ์
3.2 การค้นคว้าอิสระ
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รวม

แผน ก แบบ ก2
6

จ�ำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 วิชาชีพครู
6

แผน ข
6

15
6
-

27
3
7

15
12
-

12
39

12
55

6
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3.3 หมวดรายวิชา
3.3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
1) หมวดวิชาแกนร่วม ต้องเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง วิชาแกนร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ค) ได้แก่วิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับรวมหน่วยกิต (NC)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2 *
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 **
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
หมายเหตุ * กรณีที่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับ
บัณฑิตศึกษา 2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น S
** กรณีที่นักศึกษาที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทดสอบไม่ผ่านตาม
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดต้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการ
ประเมินเป็น S
2) หมวดวิชาเอก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1) วิชาบังคับ ให้เรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074101 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Design and Development of Computer Courseware
1074102 บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Courseware
1074103 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3(2-2-5)
Authoring System and Programming
1074201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ทางการศึกษาขั้นสูง
Advanced Educational Innovation and Information
Technology
1074202 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Computer Education Research
2.2) วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือกการเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
1074131 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information Technology for Education
1074132 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
Interactive Multimedia Design
1074133 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Photography Technology and Graphics for Education
1074230 เทคโนโลยีเว็บเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Web Technology for Education
1074231 บริการเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Social Network Service for Education
1074241 การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Software Development
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074242 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
1074243 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Virtual Reality Technology for Education
1074244 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Artificial Intelligence Technology for Education
1074245 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Database System Technology for Education
1074246 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Computer Networking Management for Education
1074248 เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
e-Learning Technology
1074249 การเรียนรู้ผ่านเว็บและการเรียนรู้ผ่าน
3(2-2-5)
อุปกรณ์เคลื่อนที่
Web-Based Learning and Mobile-Based Learning
1074251 มิติทางสังคมและจริยธรรมส�ำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Social Issues and Ethics for Computer Users
1074252 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Special Topics on Computer Education
3) หมวดวิทยานิพนธ์
3.1) วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาตามแผน ก
แบบ ก 2 ต้องท�ำวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต โดยสามารถแบ่ง
ลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จนครบ 12 หน่วยกิต
1074290 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
3.2) การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ข
ต้องท�ำการค้นคว้าอิสระ จ�ำนวน 6 หน่วยกิต โดยสามารถแบ่งลงทะเบียน
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จนครบ 6 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074291 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
กรณีทนี่ กั ศึกษาเป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาสาขาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่สาขา
ทางการศึกษา จะต้องมีความรูใ้ นสาขาการศึกษาหรือมีความรูว้ ชิ าชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทคี่ รุ สุ ภาก�ำหนดและให้ใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน
แต่ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนแต่มีประสบการณ์ คณะกรรมการบัณฑิต
อาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด หรือให้เรียนวิชาต่อ
ไปนีโ้ ดยไม่นบั หน่วยกิต และได้คา่ ผลการประเมินเป็น S นักศึกษาทีส่ ำ� เร็จ
การศึ ก ษาทางด้ า นการศึ ก ษาแต่ ป ระสงค์ จ ะเรี ย นเพิ่ ม เติ ม ให้ อ ยู ่ ใ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
1074113 จิตวิทยาและการแนะแนวส�ำหรับครูคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
Psychology and Guidance for Computer Teachers
1074114 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Learning Management and  Computer Classroom
Management
1074117 การวัดและประเมินผลการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์  
3(2-2-5)
Computer Achievement Measurement and Evaluation
3.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 วิชาชีพครู
1) หมวดวิชาแกนร่วม ต้องเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง วิชาแกนร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ค) ได้แก่วิชา
8073101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8072101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับรวมหน่วยกิต (NC)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2 *
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 **
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
หมายเหตุ * กรณีทนี่ กั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับ
บัณฑิตศึกษา 2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น S
** กรณีทนี่ กั ศึกษาทีไ่ ม่สำ� เร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทดสอบไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดต้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น S
2) หมวดวิชาเอก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1) วิชาบังคับ ให้เรียน 27 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1074110 จริยธรรมและความเป็นครูคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Ethics and Professional Computer Teachers
1074111 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Educational Philosophy and Computer Curriculum
Development
1074112 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครูคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Language and Culture for Computer Teachers  
1074113 จิตวิทยาและการแนะแนวส�ำหรับครูคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
Psychology and Guidance for Computer Teachers
1074114 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Learning Management and  Computer Classroom
Management

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074115 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Research Methodology for Computer Learning
Development
1074201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ทางการศึกษาขั้นสูง
Advanced Educational Innovation and Information
Technology
1074117 การวัดและประเมินผลการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์   
3(2-2-5)
Computer Achievement Measurement and Evaluation
1074118 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 3(3-0-6)
คุณภาพการเรียนรู้
Educational Quality Assurance and Learning Quality
Development
2.2) วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
1074101 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Design and Development of Computer Courseware
1074102 บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Courseware
1074103 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3(2-2-5)
Authoring System and Programming
1074202 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Computer Education Research
1074132 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
Interactive Multimedia Design
1074231 บริการเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Social Network Service for Education
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074243 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Virtual Reality Technology for Education
1074244 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Artificial Intelligence Technology for Education
1074248 เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
e-Learning Technology
1074249 การเรียนรู้ผ่านเว็บและการเรียนรู้ผ่าน
3(2-2-5)
อุปกรณ์เคลื่อนที่
Web-Based Learning and Mobile-Based Learning
1074251 มิติทางสังคมและจริยธรรมส�ำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Social Issues and Ethics for Computer Users
1074252 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Special Topics on Computer Education
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์ชพี ครู เรียน 7 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
1074180 การสังเกตการจัดการเรียนรู้และทดลองสอนคอมพิวเตอร์ 1(80)
Observation of  Learning Management and  Practicum
of Computer Teaching
1074281 ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา  1
3(240)
Computer Teaching  Internship 1
1074282 ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2
3(240)
Computer Teaching  Internship 2
3) หมวดวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ แผนวิชาชีพครูเป็นทีต่ อ้ งท�ำวิทยานิพนธ์ตาม
แผน ก แบบ ก 2 จ�ำนวน 12 หน่วยกิต โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จนครบ 12 หน่วยกิต
1074290 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 147

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ค�ำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกนร่วม
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและน�ำ
เสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและ สหสัมพันธ์
การวิ เ คราะห์ ความแปรปรวน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม
สถิตศิ าสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับการวิจยั
การประยุกต์โปรแกรมส� ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
การวิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive
data analysis, probability, random variables, random sampling distribution,
sampling, techniques, estimation, hypothesis testing, analysis of regression
and correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric
statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of
statistical packages for data analyses, practices of research data analysis and
interpretation.

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2   3(2-2-5)
Research Methodology in Education
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศ
เทคนิคการวิจยั แบบต่าง ๆรูปแบบ กระบวนการและการออกแบบการวิจยั
เพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ทางการศึกษา การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
ิ นื้ ฐานและสถิตอิ า้ งอิงเพือ่ การวิเคราะห์
Advanced information and communication technology, การสร้างเครือ่ งมือการวิจยั สถิตพ
ข้
อ
มู
ล
การวิ
จ
ั
ย
ในชั
้
น
เรี
ย
น
ปฏิ
บ
ัติการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.
และเผยแพร่งานวิจยั การประเมินสังเคราะห์และการน�ำผลวิจยั ไปใช้เพือ่
กลุ่มวิชาสถิติกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง
Definitions and characteristics of research, types and techniques
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
of
research,
research models, procedures and designs of educational
Statistics for Research
research, writing a research proposal or independent study proposal, construction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
of research instruments, basic statistics and inferential statistics for data
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล analyses, classroom research, practice of data analyses, writing and
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง disseminating a research report ; evaluation, synthesis and application of the
research results for development of educational quality at a related level.

148 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หมวดวิชาเอก (บังคับ)
1074101 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Design and Development of Computer Courseware
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการออกแบบและผลิ ต บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
อย่างเป็นระบบ ภายใต้กระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มคี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็น
ส�ำคัญ ค�ำนึงถึงหลักการส่วนต่อประสานคนกับคอมพิวเตอร์ รูปแบบ
การโต้ตอบ ความสะดวกในการใช้งาน การปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูเ้ รียน
และคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์วัตถุประสงค์
การสร้างแบบทดสอบ การออกแบบ จอภาพ การเขียนบทด�ำเนินเรือ่ งและ
การประเมินผลสื่อการสอน

Processes of computer courseware design and production based
on educational research methodology for computer courseware development
focusing on learner-centered based on human-computer interaction, type of
interaction, convenience, good interaction between learner, and computer,
practices of content analysis, objective analysis, test construction, display
design, writing a storyboard, and instructional media evaluation.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Concepts and theories of Expert System, representation of
knowledge, learner model, principles and strategies for teaching of the intelligence
computer-assisted instruction, psychology of cognitive domain for learning,
development and evaluation of intelligence computer courseware in subjects
related to the education and learning ,analysis of social problems of artificial
intelligence, training programs with the artificial intelligence in educational
environment with consideration of the significance and effectiveness of the project.

1074103 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3(2-2-5)
Authoring System and Programming
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
องค์ ป ระกอบ หน้ า ที่ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของระบบนิ พ นธ์
บทเรียน การเรียนรูโ้ ดยใช้มลั ติมเี ดียและไฮเปอร์เท็กซ์ รวมทัง้ วิจารณ์และ
ส�ำรวจวิธีการและขั้นตอน การออกแบบการเชื่อมโยงโดยใช้ระบบนิพนธ์
บทเรียน โปรแกรมระบบนิพนธ์บทเรียน เพือ่ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน(CAI) และบทเรี ย นบนเว็ บ (WBI) และโครงสร้ า งและ
องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการบทเรียน (LMS)
Component, function, and description of authoring system, learning
with multimedia and hypertext including review and survey of method and stage,
interface design with authoring system, authoring tools for computer-assisted
instruction (CAI) development and web-based instruction (WBI) development,
and structure and component of learning management system (LMS).

1074102 บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Courseware
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3(2-2-5)
แนวคิดและทฤษฎีระบบเชี่ยวชาญ การน�ำเสนอองค์ความรู้ 1074201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาขั้นสูง
โมเดลของผูเ้ รียน หลักการและยุทธวิธใี นการสอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์
Advanced Educational Innovation and Information
แบบอัจฉริยะ จิตวิทยาด้านพุทธพิสัยในการเรียนรู้ การพัฒนาและการ
Technology
ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปญ
ั หาทางสังคมของ
ปัญญาประดิษฐ์ ฝึกท�ำโครงการปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมทางการ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา
ศึกษา โดยให้มีการพิจารณาความมีนัยส�ำคัญและประสิทธิภาพผลของ ขั้นสูงที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
โครงการ
การสื่อสาร รูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขั้นสูง การ
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ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิเคราะห์ปญ
ั หาและผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบและ
การพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การประเมิน การปรับปรุง และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ ศึกษา
และวิเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาคอมพิวเตอร์
Principles, concepts, theories, technologies and advanced
educational innovation promoting quality learning; information technology for
communication, models of advanced educational innovation and information
technology, analyses of problems and impact of using innovation and information
technology, learning resources and leaning networking, educational innovation
and information technology design and development for advanced computer
teaching and learning, assessment, improvement and application of innovation
and information technology for learning, analysis of research finding related
to computer educational innovation and technology.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หมวดวิชาเอก (เลือก)
1074131 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-2-5)
Information Technology for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ประวั ติ ค วามเป็ น มาของคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
การสื่ อ สาร ประเภท โครงสร้ า ง การท� ำ งาน ความรู ้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
การสือ่ สารทางไกลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ อีเมล์และ
การค้นหาบนเว็บ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในแก้ไขปัญหา
ทางด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมาย ระเบียบ มารยาททางสังคมที่เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล
Definitions and scopes of computer technology, communication
technology, history of computer and communication, type, structure and
function, basic knowledge of telecommunication, internet networks and world
wide web, e-mail and information retrieval from website, the application of
information technology for education solution, morality and ethics towards the
use of information technology, laws, regulations, social manners of using
information technology in Thai society and international society.

1074202 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Computer Education Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การส�ำรวจและวิเคราะห์เอกสารการวิจัยระดับวิทยานิพนธ์
ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีต่างๆ 1074132 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ 3(3-2-5)
Interactive Multimedia Design
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ศึกษา แนวทางส�ำหรับการวิจัยคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาในปัจจุบันและอนาคต การน�ำผลการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลั ก การของระบบมั ล ติ มี เ ดี ย การออกแบบมั ล ติ มี เ ดี ย
ไปใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบตั กิ ารวิจยั โดยเน้น
เชิ
ง
ปฏิ
ส
ั
ม
พั
น
ธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI) การจัดการ
การวิจัยและพัฒนา
Survey and analysis of the research documents in computer สื่อมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดียกับระบบนิพนธ์ ซอฟท์แวร์และเครื่องมือ
education or related disciplines, theories of computer education, trends of the ด้านมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้งานระบบมัลติมีเดีย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
research in computer education at present and the future, the application of
the results for computer education, practices of research focusing on research การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
and development.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Principles of multimedia system, interactive multimedia design,
designing the user interface (GUI), multimedia management, multimedia
systems in authoring system, software and multimedia tools, multimedia
applications and practices of the development of multimedia systems.

1074133 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Photography Technology and Graphic for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกีย่ วกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และกราฟิกเพื่อการศึกษา ส่วนประกอบและการท�ำงานของกล้องถ่าย
ภาพและอุ ป กรณ์ ป ระกอบ กระบวนการบั น ทึ ก ภาพระบบดิ จิ ทั ล
การตบแต่งภาพ การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ การพิมพ์ภาพด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านกราฟิกทั้ง 2 มิติและ
3 มิติ เพื่อการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Principles of World Wide Web technology including hypertext
protocol, markup and display language, website structure, navigation system,
digital media, web application environment, web application development:,
development tools, web services technology for education, social and security
issues, practices of designing and building a web for education using the tools.

1074231 บริการเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Social Network Service for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการของบริการเครือข่ายสังคม ประโยชน์ของบริการ
เครือข่ายสังคม การบริการเครือข่ายสังคม ซอฟท์แวร์บริการเครือข่าย
สังคม การสร้างชุมชนบริการเครือข่ายสังคมเพือ่ การศึกษา การออกแบบ
กิจกรรม การแบ่งปันแหล่งข้อมูล การเชื่อมโยงความสนใจและกิจกรรม
ของผู้อื่นส�ำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานบริการ
Theories, principles and concepts in photography technology เครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา

and graphic for education, the digital camera components and peripheral
equipment, digital image processing, image decoration process, design of
art composition, printing by computer system and applications of 2 and
3 dimensional graphic design programs for education.

1074230 เทคโนโลยีเว็บเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Web Technology for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ประกอบด้วยโพรโทคอล
และภาษามาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ ระบบ
การน�ำทาง สือ่ ดิจทิ ลั ประเภทต่างๆ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน
การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ เครื่องมือส�ำหรับการพัฒนา เทคโนโลยี
เว็บเซอร์วิซเพื่อการศึกษา ประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ
การฝึกปฏิบตั ดิ า้ นการออกแบบ และสร้างเว็บไซต์เพือ่ การศึกษาด้วยการ
ใช้เครื่องมือช่วย

Principles of social networking services, benefits of social
networking services, type of social networking services, social networking
service software, community creating for social networking services for
education, design of activities, sharing of resources, linking the interests and
activities of others for learning exchange, including application of social
networking services for education.

1074241 การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Software Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การแปลงความต้องการของผู้ใช้ไปสู่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อ
แก้ ป ั ญ หาในงานด้ า นการศึ ก ษา จริ ย ธรรมที่ พึ ง มี ส� ำ หรั บ บุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
Converting user requirements into software products, software
development process, the application of current technology for solving problems
in education, ethical conduct for persons involved in education and technology.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074242 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Human and Computer Interaction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
คอมพิวเตอร์ (HCI) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อม
ของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
แนวทางการประเมิ น ผล การพั ฒ นาวิ ธี ติ ด ต่ อ ผู ้ ใ ช้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วน
สัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้
Introduction to the basic concepts of human and computer
interaction (HCI), including human factors, performance analysis, cognitive
processing, usability studies, environment, HCI aspects of application
domains, human-centered evaluation, developing effective interfaces,
usability standards, emerging technologies, human-centered software,
providing access for those with sensory disabilities.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074244 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Artificial Intelligence Technology for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและองค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) แนวทางการประยุกต์ใช้กับระบบ
มัลติมเี ดียและการศึกษา การน�ำเสนอเนือ้ แบบปรับเปลีย่ นเนือ้ หาและแบบ
ทดสอบตามความสามารถของผูเ้ รียน แนวทางการพัฒนามัลติมเี ดียขัน้ สูง
ทั้งแบบผ่านเว็บและไม่ผ่านเว็บ รวมถึงการประเมินผลสื่อที่พัฒนาขึ้น

Principles and components of artificial intelligence (AI), Expert
System, trends of application in multimedia system and education, adaptive
content and test based on the ability of students, trends in developing
advanced multimedia both web-based instruction and non web-based
instruction including media evaluation.

1074245 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Database System Technology for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล
หลักการออกแบบฐานข้อมูล เหมืองข้อมูล (Data Mining)และคลังข้อมูล
(Data Warehouse) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลแบบ
ไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) ซอฟท์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล
ด้านการศึกษา

1074243 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อการศึกษา3(2-2-5)
Virtual Reality Technology for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการความเป็นจริงเสมือน (VR) ประเภทของความเป็น
จริงเสมือน สภาพแวดล้อมความเป็นจริงเสมือน เทคนิคการแสดงผล
เสมือนจริง อุปกรณ์ควบคุม การจ�ำลองโดยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แสดง
ผลสามมิติ การปฏิสัมพันธ์ ระบบการจ�ำลอง ซอฟท์แวร์และเครื่องมือ
Architecture of the database, database management system,
พัฒนาความเป็นจริงเสมือน และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีความเป็น
principles of database design, data mining and data warehousing,
จริงเสมือนกับการศึกษา
development of application programs using database client/server, software
Principles of virtual reality (VR), type of virtual reality, virtual
reality environment, the virtual display, control devices, computer simulation,
three-dimensional display device, interactive simulation software and virtual
reality development tools and the application of virtual reality technology for
education.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074246 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อการศึกษา
Computer Network Management for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสือ่ สารข้อมูล
สื่อกลางส่งข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS)
ประเภทของระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่าย การบริหาร
จัดการเครือข่ายและผู้ใช้งาน การทดสอบระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำ� หรับหน่วยงาน
การศึกษา หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074249 การเรียนรู้ผ่านเว็บและการเรียนรู้ผ่าน
3(2-2-5)
อุปกรณ์เคลื่อนที่
Web-Based Learning and Mobile-Based Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การออกแบบและการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบการเรียน
ให้มคี วามยืดหยุน่ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
สื่อเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บและระบบเครือข่าย การออกแบบ
โครงสร้างข้อมูลโดยใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อ
ผูใ้ ช้ในลักษณะภาพและข้อความ โมเดลการสือ่ สารส�ำหรับการเรียนผ่าน
เว็บและการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่ หรือคอมพิวเตอร์แทบเล็ท
Computer network architecture, data communications system, หรือโทรศัพท์มือถือ

medium of data transmission, network devices, network operating system
(NOS), type of network, the network design, network management and users.
network testing, practices of analysis and designing computer networks for
education unit or computer laboratory rooms.

Design and research on the development of flexible learning with
modern technology, application of computer media for communicate via the
web and network system, data structure design using hypertext, designing
and developing user interfaces with the picture and text, communication
models for learning and teaching via the web, mobile devices, tablet
computer or mobile phone.

1074248 เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
e-Learning Technology
1074251 มิติทางสังคมและจริยธรรมส�ำหรับ
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
หลักการและองค์ประกอบของระบบอีเลิรน์ นิง่ (e-Learning)
Social Issues and Ethics for Computer Users
ระบบบริหารจัดการบทเรียน (LMS) ระบบการน�ำส่งบทเรียน (DMS) ระบบ
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่มี
บริหารจัดการเนือ้ หา (CMS) และระบบจัดการข้อสอบ (TMS) ซอฟท์แวร์
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยี
ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาระบบอี เ ลิ ร ์ น นิ่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยการสร้ า งบทเรี ย น
สารสนเทศและสั
งคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวตั ิ ช่องว่างดิจทิ ลั
คอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่หลากหลาย
Principles and components of e-Learning, learning management การค�ำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อค�ำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็น
system (LMS), delivery management system (DMS), content management ทางกฎหมาย อย่างเช่น ข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมาย
system (CMS), and test management system (TMS), software for the ที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
development of e-Learning, practice of creating computer assisted instruction
ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กร
using a variety of software.
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม ส�ำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
The social impact of IT on society and culture from online 1074291 การค้นคว้าอิสระ
6
communities, social implications, diversity issues, globalization issues, digital
Independent Study
gap, sensory disability concern, economic concern, legal issues such as
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
compliance, computer crime, system user policies, privacy and liberty, Thai
การศึกษา การตรวจสอบ และค้นคว้าเกี่ยวกับการประยุกต์
and international IT related laws, criminal of IT, threats to information systems,
professional and ethical issues, professional organizations of IT, ethics for ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการศึกษาตามความสนใจ
อย่างลึกซึ้ง โดยใช้กระบวนการวิจัย แล้วเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ
computer users.
1074252 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5) ที่มีคุณภาพ ภายใต้การก�ำกับดูแลและการให้ค�ำปรึกษาของอาจารย์
การที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
Special Topics on Computer Education
Studying, checking and investigation on application of the
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
information
technology
and communication for education with depth interesting
การศึกษาความรูใ้ นขอบข่ายทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของการวิจยั
using the research process and writing a qualified independent study (IS)
ค้นคว้าใหม่ๆ ในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา document under a close advice and supervision of an IS advisor committee.
และไม่ซ�้ำซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร
หมวดวิชาเอก (วิชาชีพครู)
Studying the knowledge within boundary of current interest of
3(3-0-6)
latest research on computer technology for education without repetition of the 1074110 จริยธรรมและความเป็นครูคอมพิวเตอร์
Ethics
and
Computer
Teacher
Professional
learning subject already contained in the curriculum.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หมวดวิทยานิพนธ์
ความส�ำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
1074290 วิทยานิพนธ์
12
คอมพิ
ว
เตอร์
พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูคอมพิวเตอร์
Thesis
ที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ คุณธรรม จริยธรรม
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิจัยโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ และกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสร้าง
สือ่ สารเพือ่ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาส�ำหรับแก้ปญ
ั หาด้านการเรียน ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูคอมพิวเตอร์ การเป็นเป็นบุคคล
การสอนอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ แห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น�ำวิชาการ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ภายใต้การก�ำกับดูแลและการให้ค�ำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องครูและวิชาชีพครู
วิทยานิพนธ์
Conducting research applying the information technology and หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตของครู คุณธรรมและจริยธรรม
communication to develop an educational innovation for systematically solving ของวิชาชีพครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภาก�ำหนด
instructional problems resulting in academic advance under a close advice
and supervision of a thesis advisory committee.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Importance of teacher professions, roles, functions and workload
of a computer teacher; development of teacher professional, characteristics of
a good computer teacher, building good attitude of the computer teacher
professional, morality, ethics and legal of computer and information technology,
building capacity and performance of computer teachers professional, being
a learning people and academic leaders, interaction between teachers and
learners promoting the development of learner competencies, knowledge
management of teacher profession, standard criteria of teacher professional,
laws related to teacher professional, good governance and honesty of teachers,
morality and ethics of the teacher professional, and teachers’ professional
ethics regulations, laws related to the teachers and the teaching profession,
code of ethics of teacher professional related to laws of the Teachers Council
of Thailand.

and development plan of Thai education; curriculum, components of curriculum
and model; curriculum and curriculum development, standard of curriculum,
development of school curriculum, concepts and strategies of educational
management to enhance sustainable development; problems and trends of
curriculum development, design and development of computer learning unit,
research related to the development of computer curriculums.

Philosophy, concepts and theories of education; importance of
education in principles of philosophy, religion, economy, society and culture;
philosophy and nature of technology, history of system of Thai education, vision

cultural diversity, nature of language, culture with the changes of information
technology and communications, impact of online social networking, Thai
language and culture for teachers, foreign language for teacher professional

1074112 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Language and Culture for Computer Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและ
ต่างประเทศ คุณค่าและความส�ำคัญของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คติ ค วามเชื่ อ และค่ า นิ ย มในมิ ติ ข องความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ธรรมชาติของภาษา วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศ
เพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู หลักการฝึกทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยใช้ในการติดต่อสื่อสาร
การอ่านและการเขียนบทความวิชาการหรือเอกสารวิจยั การน�ำเสนองาน
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ศกึ ษา การสือ่ ความหมายกับผูเ้ รียนในการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ ภาษาและวัฒนธรรมในโลกสังคมออนไลน์ พลวัต
ของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับสังคมและวัฒนธรรม การใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ และบทบาทของครูใน
ฐานะผู้น�ำ  จรรโลง สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในกระแส
วัฒนธรรมต่างประเทศ

1074111 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Educational Philosophy and Computer Curriculum
Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ความส�ำคัญของการศึกษา
ตามหลักปรัชญา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญาและ
ธรรมชาติของเทคโนโลยี ประวัติความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย
วิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาการศึกษาไทย หลักสูตร องค์ประกอบ
หลั ก สู ต ร รู ป แบบหลั ก สู ต รและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มาตรฐานของ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธจี ดั การศึกษา
เพือ่ เสริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Relationship between language and culture of Thailand and
abroad,
value
and importance of culture, traditions, beliefs, and values in the
กับการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

development, practical principles of Thai and foreign language consisted of
listening skills, speaking skills, reading skills, and writing skills applied to
communication, reading and writing academic articles or research papers,
academic presentations in computer education, meaningful speaking to the
learner for teaching computers, language and culture in social online,
dynamics of Thai and foreign language versus society and culture, application
of language and culture for peaceful being together, and the roles of a
teacher as a leader, sustainer, heritage, and creator of the Thai culture in
current pressure of foreign culture.

1074113 จิตวิทยาและการแนะแนวส�ำหรับ
3(3-0-6)
ครูคอมพิวเตอร์
Psychology and Guidance for Computer Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน และจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบค้นธรรมชาติและพัฒนาการของ
ผูเ้ รียน จิตวิทยาการเรียนรูแ้ ละจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาส�ำหรับผูเ้ รียน
ทีค่ วามสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้หลักการทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนทีม่ ี
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญา สังคม ร่างกาย และบุคลิกภาพทีต่ า่ งกัน ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การถ่ายโยงความรู้ การสอนการคิด ทักษะ เจตคติ
และค่านิยม และการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนคอมพิวเตอร์
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค�ำปรึกษา เทคนิคแนะแนวและการให้
ค�ำปรึกษา การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จรรยาบรรณ
ส�ำหรับครูเพื่อการแนะแนว ศึกษาและวิพากษ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ พัฒนาการทางสติปญ
ั ญา สังคม ร่างกายและ
บุคลิกภาพของผู้เรียน
Basic psychology and human developmental psychology,
psychological process to investigate learner’s nature and development,
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

learning psychology and educational psychology, psychology for computerized
talent students, application of psychological principles for learning computer
to suit learners with different intellectual, social and physical developments and
personality; factors influencing learning, transfer of knowledge, teaching to
thinking, skills, attitudes and values, and environment management for
computer learning; guidance and counseling psychology, guidance and
counseling techniques, promotion of aptitude and interest of learners, learner
care system, teacher’s code of ethics for guidance, study and critiques of
research related to the theory of learning, motivation, intellectual, social and
physical development and personality of the learner.

1074114 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Learning Management and Computer Classroom
Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด วิทยาการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้
และรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเรี ย นรู ้
คอมพิวเตอร์ หลักการและรูปแบบของแผนการเรียนรู้ การบูรณาการ
การเรี ย นรู ้ แ บบเรี ย นรวม การท� ำ งานเป็ น ที ม การจั ด ท� ำ โครงงาน
คอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการชัน้ เรียนและการสร้างบรรยากาศห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดท�ำ
แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ไขปัญหา
Principles, concepts, leaning management science, learning
theory and model of learning management, environment setting for computer
learning, principles and models of learning plan, integration classroom,
teamwork, creating a computer project, management class and creating
a good classroom of computer, development of learning center in school,
practices of creating a computer plans promoting critical, synthetics and
creative thinking and problem solving abilities.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074115 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Research Methodology for Computer Learning
Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ความส�ำคัญและหลักการวิจัย
ทางการศึกษา แนวปฏิบัติการวิจัยการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู ้ การวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัย
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา การสร้างเครือ่ งมือและการรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติ
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการแปลผลข้อมูล ศึกษาค้นคว้า
และวิพากษ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักการเขียน
เค้าโครงการวิจัยและการรายงานการวิจัย รูปแบบการน�ำเสนอและ
การประเมินงานวิจยั ปฏิบตั กิ ารจัดท�ำโครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
Principles, concepts, theories, importance and principles of
educational research, guidelines for educational research, researcher’s ethics
and related laws, development of quality computer learning, research for
computer learning development, research methodology and research design
in computer education, construction of research tools and data collection,
using statistics for data analysis and interpretation, studies and critiques of
research related to computer education, principles of writing for research
proposal and research report, models of research presentation and evaluation;
practices of research project for computer learning development.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ประเมินผลการเรียนในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ไข การสร้างและ
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษา การประเมิ น ตาม
สภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และ
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม หลักการ รูปแบบและเทคนิคการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์ ปฏิบตั กิ ารออกแบบและพัฒนา
เครือ่ งมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ทงั้ ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและเจตคติ วิพากษ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
Principles, concepts, theories, and guidelines for computer
learning measurement and evaluation, current problems and guidelines for
problem solving of learning measurement and evaluation, constructing and
using tools of educational measurement and evaluation, authentic assessment,
portfolio assessment, performance assessment, formative and summative
evaluation; principles, models and techniques of measurement and evaluation
of learning computer; practices of design and development of measurement
and evaluation of computer learning including knowledge, skills, processes
and attitudes, critiques of research related to measurement and evaluation of
computer learning.

1074118 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 3(3-0-6)
คุณภาพการเรียนรู้
Educational Quality Assurance and Learning Quality
Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการคุณภาพการ
ศึ
ก
ษา
ระบบการบริ
ห ารการศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
1074117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
กระบวนการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพการศึกษาของนานาชาติ
Computer Learning Measurement and Evaluation
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทย องค์ประกอบของการประกัน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและ คุ ณ ภาพ การออกแบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นา
ประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ปัญหาของการวัดและ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และหลักเกณฑ์ การวางแผน การน�ำแผนสู่การปฏิบัติ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุง การจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การน�ำผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ บทบัญญัติในกฎหมาย
เกีย่ วกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์
การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
Principles, concepts, guidelines related to educational quality
management, educational administration system, educational quality
assurance, quality management process, educational quality management
for international countries, Thai quality assurance system, components of
quality assurance, design of educational quality assurance, development of
standards, indicators, and criteria; planning and implementing into practice,
examination, assessing and improving; using results of the educational
quality assessment for learning development; laws of educational
administration and quality assurance, strategies for building collaboration with
educational personnel and community for learner development.

1074180 การสังเกตการจัดการเรียนรู้และทดลองสอน 1(80)
คอมพิวเตอร์
Observation of Learning Management and Practicum
of Computer Teaching
เงื่อนไขรายวิชา : จัดการเรียนในปีการศึกษาที่ 1
หลั ก การและแนวปฏิบัติในการสังเกตการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมส�ำหรับผู้เรียน การสังเกตการจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์จ�ำลองหรือในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครือ่ งมือวัดผล ทดลองสอน
คอมพิ ว เตอร์ ใ นสถานการณ์ จ� ำ ลอง และสถานการณ์ จ ริ ง ร่ ว มกั บ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบตั ิ และการตัดสินผลการเรียน ศึกษางาน
วิ ช าการของสถานศึ ก ษา ระบบการสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ ระบบ
การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้รวมทั้ง การประเมินผล
ของสถานศึกษา

Principles and observing guidance of learning management,
learning plan on computer, computer classroom environment, learner activities,
teaching observation in simultaneous or in school, problem solving research
of learners, setting computer learning plans focusing on learner’s knowledge
construction; design of test or measurement tools; computer teaching
practicum in a simultaneous and real situations with cooperation of expertise
school teachers and advisors; test checking and scoring, performance test
and grading, study on school academic affairs, academic support system,
management system of instruction, media and learning resources, academic
evaluation of school.

1074281 ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1 3(240)
Computer Teaching Internship 1
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชาการสังเกตการจัดการเรียนรู้
และทดลองสอนคอมพิวเตอร์ มาก่อน และจัดการเรียนในปี
การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ข้อมูลและสภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ผเู้ รียนและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ร่ ว มกั บ ครู พี่ เ ลี้ ย งในสถานศึ ก ษา การจั ด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้
การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น ปฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ช าคอมพิ ว เตอร์
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นคอมพิ ว เตอร์ การประเมิ น ผล
การเรียนรู้และปรับปรุงข้อบกพร่องในการจัดการเรียนรู้ จัดท�ำโครงการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนหรือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานใน

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย จัดท�ำโครงการพัฒนางานวิชาการร่วมกับ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานศึกษา เข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรูใ้ นการสัมมนา จัดท�ำโครงการพัฒนางานวิชาการร่วมกับสถานศึกษาเข้าร่วมแลกเปลีย่ น
การศึกษา
เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาในระดับชาติหรือ
Data and general condition of schools, computer teaching นานาชาติ
organization, students analysis and building learning plans with cooperation
of the cooperative teacher, setting learning envelopment, selection of media
and learning sources, construction of measurement and evaluation tools,
setting learner development activities, practicum of computer teaching,
practices of computer classroom management, evaluation of learning and
improvement of deficiencies of learning management, building a project of
classroom research for solving learning problems or developing learners,
practices of other tasks as assigned making and academic development
project with school, participating in idea exchanges or knowledge sharing on
educational seminars.

1074282 ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2 3(240)
Computer Teaching Internship 2
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชาปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
ในสถานศึกษา 1 มาก่อน และจัดการเรียนในปีการศึกษา
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
1 ร่วมกับครูพี้เลี้ยงหรืออาจารย์ที่ปรึกษา น�ำผลมาปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญด้วยการใช้เทคนิคและ
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย การจั ด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล จัดกิจกรรมที่ท้าทายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ การประเมินผลการเรียนรู้และปรับปรุงข้อบกพร่องในการ
จัดการเรียนรู้ จัดท�ำโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนและ

Analysis of results of Computer Teaching Internship 1 with a
cooperative teacher or advisor, implementing the results for improvement and
development of learning plans focusing on learner–centered activities using
various teaching techniques and models of learning; appropriate management
of computer learning environment; selection of various leaning media and
resources; construction of measurement and evaluation tools challenging
activities management for learner development, practices of computer
classroom management, evaluation of leaning and improvement of deficiencies
of leaning management, building a project of classroom research for solving
leaning problems and developing learner to their full potential; practices of
other tasks as assigned, making an academic development project with school;
participating in idea exchanges or knowledge sharing on educational seminars
at nation and international levels.
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

3.3 รายวิชาในหลักสูตร
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
3.3.1 หมวดวิชาแกนร่วม จัดให้นักศึกษาทั้งหลักสูตรแผน ก
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
แบบ ก 2, หลักสูตรแผน ข และ แผนวิชาชีพครู เรียน ดังต่อไปนี้
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
in Curriculum and Instruction
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
2. ชื่อปริญญา
Statistics for Research
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน) 8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  
3(2-2-5)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.ม. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
Research Methodology in Education
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction) 8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2*
3(2-2-5)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)
English for Graduate Studies 2
3. หลักสูตร
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2**
3(2-2-5)
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
Information and Communication Technology 2
3.1.1 หลักสูตรปกติ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ไม่น้อยกว่า หมายเหตุ * กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
39 หน่วยกิต
และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับ
3.1.2 หลักสูตรแผนวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
บัณฑิตศึกษา 2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ผลการประเมินเป็น S
** กรณีที่นักศึกษาที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบ
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
แผนวิชาชีพครู
ศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทดสอบไม่ผ่านตาม
1. หมวดวิชาแกนร่วม
6 / 6*
6 /6*
6 / 6*
เกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดต้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
21
27
34
    2.1 วิชาบังคับ
9
9
27
สารสนเทศและการสื่อสาร 2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการ
    3.2 วิชาเลือก
12
18
ประเมินเป็น S
    4.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
7
3.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3. หมวดวิทยานิพนธ์
    3.1 วิทยานิพนธ์
12
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
    3.2 การค้นคว้าอิสระ
6
6
1.1) วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
6*
6*
รวมหน่วยกิต
39
39
46
เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
หมายเหตุ * ไม่นับรวมหน่วยกิต
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1071102 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
1071103 การพัฒนาการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Instructional Development
1071104 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
Seminar in Curriculum and Instructional Development
1.2) วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต ส่วน แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยให้เลือก
เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
1071201 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
Research in Curriculum and Instructional Development
1071202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
หลักสูตรและการเรียนการสอน
Innovation and Information Technology for Curriculum
and Instructional Development
1077501 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
1071203 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
3(3-0-6)
Religion Based Instruction
1071204 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
Development of Learning Societies
1071205 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3(2-2-5)
Instruction for Thinking Process Development
1071206 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5)
Action Research for School Based Curriculum Development
1072273 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Research
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1071207 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการฝึกอบรม 3(2-2-5)
Curriculum Development and Training Management
1071208 โครงการศึกษาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4-4)
Project Study in Curriculum and Instruction
1071209 การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6)
Curriculum and Instructional Administration
1071210 การประเมินหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Evaluation
1071211 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สําหรับ
3(3-0-6)
สังคมพหุวัฒนธรรม
Curriculum and Learning Management for
Multi-Culture Society
1071212 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Curriculum Development
1071213 ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนาหลักสูตร
3(1-4-4)
และการเรียนการสอน
Field Experiences of Curriculum and Instructional
Development
1071214 การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 3(2-2-5)
การสอน
Supervision of Curriculum and Instructional Development
1075271 การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
Inclusion Education
1071215 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3(3-0-6)
Home School
1071216 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Education for Local Development
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1070502 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Administration and Quality Assurance
1070272 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Educational Philosophy for Local Development
1080501 จิตวิทยาและการแนะแนวส�ำหรับครู
3(2-2-5)
Psychology and Guidance for Teachers
1072171 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Principle of Education Measurement and Evaluation
1070501 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
Philosophy of Education and Being Professional Teacher
1079501 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครู
3(3-0-6)
Languages and Culture for Teachers
2) หลักสูตรแผนวิชาชีพครู ก�ำหนดรายวิชาเรียน ดังนี้
2.1) วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
1071102 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
1071103 การพัฒนาการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Instructional Development
1071104 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
Seminar in Curriculum and Instructional Development
1077501 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
1072171 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Principle of Education Measurement and Evaluation
1070501 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
Philosophy of Education and Being Professional Teacher
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079501 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครู
3(3-0-6)
Languages and Culture for Teachers
1080501 จิตวิทยาและการแนะแนวส�ำหรับครู
3(2-2-5)
Psychology and Guidance for Teachers
1070502 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Administration and Quality Assurance
2.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บังคับเรียน
จ�ำนวน 7 หน่วยกิต
1000501 สังเกตและทดลองสอน   
1(80)
Observe and Practicum
1000601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
3(240)
Internship 1
1000602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   
3(240)
Internship 2
3.3.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
1) วิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก
2 ต้องท�ำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต โดยสามารถแบ่งการลงทะเบียนได้
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จนครบจ�ำนวน
1071220 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
2) การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาทีศ่ กึ ษาตามแผน ข และ
แผนวิชาชีพครู ต้องท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระจ�ำนวน 6 หน่วยกิต
โดยแบ่งได้ครั้งละ 3 หน่วยกิต จนครบจ�ำนวน
1071221 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3.3.4 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน จัดให้นกั ศึกษาเรียนภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
นักศึกษาทั้งหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข
ทีเ่ ป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาบัณฑิตสาขาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่สาขาทางการ
ศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาก� ำ หนด กรณี ส อบไม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ต ้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานโดยไม่นบั รวมหน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
1071101 หลักการศึกษาและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
Principles of Education and Instruction
1071105 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Innovation and Evaluation
หมายเหตุ นักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาทางการศึกษา
แต่ประสงค์จะเรียนเพิม่ เติมให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและ
น�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Advanced information and communication technology,
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.

8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิตศิ าสตร์
ไม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การวิ จั ย
การประยุกต์โปรแกรมส� ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
การวิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive
data analysis, probability, random variables, random sampling distribution
sampling, techniques estimation, hypothesis testing, analysis of regression and
correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric statistics,
selection of an appropriate statistics for research, application of statistical packages
for data analyses, practices of research data analysis and interpretation.
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของการวิจัย หลักการ แนวคิด
แนวปฏิบัติการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการและการออกแบบ
การวิจัยทางการศึกษา การเลือกตัวอย่าง การสร้างและหาคุณภาพ
เครือ่ งมือวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงการวิจยั และรายงาน
การวิจัย การใช้และการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน
Definitions and characteristics of research, principle, concept,
research practical, type of research, procedures and designs of educational
research, sampling selection, construction and quality of research instrument,
data analysis, writing proposal and research report, application and produce
of research results for develop instruction and learner.

4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1071102 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความส�ำคัญ และประเภทของหลักสูตร ระดับ
ของหลักสูตร หลักการหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร พัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของ
หลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ครอบคลุมกระบวนการย่อยทัง้ กระบวนการร่าง/สร้างหลักสูตร กระบวนการ
น�ำหลักสูตรไปใช้ และกระบวนการประเมินหลักสูตร บทบาทความรับผิดชอบ
และสมรรถภาพของนักพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนา
หลักสูตร มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ศึกษาเพื่ออาชีพ ปฏิบัติการการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาค
การน�ำหลักสูตรไปใช้ การประเมินและน�ำผลไปใช้พัฒนาหลักสูตร

Meanings, importance, and types of curriculum; levels of
curriculum; curriculum principles; fundamental factors and their influence on
curriculum development; development of curriculum; curriculum theories;
components of curriculum; curriculum development models; processes and
steps of curriculum development including curriculum designs and construction,
curriculum implementation and evaluation; roles, responsibilities and
competencies of curriculum developers; problems and trends in curriculum
development; Standards of education and curriculums: basic education,
vocational education and higher education; Universal standard curriculum,
curriculum for occupation; Practices on design and create micro-curriculum;
Implement and evaluate curriculum.

1071103 การพัฒนาการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Instructional Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวัฒนาการของศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์ของปรัชญา
การศึกษากับการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นสากลและการประยุกต์
สู่การสอน แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย รูปแบบและ
ระบบการเรี ย นการสอน รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น สากลและ
ที่พัฒนา โดยนักการศึกษาของไทย นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดท�ำแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรูแ้ ละสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียน
รู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การจัดการ
ชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา และการบูรณาการการ
เรียนรูแ้ บบเรียนรวม ปฏิบตั กิ ารออกแบบการเรียนรู้ จัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้ในสาระรายวิชาสอน การเตรียมการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน
ร่วมกับการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
การสังเกต และรายงานสะท้อนผลการสอน

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Development of instructional science, relationship of educational
philosophy and instruction; international learning theories and theoretical
application for instructional practice; contemporary learning and teaching;
instructional models and instructional systems; internationally-developed
instructional models and those developed by Thai educators; instructional
innovation; principles, concepts, guidelines on the preparation of learning plans,
learning management and environment for learning, theories learning models
for students able to analytic, synthetic, and creative thinking and problem solving,
classroom management, the development of learning centers in schools, and
integration of inclusive education; practices of designing lesson plan in specific
content, preparation of teaching, practice of teaching with positive classroom
climate for effectiveness learning, observation and reflection after teaching.

1071104 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
Seminar in Curriculum and Instructional Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ระบวนการสั ม มนาและเทคนิ ค
การประชุมต่างๆ ที่ใช้ในการสัมมนา โดยใช้เนื้อหาที่ได้มาจากการระดม
ความคิดเห็น ศึกษาวิเคราะห์บริบท ประเด็นปัญหา และการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ำ� คัญต่างๆ ตัง้ แต่ระดับสากล ระดับชาติ จนถึงระดับท้องถิน่ วิเคราะห์
วิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและสาเหตุของวิกฤตในการพัฒนา
กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นเร่งด่วนของ
กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ใ นการพั ฒ นา กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
การสร้างสรรค์กลยุทธ์และการปฏิบัติเพื่อการเป็นพลเมืองดีที่มีความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ สรุปสังเคราะห์แก่นสาระส�ำคัญที่
สัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการ
ศึกษา คุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับชั้นเรียน ทั้งอดีตปัจจุบัน
อนาคต ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Seminar and brainstorming in analyzing crisis of developments
and causes of crisis in development; new paradigms in development;
Important and needs of new paradigms in development; sustainable
development framework; creation of strategies and practical for good citizen
that response to economics, social, environment, participatory democracy
and good understanding between countries and synthesizing of the core
essence of the relationship is fundamentally linked to the development of
curriculum and instruction in both formal and non-formal systems as well as
independent learning.

1071201 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
Research in Curriculum and Instructional Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ วิพากษ์และรวบรวมประเด็นวิจยั จากงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ และก�ำหนดประเด็นเพื่อการวิจัย
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฏิบตั กิ ารออกแบบ
การวิจัยและจัดท�ำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ สร้างเครือ่ งมือการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลความ
หมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น�ำเสนอผลการวิจัยและประเมิน
ผลการวิจัย
Analysis and review of research trends and issues in related
literature on curriculum development and instruction in Thailand and abroad;
analyzing current conditions and instructional problems in specific content as
well as identifying relevant issues for research related to curriculum and
instruction; research designs and writing research proposals for curriculum
development and learning management; develop research tools, data
collection, data analysis and data interpretation; reporting, presenting and
evaluating research results.
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1071202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Innovation and Information Technology for Curriculum
and Instructional Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียน
การสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สารสนเทศทางการศึกษา การสร้างและการนําเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ต บทเรียนอิเลคทรอนิกส์เพื่อการนําข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัยประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Innovation and information technology in curriculum development
and instruction; analyzing related research results; use of computer technology
in informational system development for curriculum development and
instruction; production and presentation, use of computer and the internet;
electronic lessons for applying modern information technology in curriculum
and instructional development.

1077501 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการความรู้ ทักษะการเรียน
รู้และนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการการเรียนรู้
ผลกระทบและปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ น วั ต กรรม เทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศ แนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

166 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน เครือข่ายการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
การเรียนรู้ผ่านทางไกล บนระบบเทคโนโลยีต่างๆ สื่อการสอนทางการ
ศึกษา รูปแบบสือ่ การสอน ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบ พัฒนาบทเรียนทางการ
ศึกษา สร้างสื่อการเรียนการสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสร้างบทเรียน
แบบสื่อประสม การน�ำสื่อไปทดลองใช้งาน การประเมินสื่อและปรับปรุง
นวัตกรรม

Principles, concepts, and theories of knowledge management;
learning skills and innovation; improving the quality of learning; educational
technology and innovation; technology and information for communication and
learning; impacts and problems of using innovation, technology, and
information; guidelines for the application of appropriately innovation and
technology in learning; learning resources, computers for instruction, learning
network, web-based learning, distance learning on various technologies,
educational teaching medias, model of teaching media; practices of
designing and developing educational packages, creation of instructional
media on mobile devices, and creation of multimedia package; application of
medias, evaluation, and innovation improvement

1071203 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
3(3-0-6)
Religion Based Instruction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จุดมุง่ หมายของการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนา แนวทาง
ของศาสนาที่ควรนํามาพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักศาสนา อภิปรายกระบวนการสร้างและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ความหมายและปัญหาวินัยในตนเอง
ทฤษฎีแนวคิดและการประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมในการพัฒนาวินยั
ในตนเอง กระบวนการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ
กระบวนการพัฒนาให้เกิดชุมชนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Objectives of religion-based human development; religious
teachings or guidelines appropriate for instructional development;
religion-based instructional model development; discussion on process and
development of desirable moral and ethical characteristics; meaning and
self- discipline problems; theoretical application of behavioral adjustment
principles to improve self-discipline; nurturing learners of learning and process
of developing sustainable learning community.

1071204 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
Development of Learning Societies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบ
ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และการจัดการศึกษา ระบบการเรียนรู้ในสังคม
ยุคใหม่ ลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เพื่อศึกษาและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทัง้ บทบาทของสถานศึกษาในการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คุณลักษณะการคิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น รูปแบบการเรียน
การสอนเพือ่ พัฒนากระบวน การคิด ฝึกปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริม
กระบวนการคิด รวมทั้งการประเมินความสามารถในการคิด
Principles, concepts and theories of thinking; factors in thinking,
thinking patterns and thinking processes -- Thai and foreign, current problems
in instructional practices for developing a thinker, a doer and a learner
capable of solving problems; instructional models for thinking process
development; practice on instructional management for promoting thinking
processes and evaluating thinking ability.

1071206 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
สถานศึกษา
Action Research for School Based Curriculum Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา กระบวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช้
การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร สภาพปัจจุบนั ปัญหาของการดําเนินการ
เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดําเนินการวิจยั
Conditions and trends of global changes and impact on family, ปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

community and educational management; learning systems in modern society;
characteristics of learning society; knowledge management; constructing
learning networks; learning process for lifelong study and self-development;
applying information technology in development of learning community, and
school roles in developing a learning society.

Concepts, theories and principles of school curriculum
development; school curriculum development process; curriculum
implementation, curriculum supervision and follow-up; current problems in
school curriculum development; planning and conducting action research to
solve problems in school curriculum development.

1071205 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 1072273 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Instruction for Thinking Process Development
Classroom Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิด ปัจจัยที่เอื้อต่อ
ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความส�ำคัญ และกระบวนการ
การคิด ลักษณะการคิด กระบวนการคิด ทั้งของไทยและต่างประเทศ วิจัยในชั้นเรียน รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกต
สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาของการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง เก็บข้อมูลเพื่อก�ำหนดปัญหาวิจัยในชั้นเรียน ศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Problems and case studies according to individual interest in
เรียนการสอน สรรหานวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อ
curriculum
and
instruction to be considered in conducting special projects or
แก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัยด�ำเนินการ
reports under supervision of instructor or project advisor.
ทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียนรายงาน
1071209 การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน 3(3-0-6)
การวิจัย น�ำเสนอและประเมินผลการวิจัย
การสอน
Studying and analyzing definition, significance and processes of
classroom research; models and methodology of classroom research ;
Curriculum and Instructional Administration
practice on observation and collection of data for specifying or setting up
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
classroom research problems; developing innovation and technology for
การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
solving educational problems; designing classroom research and writing
research proposals; data collection tryouts, data analyses and interpretation; ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวางแผนและดําเนินงาน
writing research reports; presenting and evaluating research results.
ด้านวิชาการโดยเน้นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้
1071207 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
3(2-2-5) หลักสูตรให้ได้ผลตามความมุ่งหมาย การจัดบุคลากรสําหรับการจัดการ
การฝึกอบรม
เรียนการสอน การจัดตารางเรียน การบริการสือ่ การเรียนการสอน การจัด
Curriculum Development and Training Management บริการแนะแนว การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการ ห้องสมุด
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน การใช้ทรัพยากรและแหล่ง
การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หลักการ ความรู้ในชุมชน การนิเทศ การปรับปรุงงานวิชาการและการจัดการเรียน
และเทคนิคการฝึกอบรม สังเคราะห์รูปแบบและเทคนิคการฝึกอบรม การสอนให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิน่ ตลอดจนการศึกษาดูงานเกีย่ วกับ
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นในการฝึกอบรม การพัฒนา
การบริหาร และการใช้หลักสูตรในสถานการณ์จริง การสร้างเครือข่าย
และใช้หลักสูตรฝึกอบรม ประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรม
Analyzing training program development processes; principles การเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
and techniques of training; synthesizing training models and techniques;
practice on needs analysis for training; development and implementation of
training programs; evaluating and reporting training outcomes.

1071208 โครงการศึกษาด้านหลักสูตรและการเรียน 3(1-4-4)
การสอน
Project Study in Curriculum and Instruction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปัญหาและกรณีศกึ ษาตามความสนใจทางด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอนและนํามาจัดทําโครงการพิเศษหรือรายงานภายใต้
คําปรึกษาแนะนําของอาจารย์
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Analysis of factors affecting curriculum and instructional
management; planning and implementing academic affairs focusing on
curriculum and instructional management to achieve curriculum objectives;
teaching staff arrangement ; scheduling, instructional media services,
organizing counseling services; organizing extra-curricular activities, library
services, measuring and evaluating students’ learning outcomes; utilizing
resources and community knowledge sources; supervising and improving
academic work & instructional management appropriate to local conditions;
study tour related to administration and curriculum implementation; implementing
curriculum in actual settings; developing learning networks to improve
curriculum and instruction.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1071210 การประเมินหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร รู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต ร
การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร การกําหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ ใ นการประเมิ น หลั ก สู ต ร การออกแบบเครื่ อ งมื อ วั ด ตาม
สภาพจริง การพัฒนาเครือ่ งมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลการประเมิน การเขียน
รายงาน การประเมินและการใช้ผลการประเมิน การประเมินความ
ต้องการจําเป็นของหลักสูตร การประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร
การประเมินการนําหลักสูตรไปใช้และการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ทีส่ อดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของท้องถิน่ ทีม่ คี วามหลาก
หลาย ทางวัฒนธรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อการดํารงอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข

contexts; constructing instruments and collecting data in evaluating curriculum;
data analysis and presenting evaluation results; writing evaluation reports;
evaluation and use of evaluation results; needs assessment of the curriculum
and feasibility study; evaluation of curriculum implementation; and quality
assurance of curriculum and instruction.

Analyzing curriculum development process and local context;
curriculum development that meets local needs and suits its context;
development of school curriculum; integrating local contexts and contents in
managing learning experiences and developing learners’ skills; practice on
development of school curriculum/local-based curriculum.

Analyzing theories, principles and concepts concerning educational
sociology; studying variety of local cultures; aims of national education scheme;
development of curriculum and instruction to meet the needs of multicultural
community; instructional management for peaceful co-existence in society.

1071212 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Curriculum Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและบริบทของ
ท้องถิน่ การพัฒนาหลักสูตรที่ สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม
ต่อบริบทของท้องถิ่น การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การน�ำ  บริบทของ
Study and analyze curriculum and curriculum evaluation models;
planning curriculum evaluation; setting objectives, indicators and criteria in ท้องถิ่นมาบูรณาการเป็นเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
curriculum evaluation; designing measurement tools according to actual ของ ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น

1071211 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สําหรับ
3(3-0-6) 1071213 ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนาหลักสูตร 3(1-4-4)
และการเรียนการสอน
สังคมพหุวัฒนธรรม
Field Experiences of Curriculum and Instructional
Curriculum and Learning Management for
Development
Multi-Culture Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใน
การวิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสังคมวิทยาการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา การประเมิน
จุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติ การพัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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คู่มือหลักสูตร
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Practicum on curriculum and instructional development in school
settings or working units involving education; evaluating and improving
curriculum and instruction to ensure efficiency and effectiveness.

instructional media and facilities for children with special needs; educational
management in line with government policy and support.

Analyzing importance, aims, supervision tools, supervisory
systems, supervisor’s role and duty regarding curriculum development and
instructional management; making operational plan for supervision; evaluation
of supervision system results; analyzing supervisory problems and guidelines
for solution.

Analyses of philosophy, theory, aims, curriculum, guidelines,
process models, roles and duties of parents/guardians in home schooling;
impact of home school on learners and parents; current conditions, problems
and solution guidelines regarding home schooling; concerned public and
private agencies; promotion, support, and trends of home school in Thailand.

1071214 การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ
3(2-2-5)
การเรียนการสอน
Supervision of Curriculum and Instructional Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ ความสําคัญ จุดมุ่งหมาย เครื่องมือการนิเทศ
ระบบการนิเทศ และ บทบาท หน้าที่ของผู้นิเทศการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน การทําแผนปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผล
ระบบนิเทศ วิเคราะห์ปัญหาการนิเทศและแนวทางแก้ไข

1075271 การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
Inclusion Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสํ าคัญของการเรียนรวม แนวคิด
ปรัชญาของการเรียนรวม รูปแบบการจัดการเรียนรวม ประเภทและ
ลักษณะของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ การดํ า เนิ น งานเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษา
ให้สอดคล้องนโยบายและการสนับสนุนของรัฐ

Meanings and the importance of inclusive education; concepts
and philosophies of inclusive education; models of inclusive education
management; types and characteristics of children with special needs; making individual education plans (IEP); techniques of learning management,
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1071215 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3(3-0-6)
Home School
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ ปรัชญา ทฤษฎี จุดมุง่ หมาย หลักสูตร แนวทาง
รูปแบบกระบวนการ บทบาท หน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครองในการ
จั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู ้ เ รี ย นและ ผู ้ ป กครอง
สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
หน่วยงานรัฐและเอกชนที่รับผิดชอบ การส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจน
แนวโน้มของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย

1071216 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Education for Local Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ปรัชญา การศึกษาของไทย กฎหมาย ระเบียบ
แผนและข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา ระบบการจัดการศึกษา
ของไทย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารและการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สภาพและบริบทของท้องถิน่ ภูมปิ ญ
ั ญา
ลักษณะและวิถชี วี ติ ของคนในท้องถิน่ วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง
วั ฒ นธรรมและด้ า นอื่ น ๆ การกํ า หนดแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิน่ การใช้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือ
ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Analyses of Thai educational philosophy, law, National Education
Scheme and regulations; Thai educational system; basic education
management; educational management by local administration organizations;
conditions of local contexts, wisdom, characteristics, and local way of life;
analyzing current conditions, problems, and guidelines for local development
in socio-economy, politics, culture, etc.; guidelines for educational practices
appropriate for local conditions and contexts; using education as a tool for
local development and solving local problems.

1070502 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Administration and Quality Assurance
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดการคุณภาพ มโนทัศน์ของ
คุณภาพการศึกษา แนวคิดการจัดการคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ต่ า งๆ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทย องค์ ป ระกอบของ
การประกันคุณภาพ การออกแบบระบบการบริหารการศึกษาและการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นามาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละหลั ก เกณฑ์
การวางแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
การน�ำแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่
การปฏิบัติ การตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุงแผนการบริหาร
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การน�ำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ บทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์การสร้าง
ความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
Principles, concepts, and guidelines for educational administration
and quality assurance, systems of educational administration and quality
assurance, process of quality management, concept of educational quality, ideas
for quality management in other countries, quality assurance system for Thai

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

education, components of quality assurance, design of educational administration
and quality assurance systems; development of standards, indicators, and
criteria; planning of educational administration and quality assurance, implementation
of educational administration and quality assurance plans, monitoring, evaluation,
and improvement for the educational administration and quality assurance plans,
using results of the educational quality assessment for learning development,
provision in the laws of educational administration and quality assurance,
strategies for building collaboration with educational personnel and community
for learners development.

1070272 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Educational Philosophy for Local Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาการศึกษาตะวันตก และตะวันออก โดยเฉพาะพุทธปรัชญาที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบนั วิเคราะห์ปญ
ั หาแนวโน้มทางการ
ศึกษาทีส่ อดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวคิดการ
ปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความงอกงามตลอดชีวิต
ความเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ
บริบท สภาพแวดล้อม สังคม ความคิด ความเชือ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม แหล่งความรู้ ภูมิปัญญา ลักษณะและวิถีชีวิตของท้องถิ่น
การสร้างสรรค์ปรัชญาทางการศึกษาและกลยุทธ์จัดการศึกษาเพื่อเสริม
สร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดแนวทางการ
จัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
และมีปรัชญา เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
Studying and analyzing philosophies and educational
philosophies; western and eastern philosophies, especially Buddhist philosophy
and its impact on current educational development; analyzing problems
regarding educational trends based on the Thai constitution and concept of
educational reforms emphasizing learning processes for lifelong growth; being
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

an ideal Thai; academic progress contribution; knowledge construction based
on management of environment, society, ideas, beliefs, traditions, cultures,
knowledge sources and wisdom; creation of educational philosophies and
strategies for sustainability development applying characteristics and local
ways of life in determining guidelines for creative and philosophical
educational management appropriate to local contexts.

1079501 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครู
3(3-0-6)
Language and Culture for Teachers
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและ
ต่างประเทศ คุณค่าและความส�ำคัญของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ คติความเชื่อ และค่านิยมในมิติของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ธรรมชาติของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการ
เป็นครู ภาษาต่างประเทศเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู หลักการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมาย พลวัตของภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับสังคมและวัฒนธรรม การใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และบทบาทของครูในฐานะผู้น�ำ  จรรโลง
สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ
The language and culture relationship between Thai and other
countries, value and importance of culture, traditions, arts, beliefs, and values
in the cultural diversity, nature of language, Thai language and culture for
teacher, foreign language for teacher professional development, principles of
usage Thai and foreign language, listening, speaking, reading, and writing
skills in Thailand and foreign languages for convey meaning, dynamics of Thai
and foreign language versus society and culture, application of language and
culture for peaceful being together, and the roles of teacher as leader,
sustainer, heritage, and creator of the Thai culture in current pressure of foreign
culture
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1072171 หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Principle of Educational Measurement and Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั ิ รูปแบบการประเมิน
ผลการศึกษา ประเภทของการประเมินผลการศึกษา เช่น การประเมิน
การจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การประเมินโครงการ เป็นต้น
รวมถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพือ่ น�ำผลการประเมินไปใช้การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

Definitions, principle, concept, practice, model and type of
educational evaluation such as instruction evaluation, curriculum evaluation,
project evaluation etc, and methods of measurement and learning evaluation
focus on practice in measurement and learning evaluation for applicant
evaluation results to develop quality of learner.

1080501 จิตวิทยาและการแนะแนวส�ำหรับครู
3(2-2-5)
Psychology and Guidance for Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน และจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบค้นธรรมชาติและพัฒนาการของ
ผูเ้ รียน จิตวิทยาการเรียนรูแ้ ละจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้คำ� ปรึกษา จิตวิทยาส�ำหรับเด็กพิเศษ การประยุกต์ใช้หลักการ
ทางจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับพัฒนาการทางสมอง แบบการ
เรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
การถ่ายโยงความรู้ การสอนการคิด ทักษะ เจตคติ และค่านิยม และการ
จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับแนะแนวและการปรึกษา ปรัชญา ความมุ่งหมาย ความส�ำคัญ
หลักการในการแนะแนวและการให้ค�ำปรึกษา ประเภทของการแนะแนว
และการปรึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเด็กพิเศษใน
โรงเรียน จรรยาบรรณส�ำหรับครูเพื่อการแนะแนว กระบวนการแนะแนว
เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Basic psychology and human developmental psychology,
psychological process to investigate learner’s nature and development,
learning psychology and educational psychology, guidance psychology and
counseling, psychology for special child; application of psychological
principles for learning management and brain development, learning style,
learner’s competency and aptitude, factors influencing learning, transfer of
knowledge; teaching of thinking, skills, attitude, and value, and setting
supported environment for effective learning; basic knowledge for guidance
and counseling; philosophies, purposes, importance, principles of guidance
and counseling, types of guidance and counseling, student and special child
care system in school, teacher’s ethics for guidance, guidance process for
learner’s abilities and competencies development

1070501 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
Philosophy of Education and Teacher Professional
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ความส�ำคัญของการศึกษา
ตามหลักปรัชญา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการ
การศึกษาไทยและการศึกษาโลก ปรัชญากับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา แนวคิดและกลวิธกี ารจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครูที่คุรุสภาก�ำหนด ระเบียบ บทบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู การสร้างเจตคติให้รกั และศรัทธาในวิชาชีพครู
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น�ำทางวิชาการ การแสวงหา
และเลื อ กใช้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู ้ เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู จิตวิญญาณและทักษะ
ความเป็ น ครู ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู กั บ ผู ้ เ รี ย นที่ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ศักยภาพผู้เรียน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Philosophies, theories, ideas in education; importance of
education in principles of philosophy, religion, economy, society, and culture;
evolution of education in Thailand and the world; applications of philosophy
for educational institute development; ideas and strategies to strengthen
education for sustainable development; principles of good governance, roles,
duties, characteristics and standards of teacher profession; morality and
ethics of the teaching profession; teachers’ professional ethics regulations the
laws related to the teachers and the teaching profession, knowledge about
the teaching profession, empowerment and competence as a teacher,
building love and believe attitudes forwards the teaching profession, person
of learning and academic leadership, information seeking and using knowledge
to keep pace with the changes, promotion of the advancement and development
of the teaching profession, spirit and skills as a teacher, interaction between
teachers and learners that promotes the development of learner competencies.

1000501 สังเกตและทดลองสอน
1(80)
Observe and Practicum
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปฏิบตั กิ ารสังเกต และมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ การจั ด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้ การสั ง เกตการสอนใน
สถานการณ์จำ� ลองหรือในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมส�ำหรับผูเ้ รียน
เช่น การปฏิบัติธรรมหรือการจัดกิจกรรมอาสาและการพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ และการทดลองสอนในสถานศึกษา ร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญของ
สถานศึ ก ษา และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผล
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ และการตัดสินผล
การเรียน การวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา
ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Observation and collaboration in instructional planning,
environment setting, teaching observation in situation or in school,
supplementary activities for students; practices in dharma or paramedic
activities, and developing of professional teacher; planing for learning
management, setting learning environment and practices on teaching in school
with expertise teachers and advisors; construction of assessment tools, test
scoring, performance test and grading; research for solving student’s
problems; study of academic works in schools, support system for academic
affairs, system of instructional management, media, and learning sources;
schools’ evaluation, and implement in real situations

1000601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี

3(240)

การสังเกตสภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา ปฏิบตั กิ ารงานในหน้าทีค่ รูผสู้ อน
ด้านธุรการในชั้นเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา จัดท�ำแผน
การจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
การสร้างเครื่องมือประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมิน
ผลการเรียนรู้ การบริหารจัดการชัน้ เรียน การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การสอบภาค
ปฏิบตั ิ และการตัดสินผลการเรียน ร่วมกับครูผเู้ ชีย่ วชาญของสถานศึกษา และอาจารย์
ที่ปรึกษา การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา ระบบ
การสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการ
พัฒนางานของสถานศึกษาด้านต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Observation of the general status in school, practices of teacher’s
duties; in classroom administration, learner analysis, preparation of school
curriculum, preparation of lesson plans, learning environment, selection of
media and learning sources, construction of assessment tools, setting
activities for learners development, learning measurement and evaluation,
classroom management, testing, scoring, performances test, and grading with
school teachers and advisors, research for solving learner’s problems, study
on school academic affair, academic support system, instruction system,
media and learning resources, school’s evaluation, and using to practice in
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

real situations, setting project for school development in various parts, seminars
on professional experience.

1000602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Internship 2
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชา 1000601 มาแล้ว
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
ทีมครู ผูเ้ ชีย่ วชาญ และอาจารย์ทปี่ รึกษาประจ�ำ ในลักษณะของการร่วมคิด
ร่ ว มท� ำ  ร่ ว มแก้ ป ั ญ หาและร่ ว มประเมิ น ที่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ
ด้วยการใช้เทคนิคและรูปแบบการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ปฏิบตั กิ ารงานใน
หน้าที่ครูผู้สอน ด้านธุรการในชั้นเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษา จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือประเมินผล การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการชัน้ เรียน การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบตั ิ และ
การตัดสินผลการเรียนร่วมกับครูผเู้ ชีย่ วชาญของสถานศึกษา และอาจารย์
ทีป่ รึกษา การวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ แก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการของ
สถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไป
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการพัฒนางานของสถานศึกษาด้าน
ต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Practices of teaching in school with a teacher team, experts and
advisors, in terms of collaboration in thinking, working, problem solving, and
evaluating based on student-centeral, use of variety of techniques and
learning styles, practices on teacher’s duties, in classroom administration,
learner analysis, preparation of school curriculum, preparation of lesson plans,
learning environment, selection of media and learning sources, construction
of assessment tools, setting activities for learners development, learning
measurement and evaluation, classroom management, testing, scoring,
performances test, and grading with school teachers and advisors, research

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

for solve learner’s problems, study on school academic affair, academic
support system, instruction system, media and learning resources, school’s
evaluation, and using to practice in real situations, setting project for school
development in various parts, seminars on professional experience.

4.3 หมวดวิทยานิพนธ์
1071220 วิทยานิพนธ์
Thesis
การศึกษาและวิจัยทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทางวิชาการ การนําทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้
ปัญหาทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยอาศัยกระบวนการ
เทคนิค วิธกี ารทางการวิจยั รวมทัง้ การแสวงหาและสร้างองค์ความรูใ้ หม่
ทางด้ า นหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
Study and research in curriculum and instruction, emphasizing
academic creative thinking; putting theories and principles into practice in
solving problems of curriculum and instruction; teaching and learning through
processes, research methods; seeking and creating new knowledge in
curriculum and instruction under instructor’s supervision.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.5 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1071101 หลักการศึกษาและการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Principles of Education and Instruction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการการศึ ก ษาไทยและการศึ ก ษาโลก หลั ก การ
เป้าประสงค์ และรูปแบบของการจัดการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติ
ว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษา
ในรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาไทย หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของไทย
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบ
การเรียนรู้ เทคนิค วิธกี าร และ ทักษะการจัดการเรียนรู้ แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษา การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน
การเลือกใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้ และ
การจัดสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ หลักการออกแบบและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชัน้ เรียนและ
หลักการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการเรียนรู้ การจัดท�ำโครงงานทาง
วิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย
จิตใจ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินและน�ำผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

4.4 หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ
1071221 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัย ตามความสนใจ
Thai and world educational evolution; principles, objectives and
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน models of educational management; UNESCO decade of education for
sustainability development; descriptions of education in constitution and the
ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Study by using research processes according to individual
interests in depth regarding curriculum development and instructional management under instructor’s supervision.

act of parliament in education; National Education Plan; Thai curriculum;
theories, models and techniques of learning management, learning media
selection, design of learning source, and environment for learning; principles
for design of lesson plan, classroom management and principles for learning
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

empowerment for promote intellectual, emotional, social, physical, effective
development, and desired attribution; evaluation and implementation results
to improve learning source and learning environment

1071105 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการ
ศึกษา สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ทฤษฎี รูปแบบและกลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ปฏิบตั กิ ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา ปฏิบตั ิ
การออกแบบการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
ทางการศึกษา และปฏิบัติการประเมินและน�ำผลไปใช้พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารทางการศึกษา หลักการ
ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คุณธรรม
ของนักวัดผล การสร้างและการใช้เครือ่ งมือ การสร้างข้อสอบ การด�ำเนิน
การสอบที่ ดี การหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ตามสภาพจริ ง
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการ
วัดผลคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน ปฏิบัติการออกแบบ
และพัฒนาเครือ่ งมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ และปฏิบตั กิ ารวัดประเมิน
ผลและน�ำผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Definitions, scope and importance of educational innovation and
educational media, theories, models and strategies for development of
innovation, information technology and educational communication; practices
on using information technology and educational communication; practices on
design to develop innovation, information technology and educational
communication; practices on evaluation and implementation results for
development of innovation, information technology and educational communication,
theories, models and techniques of learning measurement and evaluation;
practices on design and develop tools of learning measurement; and practices
on learning measurement and evaluation for improve learning management;
instructional evaluation of different educational levels, educational constraints
and guidelines for solving measurement and evaluation problems.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program
in Educational Research and Evaluation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Master of Education
(Educational Research and Evaluation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: M.Ed. (Educational Research and
Evaluation)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั และประเมินผล
การศึกษา เป็นแบบแผน ก แบบ ก 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มี 2 แผนดังนี้ 1) แผน 2 แบบ ก2 จ�ำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ 2) แผน
2 แบบ ก2 วิชาชีพครู จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
46 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมิน
ผลการศึกษาใช้หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 มี 2 แบบดังนี้

องค์ประกอบ
1. แกนร่วม ไม่น้อยกว่า
2. เฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. ชีพครู ไม่น้อยกว่า
4. ปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า
5. หมวดวิทยานิพนธ์
6. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รวม ไม่น้อยกว่า

แผน 2 แบบ ก2
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แผน 2 แบบ ก2 วิชาชีพครู
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต

3.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.3.1 หมวดรายวิชา
1) หมวดวิชาแกนร่วม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ส�ำหรับ แผน 2 แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต และแผน 2 แบบ ก2 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต ทั้งแผน 2 แบบ ก2 และแผน 2 แบบ
ก2 วิชาชีพครู
1072521 หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5)
Principles of Educational Measurement and Evaluation
1072633 สถิติศาสตร์ขั้นสูงส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
1072643 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology in Behavioral Science
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1072613 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
3(2-2-5)
Theory of Measurement and Testing
วิชาเลือก ส�ำหรับแผน 2 แบบ ก2 ให้เลือกเรียนในรายวิชา
ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1072511 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
2(1-2-3)
Research Instrumental Development
1072512 การสร้างเครื่องมือวัดด้านที่ไม่ใช่พุทธิพิสัย
2(1-2-3)
Non-cognitive Instrument Construction
1072614 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
2(1-2-3)
Diagnostic Test Construction
1072622 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติขั้นสูง 2(1-2-3)
Advanced Performance Evaluation
1072642 การวิจัยประเมินโครงการ
2(1-2-3)
Program Evaluation Research
1072644 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
2(1-2-3)
Action Research
1072645 การวิจัยเชิงทดลอง
2(1-2-3)
Experimental Research
1072646 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
2(1-2-3)
Qualitative Research Methodology
1072647 การวิจัยสถาบัน
2(1-2-3)
Institutional Research
1072648 การวิจัยในการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Research on Teaching and Learning
1072532 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ในการวิจัย
2(1-2-3)
ทางการศึกษา
Nonparametric Statistics in Educational Research
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1072634 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
2(1-2-3)
Factor Analysis
1072635 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
2(1-2-3)
Multiple Regression Analysis
1072636 การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
2(1-2-3)
และประเมินผลการศึกษา
Utilization of Statistical Packages for Educational
Research and Evaluation
1072691 การสัมมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 2(0-4-8)
Seminar on Educational Research and Evaluation
1072692 การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative Study
1072693 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
2(2-0-4)
Educational Economics
1072694 ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในท้องถิ่น
3(2-2-5)
Issues and Trends of Local Education
1072695 นวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
3) หมวดวิชาชีพครู ส�ำหรับ แผน 2 แบบ ก2 วิชาชีพครู ให้เลือก
เรียนในรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1080502 จิตวิทยาส�ำหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
1077502 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Information Technology in Education
1079501 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครู
3(3-0-6)
Language and Culture for Teachers

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
1070501 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
Philosophy of Education and Teacher Professional
1071503 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Curriculum and instruction
4) หมวดวิชาปฏิบัติการสอน ส�ำหรับ แผน 2 แบบ ก2 วิชาชีพ
ครู ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1000501 สังเกตและทดลองสอน
1(80)
Observation and Practicum
1000601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(240)
Internship 1
1000602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Internship 2
5) หมวดวิทยานิพนธ์
1072699 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
6) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
6.1) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด จะต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
6.2) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐานความรู ้ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
จะต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ค�ำอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาแกนร่วม
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติ
ไม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การวิ จั ย
การประยุกต์โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการ
วิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive
data analysis, probability, random variables, sampling distribution, sampling
techniques, estimation, hypothesis testing, regression and correlation analysis,
analysis of variance, analysis of covariance, nonparametric statistics, selection
of an appropriate statistics for research, application of statistical packages for
data analyses, practices of data analysis and interpretation.

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research Methodology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของการวิจยั หลักการ แนวคิด และ
แนวปฏิบัติการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการและการออกแบบ
การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา การชั ก ตั ว อย่ า ง การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพ
เครือ่ งมือวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงการวิจยั และรายงาน
การวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Definitions and characteristics of research; principles, concepts
and guidline to research; types of research, process and designs of educational
research, sampling, constructing and finding qualities of research instrument,
data analysis, writing proposal and research report; practices on research and
applicating of research results to develop learning, teaching, and learners

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หลั ก การวั ด ผลการศึ ก ษา สถิ ติ พื้ น ฐานทางการวั ด และ
การทดสอบ ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น
การวิเคราะห์ข้อสอบ คะแนนและการให้ระดับคะแนน ทฤษฎีการตอบ
สนองต่อข้อสอบ การวิเคราะห์ความล�ำเอียงของข้อสอบ

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
1072521 หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5)
Principles of Educational Measurement and Evaluation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตั ใิ นการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รูปแบบการประเมินผลการศึกษา
การประเมินการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การประเมินโครงการ
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ฝึกจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพือ่ น�ำผลการประเมินไปใช้การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้และผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

1072633 สถิติศาสตร์ขั้นสูงส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านการเรียนวิชา 8072101
สถิติส�ำหรับการวิจัย มาก่อน
เทคนิควิธกี ารการวิเคราะห์ทางสถิตเิ กีย่ วกับข้อมูลพหุตวั แปร
ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์
เส้นทาง การวิเคราะห์พหุระดับ สถิตทิ ดสอบโฮลทิรงิ -ที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุตัวแปร การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท การวิเคราะห์กลุ่ม
พหุ โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป เช่น โปรแกรม SPSS โปรแกรม LISREL โปรแกรม Mplus

Definitions, principles, concepts, and guidline for measure and
evaluate student’s learning outcomes; model of educational evaluation,
instructional evaluation, curriculum evaluation, project evaluation; principles,
concepts and guidline for educational quality management, educational
quality assurance; practices on learning measurement and evaluation,
practices on quality management for learning activity, and conduct activities
for quality assessment of learning management, and apply evaluation results
to develop quality of learning and learner continuously

1072613 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
Theory of Testing and Measurement
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
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3(2-2-5)

Principles of educational measurement, basic statistics for
measurement and testing, classical test theory, validity, reliability, item
analysis, score and grading, item response theory, analysis of test bias

Techniques of statistical analysis of multivariate data, such as
multiple correlation and multiple regression analysis, path analysis, multilevel analysis, Hotelling’s T test statistics, multivariate analysis of variance
(MANOVA), multivariate analysis of covariance (MANCOVA), factor analysis,
discriminant analysis, multiple group analysis, multilevel structural equation
modeling; practices of data analysis by using statistical packages such as
SPSS program, LISREL program, Mplus program

1072643 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
Advanced Research Methodology in Behavior Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านการเรียนรายวิชา 8073101
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา มาก่อน

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
มโนทัศน์การออกแบบและวิธีด�ำเนินการวิจัย การวางแผน
และออกแบบแผนการทดลองขัน้ สูง การวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั รายกรณี
การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม การวิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา
เทคนิคการเลือกตัวอย่าง ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หลักการ
สร้างเครือ่ งมือและการหาคุณภาพเครือ่ งมือ การเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสม
ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การเผยแพร่งานวิจัย และ
การประเมินงานวิจัย
Design concepts and methods of educational research; types of
research, advanced experimental planning and design, qualitative research,
case study research, futuristic research, action research, participatory action
research, policy research, and educational development research; sampling
techniques, types of research instrument, principles of research instrument
construction and instrument qualities, selecting appropriate statistical techniques
for data analysis, research report dissemination and research evaluation

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1072512 การสร้างเครื่องมือวัดด้านที่ไม่ใช่พุทธิพิสัย 2(1-2-3)
Non-cognitive Instruments Construction
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การวั ด ด้ า นความรู ้ สึ ก ทั ก ษะกลไกและ
ด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านพุทธิพิสัย วิธีการประเมินโดยเครื่องมือต่างๆ เช่น
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
และประเมินด้านทีไ่ ม่ใช่พทุ ธิพสิ ยั ตลอดจนฝึกทักษะในการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือ

Measurement theories in effective domain, psycho-motor skills,
and others non-cognitive domains, evaluative methods; using varieos
instruments such as an observation form, an interview form, a questionnaire,
research related to non-cognitive domain and evaluation; practices of skills in
constructing and determinating qualities of non-cognitive instruments.

1072614 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
2(1-2-3)
Diagnostic Tests Construction
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งแบบ
ทดสอบวิ นิ จ ฉั ย กระบวนการสร้ า งและการตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครื่องมือ การแปลผล การน�ำผลไปใช้ โดยเน้นให้มีทักษะเกี่ยวกับ
การค้นคว้าและการวิจัย ปฏิบัติการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบ
วินิจฉัย และปฏิบัติการวิจัยโดยใช้แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นเครื่องมือ

2.2 วิชาเลือก
1072511 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
2(1-2-3)
Research Instrumental Development
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การและความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การวั ด ตั ว แปรในการวิ จั ย
การสร้างมาตรวัดตัวแปร วิธกี ารสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือในการวิจยั
เครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบส�ำรวจ แบบ
Definitions, concepts and theories of diagnostic tests
สังเกต และแบบสัมภาษณ์ การเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย การสร้าง
construction,
process of the test construction and examination of instrument
เกณฑ์ปกติ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ และการวิเคราะห์
qualities, data interpretation, application of research results focusing on
คุณภาพของเครื่องมือโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
investigation skills in investigating and conducting research skills; practices
Principles and concepts about variable measurement in research,
scaling, methods of research instrument construction and qualities; research
instruments such as test, questionnaire, survey, observation and interview form;
research instrument selection, norm setting; statistics for calculation of instrument
qualities, and using statistical packages for determinating instrument qualities

of construction and examination of qualities of diagnostic tests and
conducting research with diagnostic tests.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1072622 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติขั้นสูง 2(1-2-3)
Advanced Performance Evaluation
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านการเรียนวิชา 1072521
หลักการประเมินทางการศึกษามาก่อน
บทบาท ความส�ำคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการวัด
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนด้านการ
ปฏิบตั ิ เช่น แบบตรวจสอบรายการ มาตราประมาณค่า โดยเน้นให้มที กั ษะ
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาค้ น คว้ า และการวิ จั ย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งและหา
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน

Roles, importance, nature, and purposes of measurement;
construction and examination of instruments for educational measurement and
evaluation such as checklist, rating scale with an emphasis on investigative
and research skills; practices of constructing and determinating quality of
instructional measurement and evaluation instruments.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1072644 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
2(1-2-3)
Action Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและธรรมชาติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารและ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ระยะก่อนด�ำเนินการวิจัย ระยะ
ด�ำเนินการวิจัยและระยะหลังด� ำเนินการวิจัย การวางแผนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการ
ควบคุมและติดตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิธีเขียนรายงานการวิจัยและ
การประเมินการวิจัย ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการศึกษาหรือ
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ และฝึกเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
เขียนรายงานการวิจัย

General characteristics, procedure, scope, and structure of
program evaluation research; models of program evaluation; things to be
measured and scale; source of data; data collection and data processing;
program evaluation research designs; planning for data analysis; statistics for
program evaluation research; report writing for program evaluation research;
practicum in program evaluation research design and report.

1072645 การวิจัยเชิงทดลอง
2(1-2-3)
Experimental Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของการวิจัยเชิงทดลอง การทดลองทางการ
ศึกษา แบบแผนการทดลอง ความแม่นตรงของการทดลอง การควบคุม
ตั ว แปร การวางแผนและการด� ำ เนิ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง สถิ ติ แ ละ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการวิจยั เชิงทดลองและการประเมิน
ผลการวิจัยเชิงทดลอง ฝึกปฏิบัติเขียนแผนการทดลอง ปฏิบัติการวิจัย
เชิงทดลองและเขียนรายงานผลการทดลอง

1072642 การวิจัยประเมินโครงการ
2(1-2-3)
Program Evaluation Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะทั่วไป ขั้นตอน ขอบเขตและโครงสร้างของการวิจัย
ประเมินโครงการ แบบจ�ำลองในการประเมินโครงการ สิ่งที่จะประเมิน
และมาตรวัด แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัด
กระท� ำ ข้ อ มู ล การออกแบบวิ จั ย ประเมิ น โครงการ การวางแผน
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติส�ำหรับการวิจัยประเมินโครงการ การเขียน
รายงานการวิ จั ย ประเมิ น โครงการ ฝึ ก ปฏิ บั ติ อ อกแบบวิ จั ย ประเมิ น
โครงการและการเขียนรายงานการวิจัยประเมินโครงการ
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Definition and nature of action research and participatory action
research, procedure of action research and participatory action research,
pre-stage of conducting research, performing stage of conducting research and
post-stage of conducting research, planning of action research and participatory
action research, monitoring techniques of action research, writing a research report
and evaluation, practices of writing a proposal of action research and participatory
action research for educational development and local development; and also
practices of data collection, data analysis and writing a research report.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Definitions of experimental research, educational experiment,
experimental design, validity of experiment, variable control, planning and
procedures of experimental research, statistics and data analysis, writing a
research report and evaluation of experimental research, practices of writing
an experimental design, conducting an experimental research and writing a
report research findings.

instruments for data collection, data analysis and interpretation, writing
a research report, research evaluation, system organization of information
technology for administration, problems of institutional research; practices of
information technology system management for administration and conducting
an institutional research.

Definitions and application of qualitative research for
educational research, techniques of data collection, data validation and
analysis, methods of writing a research report and evaluation, practices of
qualitative data analysis and conducting a qualitative research.

Definitions and importance of research in teaching and learning,
analysis and specification of research problems about teaching and learning,
innovation development for teaching and learning solutions, research design,
data collection, data analysis and interpretation, writing a research report and
evaluation, practices of innovation designs for teaching and learning solution
and conducting a research in teaching and learning.

1072646 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
2(1-2-3)
Qualitative Research Methodology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้ในการ
วิจัยทางการศึกษา เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การตรวจ
สอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการเขียนรายงานการวิจัยและการ
ประเมินผลการวิจยั ฝึกปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและปฏิบตั ิ
การวิจัยเชิงคุณภาพ

1072647 การวิจัยสถาบัน
2(1-2-3)
Institutional Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ธรรมชาติและบทบาทการวิจยั สถาบัน ประเภท
ของข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย สถาบั น และประเด็ น การวิ จั ย สถาบั น
การวางแผน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
การตีความหมายข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผล
การวิจยั การจัดระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ปัญหาและอุปสรรคของ
การวิ จั ย สถาบั น ฝึ ก ปฏิ บั ติ จั ด ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและ
ปฏิบัติการวิจัยสถาบัน

1072648 การวิจัยในการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Teaching and Learning Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความส�ำคัญของการวิจัยในการเรียนการ
สอน การวิเคราะห์และก�ำหนดปัญหาการวิจยั การเรียนการสอน การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน การออกแบบการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนและปฏิบัติการวิจัยในการเรียนการสอน

1072532 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ในการวิจัย
2(1-2-3)
ทางการศึกษา
Nonparametric Statistics in Education Research
เงื่อนไขของรายวิชา :ไม่มี
ประเภทข้ อ มู ล และวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ส ถิ ติ ไ ม่ อิ ง
พารามิเตอร์ ความแตกต่างระหว่างสถิติไม่อิงพารามิเตอร์และสถิติอิง
พารามิ เ ตอร์ การทดสอบนั ย ส� ำ คั ญ ในกรณี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ ่ ม เดี ย ว
กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มและกรณีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่ม การ
Definitions, nature and roles of institutional research, types of หาความสัมพันธ์และการทดสอบนัยส�ำคัญของความสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติ
data for institutional research and issues of institutional research, planning, วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Types of data and objectives of nonparametric statistics, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับวิเคราะห์การถดถอยและปฏิบัติการวิจัย
differences between parametric and nonparametric statistics; statistical tests เกี่ยวกับการพยากรณ์แบบเส้นตรง
of significance in cases of one group test, two group test, and multi-group test;
relationship and test of significance; practices of using SPSS for data analysis.

Correlation and regression analysis techniques, linear prediction
with one and more independent variables, linear regression, testing of validity
and reliability of regression equation, hypothesis testing for linear analysis,
using statistical packages for regression analysis, practices of using statistical
packages for regression analysis and conducing a research in linear prediction.

and application; practices of the use of statistical packages for factor analysis
and conducting a factor analysis research.

Types of statistical packages and utilization of statistical
packages for educational research and evaluation such as SPSS program,
program for analysis of testing instrument quality, data preparation, design of
data file, programming syntax for educational research and evaluation.

1072634 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
2(1-2-3)
Factor Analysis
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านการเรียนวิชา 8072101
1072636 การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
2(1-2-3)
สถิติส�ำหรับการวิจัย มาก่อน
และประเมินผลการศึกษา
ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
Utilization of Statistical Packages for Educational
วิธกี ารค�ำนวณหาจ�ำนวนองค์ประกอบโดยการหมุนแกนแบบตัง้ ฉากและ
Research and Evaluation
ไม่ตั้งฉาก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การตีความหมายของผลการวิเคราะห์และการน�ำไปใช้ ฝึกปฏิบัติใช้
ประเภทของโปรแกรมและการใช้โปรแกรมที่ใช้ในการวิจัย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การวิเคราะห์องค์ประกอบและปฏิบตั กิ ารวิจยั
วัดและประเมินผลการศึกษา เช่น โปรแกรม SPSS โปรแกรมการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
Definitions and a theory about factor analysis, calculating คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ทางการวั ด ผล การเตรี ย มข้ อ มู ล การออกแบบ
method for the numbers of factors by orthogonal and non-orthogonal rotation; แฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมค�ำสั่งส�ำเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมิน
uses of statistical packages for factor analysis, interpretation of data analysis ผลการศึกษา
1072635 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
2(1-2-3)
Multiple Regression Analysis
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านการเรียนวิชา 8072101
สถิติส�ำหรับการวิจัย มาก่อน
เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยแบบต่างๆ
การพยากรณ์แบบเส้นตรงชนิด ที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว
การถดถอยชนิดทีเ่ ป็นเส้นตรง การทดสอบความแม่นตรงและ ความเชือ่ ถือ
ได้ของสมการพยากรณ์ การทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์เชิงเส้น
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับวิเคราะห์การถดถอย ฝึกปฏิบัติใช้
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1072691 การสัมมนาทางการวิจัยและประเมินผล
2(0-4-8)
การศึกษา
Seminar on Educational Research and Evaluation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิเคราะห์ปญ
ั หาทีส่ ำ� คัญทางการวิจยั และประเมินผลในท้องถิน่
วางแผนและคิดค้นเทคนิคหรือเครื่องมือส�ำหรับการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาวิจัยและประเมินผล เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Analyses of problems of research and evaluation in communities,
planning and creating techniques or research instruments for solving problems
and development of research and evaluation, participation of experts in
academic area and local wisdom in seminar to share ideas and experience.

1072692 การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ การพัฒนาการของ
โลกกับการศึกษา การเปลีย่ นแปลงสังคมกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ของโลกและของประเทศ นโยบายการศึกษาของประเทศซึ่งมีผลสะท้อน
จากการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบ
การศึกษาของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา เพื่อน�ำมา
เปรียบเทียบกับการศึกษาของไทยในลักษณะการแก้ปญ
ั หา การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อน�ำแนวโน้มมาจัดการศึกษาของไทย
Definitions of comparative education, a global development and
education, social change and education, philosophy of education around the world
and Thailand, educational policies effected by politics, economy, culture, science
and technology; foreign educational systems in Asia, Europe and America in order
to compare with education in Thailand focusing on problem solutions; problem
analysis of the educational trends for educational management in Thailand.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Basic principles of economics for educational administration,
rationale analysis, national budget, budget analysis of educational cost,
consideration of educational investment between a private section and a
public section, educational development and economic, human resource
planning and the efficiency of human resource development based on
economic needs and development of country.

1072694 ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในท้องถิ่น 3(2-2-5)
Issues and Trends of Local Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการศึกษา
ท้องถิ่น มโนทัศน์และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ศึกษา

Analysis of economy, society, culture and environment in
communities related to education, issues and trends of education in
communities, vision and solution for development of educational administration
and a learning process concerned with the education level of students.

1072695 นวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
1072693 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
2(2-0-4)
ความหมาย ขอบข่ายและความส�ำคัญของนวัตกรรมทางการ
Educational Economics
ศึกษา การผลิตและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา การน�ำโปรแกรม
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ส�ำเร็จรูปต่างๆ และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามาพัฒนาการเรียนการ
หลักเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้นในการบริหารการศึกษา วิเคราะห์ สอน ฝึกปฏิบตั ิ สร้างสือ่ และนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการประเมิน
หลักการ งบประมาณแผ่นดินวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จา่ ยทางด้านการ ผลสื่อและนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
Definitions scopes and importance of educational innovation,
ศึกษา พิจารณาการลงทุนของเอกชนทางด้านการศึกษาเปรียบเทียบกับ
production
and
implementation of Instructional innovation, development of
ของรัฐ การพัฒนาการศึกษาและเศรษฐศาสตร์ การวางแผนก�ำลังคนและ
instructional program and multimedia for education; practices of construction
ประสิทธิภาพของการผลิตก�ำลังคนกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ of educational media and innovation including media and innovation evaluation.
และการพัฒนาประเทศ
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3. หมวดวิชาชีพครู
1080502 จิตวิทยาส�ำหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานและจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบค้น ธรรมชาติและพัฒนาการของ
ผูเ้ รียน จิตวิทยาการเรียนรูแ้ ละจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้ค�ำปรึกษา การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และสามารถ
ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Basic psychology and human developmental psychology,
psychological process to investigate learner’s nature and development,
learning psychology and educational psychology guidance psychology and
counseling, application of psychological principles for understanding and
learning of the learners to their full potential and can make recommendations
to help the learners to get better quality of life.

1077502 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Information Technology in Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารกับการเรียนการ
สอน ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม รูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร์
หลักการออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติเน้นประยุกต์ใช้ ออกแบบ
พัฒนา ทดลองใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารเสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งฝึกการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อกับ
การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
Principles and concepts of information technology for learning,
educational Innovation, Information technology for communication with the
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

education, learning and Innovation Skills, leaning model of computer -based
learning, principles of design applications, media evaluation for innovation
and information technology for learning, practice focuses on apply, design,
develop, implement and evaluate of innovation and information technology for
learning, including practices the using of information technology for
communication with various learning model.

1079501 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครู
3(3-0-6)
Language and Culture for Teachers
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่าง
ประเทศ คุณค่าและความส�ำคัญของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิ ล ปะ คติ ค วามเชื่ อ และค่ า นิ ย มในมิ ติ ข องความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ธรรมชาติของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
ภาษาต่างประเทศเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู หลักการใช้ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านเนื้อหาวิชาการ เอกสารวิจัย
การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพือ่ การสือ่ ความหมาย พลวัต
ของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับสังคมและวัฒนธรรม การใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ และบทบาทของครูใน
ฐานะผู้น�ำ  จรรโลง สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในกระแส
วัฒนธรรมต่างประเทศ
The language and culture relationship between Thai and other
countries, value and importance of culture, traditions, arts, beliefs, and values
in the cultural diversity, nature of language, Thai language and culture for
teacher, foreign language for teacher professional development, principles of
Thai and foreign language usage; listening, speaking, reading, and writing skills
in Thai and foreign languages for conveying meaning, dynamics of Thai and
foreign language versus society and culture, application of language and culture
for peaceful being together, and the roles of teacher as leader, sustainer,
heritage, and creator of the Thai culture in current pressure of foreign culture.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1070501 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
Philosophy of Education and Teacher Professional
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ความส�ำคัญของการศึกษา
ตามหลักปรัชญา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการ
การศึกษาไทยและการศึกษาโลก ปรัชญากับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา แนวคิดและกลวิธกี ารจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต บทบาท หน้าที่
คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภาก�ำหนด ระเบียบ บทบัญญัติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การสร้าง
เจตคติให้รักและศรัทธาในวิชาชีพครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ
การเป็นผู้น�ำทางวิชาการ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครู จิตวิญญาณและทักษะความเป็นครู ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

person of learning and academic leadership, information seeking and using
knowledge to keep pace with the changes, promotion of the advancement
and development of the teaching profession, spirit and skills as
a teacher,interaction between teachers and learners that promotes the
development of learner competencies

1071503 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Curriculum and instruction
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
ความหมาย ความส�ำคัญ และประเภทของหลักสูตร หลักการ
และแนวคิดในการจัดท�ำหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร กระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการน�ำหลักสูตรไปใช้ และกระบวนการประเมิน
หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาค
การน�ำหลักสูตรไปใช้ การประเมินและน�ำผลการประเมินไปใช้พัฒนา
หลักสูตร หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรุ้ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
การจั ด การชั้ น เรี ย น การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นในสถานศึ ก ษาและ
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้
Philosophies, ideas, theories in education; importance of การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

education in principles of philosophy, religion, economy, sociaty, and culture;
evolution of education in Thailand and the world; philosophy and it’s applications
for educational institute development; ideas and strategies in educational
management to promote sustainable development; principles of good
governance and honesty, roles, duties, characteristics and standards of
teaching profession; morality and ethics of the teaching profession; teaching
profession ethics set by the Teachers’ council; regulations, provisions,
and laws related to the teachers and the teaching profession, knowledge
management in teaching profession, promotion of teacher potential and
competence, building attitudes to love and believe in teaching profession,

Meanings, importance, and types of curriculum, principle and
concept of curriculum development, components of curriculum, processes of
curriculum development, curriculum implementation and evaluation, practices
on design and create micro- curriculum; Implement and evaluate curriculum,
principles, concepts, guidelines on the preparation of learning plans, learning
management and environment for learning, theories learning models for
students able to analytic, synthetic, and creative thinking and problem solving,
classroom management, the development of learning centers in schools, and
integration of inclusive education; practices on designing lesson plan,
constructing atmosphere of classroom management for learning
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. หมวดวิชาปฏิบัติการสอน
1000501 สังเกตและทดลองสอน
1(80)
Observation and Practicum
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ปฏิบตั กิ ารสังเกต และมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ�ำลองหรือใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมส�ำหรับผูเ้ รียน เช่น การปฏิบตั ธิ รรมหรือ
การจัดกิจกรรมอาสาและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ทดลองสอนในสถานการณ์จ�ำลอง และสถานการณ์จริง
ร่วมกับครูผเู้ ชีย่ วชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ทปี่ รึกษา ปฏิบตั กิ ารสอน
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ และการตัดสินผลการเรียน การวิจัยเพื่อแก้
ปัญหาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงาน
วิ ช าการ ระบบการจั ด การเรี ย นการสอน สื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู ้
การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1000601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(240)
Internship 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนวิชาเอก
จัดการเรียนรูใ้ นสาขาวิชาเอก งานในหน้าทีค่ รูผสู้ อน ด้านธุรการในชัน้ เรียน
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษา จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือประเมินผล การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรูแ้ ละน�ำผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ และการตัดสินผลการเรียนร่วมกับ
ครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมิน ปรับปรุง
ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนและแก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการของ
สถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียน
การสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และ
น�ำไปปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการพัฒนางานของสถานศึกษา
ด้านต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Observation and collaboration in instructional planning for variety หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา

purposes of teaching, environment setting, teaching observation in situation
or in school, supplementary activities for students; practices of dharma or
voluntary activities organization, and developing of professional teacher;
setting plans for learning management in order to learners construct knowledge
by themselves, setting learning environment, practices on teaching in
simulative and real situation, practices on teaching in school with expertise
teachers and advisors collaborative; instruction; design the test or assessment
tools, test scoring, performance test and grading; research for solving student’s
problems; study of academic works in schools, support system for academic
affairs, system of instructional management, media, and learning sources;
schools’ evaluation, and implementation in real situations.
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Observation of the general status in school, practices on teaching
major subject, practices of teacher’s duties; in classroom administration,
practices on other tasks as assigned, learner analysis, preparation of school
curriculum, preparation of lesson plans, learning environment, selection of
media and learning sources, construction of assessment tools, setting activities
for learners development, learning measurement and evaluation and using these
results for learner development, classroom management, testing, scoring,
performances test, and grading with school teachers and advisors, evaluation,
update, research for learner’s development and solving learner’s problems,
study on school academic affair, academic support system, instruction system,
media and learning resources, school’s evaluation, and using to practice in real

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

situations, setting project for school development in various parts, seminars on
professional experience, discussion or sharing knowledge in educational
seminar.

1000602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Internship 2
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องเรียนวิชา 1000601 มาแล้ว
ปฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ช าเอก จั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสาขาวิ ช าเอก
ในสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมครู ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์
ที่ปรึกษาประจ�ำ  ในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมแก้ปัญหาและ
ร่วมประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญด้วยการใช้เทคนิคและรูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ปฏิบัติการงานในหน้าที่ครูผู้สอน ด้านธุรการในชั้น
เรียนและปฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย วิเคราะห์ผเู้ รียน จัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษา จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
การเลือกใช้สอื่ และแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครือ่ งมือประเมินผล การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้และน�ำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ และการตัดสินผลการเรียนร่วมกับ
ครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนและแก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการ
ของสถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียน
การสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และ
น�ำไปปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการพัฒนางานของสถานศึกษา
ด้านต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
Practices on learning management in major subject in school
with a teacher team, experts and advisors, in terms of collaboration in thinking,
working, problem solving, and evaluating based on student-centered, use of
variety of techniques and learning styles, practices on teacher’s duties, in

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

classroom administration and practices on other tasks as assigned, learner
analysis, preparation of school curriculum, preparation of lesson plans,
learning environment, selection of media and learning sources, construction
of assessment tools, learning measurement and evaluation and using these
results for learner development; setting activities for learners development,
classroom management, testing, scoring, performances test, and grading with
school teachers and advisors, evaluation, update, research for learner’s
development and solve learner’s problems, study on school academic affair,
academic support system, instruction system, media and learning resources,
school’s evaluation, and using to practice in real situations, setting project for
school development in various parts, seminars on professional experience,
discussion or sharing knowledge in educational seminar.

5. หมวดวิทยานิพนธ์
1072699 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิจยั เกีย่ วกับปัญหาทางสถิติ การวิจยั การวัดและประเมินผล
การศึกษา เน้นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การน�ำ
ทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถิติ การวิจัย การวัด
และประเมินผลการศึกษา โดยอาศัยเทคนิควิธวี จิ ยั และเทคนิคการวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งสามารถแสวงหาองค์ความรู้มาพัฒนาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา

Research in educational problems related to statistics, research,
measurement, and evaluation; focusing on academic creative ideas;
application of theories for solving problems of educational statistics, research,
measurement, and evaluation; using research methodology and evaluation
techniques, including a search for a body of knowledge for an educational
research and evaluation development, under a supervision of a thesis
advisory committee
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน
การอ่านบทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุป
และน�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practices of academic English in listening, speaking, reading,
and writing skills at intermediate level, including reading techniques, reading
academic articles and abstracts summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Advanced Information and communication technology,
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program
in Science Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย ) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Science Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Science Education)
3. หลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่ อดคล้องกับทีก่ ำ� หนด
ให้ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรศึกษาจัดการศึกษา
เป็น 2 แผนการศึกษาดังนี้
แผนการศึกษาที่ 1 แบบ ก 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีจ�ำนวนหน่วยกิตและท�ำวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
แผนการศึกษาที่ 2 ส�ำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู มีจำ� นวนหน่วยกิตและท�ำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต

3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับก�ำหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเอก
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
2.3  วิชาเลือกทั่วไป
2.4  วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3. หมวดวิทยานิพนธ์
3.1 วิทยานิพนธ์
3.2 การค้นคว้าอิสระ
4. หมวดวิชาชีพครู
4.1 วิชาบังคับ
4.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
4.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รวม

รูปแบบที่ 1
แบบ ก. 2
6
23
13
10
2
8
12
41

จ�ำนวนหน่วยกิต
รูปแบบที่ 2
หลักสูตรแผนวิชาชีพครู
6
15
13
2
2
12
25*
18
1
6
58

*หมายเหตุ หมวดวิชาชีพครูจะมีบางรายวิชาทีบ่ รรจุอยูใ่ นหมวดวิชาแกนร่วมและหมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต

3.3 หมวดรายวิชา
3.3.1 หมวดวิชาแกนร่วม ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่ ง วิชาแกนร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่วิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับหน่วยกิต (NC)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2*
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
หมายเหตุ *กรณีที่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับ
บัณฑิตศึกษา 2 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลประเมินเป็น S
3.3.2 หมวดวิชาเอก
1) วิชาบังคับ เรียน 13 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1078101 พื้นฐานทางปรัชญาวิทยาศาสตร์ส�ำหรับ
2(2-0-4)
วิทยาศาสตรศึกษา
Foundations of Philosophy of Science
for Science Education
1078102 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
Research Methodology for Science Teachers
1078103 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
Learning and Science Classroom Managements
1078104 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
3(2-2-5)
วิทยาศาสตรศึกษา
Educational and Science Educational Curriculums
Development
1078105 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1
1(0-2-1)
Seminar on Science Education 1
1078106 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2
1(0-2-1)
Seminar on Science Education 2
1078207 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
1(0-2-1)
Seminar on Science Education 3
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้
2.1) กลุ ่ ม วิ ช าทั่ ว ไป ให้ เ ลื อ กเรี ย นไม่ น ้ อ ยกว่ า
2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี		
้
1078111 การสอนความสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
Teaching for Creativity in Science
1078112 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Innovation in Science
1078113 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
2(2-0-4)
Local Science
1078114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
2(1-2-3)
คุณภาพชีวิตและสังคม
Science and Technology for Quality of Life and Social
1078115 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Activities for Enhancement of Science Learning
1078116 การประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
2(2-1-3)
Assessment of Science Learning
1078117 อาเซียนศึกษาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
ASEAN Study for Science Teachers
กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรียนเพียงแขนงวิชาเดียวหรือตาม
ความเห็นของคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
2.2) แขนงวิชาเคมี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
2078118 เคมีอนินทรีย์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Inorganic Chemistry for Science Teachers
2078119 เคมีวิเคราะห์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Analytical Chemistry for Science Teachers

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2078220 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Organic Chemistry for Science Teachers
2012221 ชีวเคมีส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Biochemistry for Science Teachers
2012222 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Physical Chemistry for Science Teachers
2.3) แขนงวิ ช าชี ว วิ ท ยา จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า
8 หน่วยกิต
2078123 พันธุศาสตร์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Genetics for Science Teachers
2078124 นิเวศวิทยาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Ecology for Science Teachers
2078225 สัตววิทยาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Zoology for Science Teachers
2078226 พฤกษศาสตร์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Botany for Science Teachers
2078227 เทคนิคทางชีววิทยาขั้นสูงส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
Advanced Biological Techniques for Science Teachers
2.4) แขนงวิชาฟิสกิ ส์ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
2078128 กลศาสตร์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Mechanics for Science Teachers
2078129 แม่เหล็กไฟฟ้าส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Electromagnetic for Science Teachers
2078130 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Modern Physics for Science Teachers
2078231 อุณหพลศาสตร์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Thermodynamics for Science Teachers
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2078232 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Nuclear Physics for Science Teachers
2.5) แขนงวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
8 หน่วยกิต
2078133 ดาราศาสตร์และอวกาศส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
Astronomy and Space Education for Science Teachers
2078134 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Science for Science Teachers
2078235 ธรณีพลวัตส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Geodynamics for Science Teachers
2078236 อุตุนิยมวิทยาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Meteorology for Science Teachers
2078237 ชีววิทยาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Biology for Science Teachers
2078238 เคมีส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Chemistry for Science Teachers
2078239 ฟิสิกส์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Physics for Science Teachers
2078240 โทรคมนาคมและการสื่อสารส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์2(1-2-3)
Telecommunication for Science Teachers
2078241 นาโนเทคโนโลยีส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(2-1-3)
Nanotechnology for Science Teachers
3.3.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดวิทยานิพนธ์ แผนวิชาชีพครูเป็นที่ต้องท�ำวิทยานิพนธ์
ตามแผน ก แบบ ก จ�ำนวน 12 หน่วยกิต โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จนครบ 12 หน่วยกิต ดังนี้
1078242 วิทยานิพนธ์
12  หน่วยกิต
Thesis
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
8061101   ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2             3(2-2-5)
English for Graduate Studies II
ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและ
น�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts

8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย              
3(2-2-5)
Statistics for Research
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุม่   การแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า  การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่าง ๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน   การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม  
สถิตศิ าสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับการวิจยั
การประยุกต์โปรแกรมส� ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
การวิจัย  และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
Definitions and benefits of  statistics, data collection, descriptive
data analysis, probability, random variables, random sampling, distribution
sampling, techniques estimation, hypothesis testing, analysis of regression
and correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric
statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of
statistical packages for data analyses, practices of research data analysis and
interpretation
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา                   3(2-2-5)**
Research Methodology in Education
แนวคิด ทฤษฎี ความส�ำคัญและหลักการวิจยั ทางการศึกษา
แนวปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย การศึ ก ษา จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและผูเ้ รียน ระเบียบวิธวี จิ ยั
และการออกแบบการวิจยั การศึกษา การสร้างเครือ่ งมือและการรวบรวม
ข้อมูล การใช้สถิตเิ พือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตีความและการแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการจัดการเรียนรู้ หลักการเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจยั รูปแบบการน�ำเสนอและรูปแบบการประเมินงานวิจยั ปฏิบตั กิ ารจัด
ท�ำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
เขียนรายงานการวิจัยการศึกษาและปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัย และน�ำ
ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้
Concepts, theories, importance, and principles of educational
research; guidelines for research in education, researcher’s ethics and related
laws, research for learner and instructional development, research methodology
and educational research design, construction of research tools and data
collection, using statistics for data analysis and interpretation, using research
results for instructional and learning development, principles of research
project and research report writing; pattern of presentation and research
evaluation; practices of research project for curriculum and learning development,
practices of research report writing, research critics, and using research results
for learning and teaching development and learning management.

4.2 หมวดวิชาเอก (วิชาบังคับ)
1078101 พื้นฐานทางปรัชญาวิทยาศาสตร์ส�ำหรับ
วิทยาศาสตร์ศึกษา
Foundations of Philosophy of Science for
Science Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี

2(2-0-4)

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของวิ ท ยาศาสตร์ ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ กลุม่ แนวคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญากับวิทยาศาสตร์และสังคม การน�ำแนวคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

Historical development of science, nature of science, philosophical
schools of thoughts, relationships between philosophy, science and society ;
application of principles of philosophy of science for science teaching and learning
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ การเลือกการผลิตและการใช้สอื่ และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาออกแบบรูปแบบ
และแผนการจัดการเรียนรู้รายภาคและตลอดปีการศึกษา ปฏิบัติการ
จัดการชั้นเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย
จิตใจ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทฤษฎีพหุปัญหา ทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรูแ้ ละการรูค้ ดิ แนวคิดวิทยาศาสตร์และแนวคิดวิทยาศาสตร์ทคี่ ลาด
เคลื่อน หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ปฏิบตั กิ ารประเมินและน�ำผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตรศึกษา

1078102 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)
Research Methodology for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย วิธีและกระบวนการวิจัย
ประเภทของการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา
การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย
Principles, concepts, science of learning, guideline on the
การเขียนเค้าโครงวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
preparation of plans, theories, models, and techniques of learning
Philosophy and concept of research, methods and procedures
of research, type of research instruments for research in science education,
research report writing, research presentation and evaluation, research
proposal practicum and research writing for publication

1078103 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)**
วิทยาศาสตร์
Learning and Science Classroom Managements
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การ แนวคิ ด วิ ท ยาการจั ด การเรี ย นรู ้ แนวปฏิ บั ติ
เกีย่ วกับการจัดท�ำแผนการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
การบู ร ณาการการเรี ย นรู ้ แ บบเรี ย นรวมเพื่ อ ใช้ ใ นการคิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการห้องเรียน
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา ปฏิบัติการออกแบบจัดท�ำ

management, application of media learning, learning resources and
environments for learning, learning integration of multiple classrooms for
analysis, synthesis, creation and solving problem, classroom learning
management, learning center development in school, practicing design on
learning plan development, producing selection and using media and learning
innovation, learning assessment and evaluation, forming design development
and learning plan management in a semester or academic year, practicing
classroom management and creating activities for learning empowerments,
for enhancing development of intelligent, emotion, society body, mind, and
satisfy qualities, theory of multiple intelligences, theory of constructivism and
metacongnition; concepts of misconception of science, a conceptual
framework on science learning and teaching, development of science learning
and teaching, measurement and evaluation of science learning and teaching,
analyses and syntheses of research studies related to science learning and
teaching, practicing assessment and using result on learning source to
improvement in science education
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คู่มือหลักสูตร
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1078104 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
3(2-2-5)**
วิทยาศาสตรศึกษา
Educational and Science Curriculums Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความส�ำคัญของหลักสูตร ปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎีการศึกษา วิวัฒนาการและระบบการจัดการศึกษาของไทย
มาตรฐานการศึ ก ษาและมาตรฐานหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา
ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและแนวคิดในการจัดท�ำหลักสูตร ปัญหา แนวโน้ม
ความหมายและประเภทของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
และการน�ำไปใช้งาน หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่อ
อาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวทิ ยาศาสตร์ พืน้ ฐานทางปรัชญา
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและสังคมวิทยาที่ใช้ในการพัฒนา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์
การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ปฏิ บั ติ ก าร
การออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาค การน�ำหลักสูตรไปใช้ และ
การประเมิน การน�ำผลไปใช้ และนวตกรรมด้านหลักสูตรเพื่อพัฒนา
หลักสูตรทางการศึกษาและวิทยาศาสตรศึกษา
Definitions and importance of curriculum, philosophy, concepts
and educational theories ; evolution and education system in Thailand,
national education and curriculum standards for basic education, vocational
education and higher education; visions and plans for educational
development, curriculum theories, principles, concepts on curriculum
development, problems and trends of curriculum development and
implementation, international standards curriculum, educational curriculum,
nature of science, definitions and types of curriculum, science curriculum
development process, foundations of philosophy of science, educational
psychology and sociology for science curriculum development, component
of science curriculum, analysis and evaluation of science curriculum,
practices on designing and developing micro-curriculum, implementation; and
assessing curriculum, using curriculum results and curriculum innovation for
educational and science educational curriculums development
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1078105 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1
1(0-2-1)
Seminar on Science Education 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาประเด็นมโนมติและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรศึกษาที่
เป็นปัจจุบนั จากวารสาร วรรณกรรมเอกสาร ต�ำราต่างๆ และจากท้องถิน่
ทางวิ ท ยาศาสตรศึ ก ษา รวมทั้ ง สามารถระบุ สื บ ค้ น ประเด็ น วิ จั ย ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ

Seminar on issues, concepts, and theories from the contemporary
journals, literatures, and textbooks onto science education including local
science. Identifying and searching an area of research relevant to the student’s
interesting or academic and professional goals

1078106 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2
1(0-2-1)
Seminar on Science Education 2
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านการเรียนรายวิชาสัมมนา
ทางวิทยาศาสตรศึกษา 1
สัมมนาเกีย่ วกับขอบเขต รูปแบบ และเครือ่ งมือการวิจยั ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

Seminar on the scopes, designs, and instruments of research in
science education

1078207 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
1(0-2-1)
Seminar in Science Education 3
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านการเรียนรายวิชาสัมมนา
ทางวิทยาศาสตรศึกษา 2
บทวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย เพื่อก�ำหนด
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี มโนมติ ประเด็น ส�ำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์

Review of the relevant literatures and the research problems for
the theoretical framework, concepts, and issues frames for research
proposal of each individual’s thesis title

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.3 หมวดวิชาเลือก (วิชาทั่วไป)
1078111 การสอนความสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)
Teaching for Creativity in Science
ความหมายของความสร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลทีม่ คี วาม
สร้างสรรค์ การจัดกิจกรรม ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ การประเมินความสร้างสรรค์การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
งานวิจยั เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1078113 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
2(2-0-4)
Local Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเรียนรูธ้ รรมชาติและปรากฏการณ์ในท้องถิน่ โดยวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อน�ำหลักการที่ค้นพบมาพัฒนาเพื่อสามารถรองรับการแก้
ปัญหาในการด�ำรงชีวติ และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น การประยุกต์ใช้
Definitions of creativity, characteristics of creative persons, ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม
organization of creative learning activities in science, assessment of creative อาหาร สิ่งปลูกสร้าง ยารักษาโรค ตลอดจนอาชีพในแต่ละท้องถิ่น
thinking, analyses and syntheses of research studies related to teaching and
learning of creative thinking development in science

Natural and local phenomena learning with the scientific methods
to application of the discovered principles for encountered solving problems
in daily life and developing life quality followed the sufficiency economy,
adding the incorporation of scientific processes into the way of life, culture,
wisdom and local environment; application for using of scientific knowledge
to daily life; including utensils, clothing, food, buildings, medicine and
occupations at each locality

innovation at science and technology classes

Knowledge of science and impacts of science and technology
on human and society, health promotion, environmental conservation and
development, Thai educational preparation for entering ASEAN community

1078112 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Innovation in Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความส�ำคัญและรูปแบบของนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทาง
1078114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
2(1-2-3)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ความส�ำคัญและความสัมพันธ์ของ
คุณภาพชีวิตและสังคม
การใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบนวัตกรรมเพือ่
Science and Technology for Quality of Life and
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทดลอง
Social Development
ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Significance and innovation forms on science and technology,
ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
relevant elements and factors of innovation in science and technology,
meaningful and relative analysis of innovational using in science and เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม วิธีการส่งเสริมสุขภาพการอนุรักษ์และ
technology, innovational design on science and technology for solving พัฒนาสิ่งแวดล้อม การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวสู่
problems and developing science instruction, practice of implementations of ประชาคมอาเซียน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1078115 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Activities for Enhancement of Science Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กิ จ กรรมส่ งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา
ดูงานวิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Activities for enhancement of science learning e.g. science
project, science camp, science show, science field trip and providing activity
for enhancing science learning

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิวัฒนาการและการประยุกต์ศาสตร์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศทางด้านการศึกษา
อันเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า

Significance and history of Association of South East Asian
Nations, ASEAN cooperation in ASEAN population quality of life development,
information about climate, environment and natural resources, society,
economic, politic and governance, education, religion, language, culture and
tradition, and evolution and applied science and technology for educational
development represented 10 country member identities including Thailand,
Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore, Brunei Darussalam, Laos PDR,
Cambodia, Vietnam and Myanmar

1078116 การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Assessment of Science Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
4.3.1 กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์(เคมี)
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร์ ประเภท 2078118 เคมีอนินทรีย์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
ของการประเมินผลการเรียน วิทยาศาสตร์ การประเมินผลตามสภาพจริง
Inorganic Chemistry for Science Teachers
เครื่องมือวัดผลการเรียนวิทยาศาสตร์ และฝึกการสร้าง และหาคุณภาพ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เครื่องมือประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร์
เคมีของธาตุแลนทาไนด์และแอกทิไนด์ เคมีของสารประกอบ
Principles of measurement and assessment of science learning,
ออร์แกโนเมทัลลิกเคมีของบอเรน เคมีของซิลเิ กต สมบัตทิ างแม่เหล็กของ
types of assessment of science learning outcomes ;authentic assessment,
assessment instruments of science learning, practice of constructing and สารประกอบอนินทรีย์ และการน�ำความรู้ทางอนินทรีย์เคมีไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
determining qualities of learning assessment instruments
Chemistry of the lanthanides and actinides, chemistry of
1078117 อาเซียนศึกษาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
organometallic compounds, chemistry of boranes, chemistry of silicates,
ASEAN Study for Science Teachers
magnetic properties of inorganic compounds; and the application of knowledge
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
in inorganic chemistry for science instructional development
ความส�ำคัญและประวัติการก่อตั้งกลุ่มสมาคมประชาชาติ 2078119 เคมีวิเคราะห์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิสัยทัศน์ ข้อตกลงการสร้างความร่วมมือ
Analytical Chemistry for Science Teachers
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุ่มอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ
หลั ก การและเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ และ
การเมื อ งการปกครอง การศึ ก ษา ศาสนา ภาษา วั ฒ นธรรมและ เชิงคุณภาพ เทคนิคการแยกสารโดยวิธที างกายภาพ และทางเคมี เทคนิค
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ทางโครมาโทกราฟี เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี หลักการวิเคราะห์ด้วย ของยีนและการควบคุม ความส�ำคัญของเกลือแร่และฮอร์โมนในชีวเคมี
เครือ่ งมือโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้า หลักความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารเคมี ของสิ่ ง มี ชี วิ ต เคมี แ ละการน� ำ ความรู ้ ท างเคมี อิ น ทรี ย ์ ไ ปใช้ ใ นการ
และการน�ำความรูท้ างเคมีวเิ คราะห์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Biomolecular information emphasized on structure and function
วิทยาศาสตร์
Principles and techniques of a quantitative and qualitative
analysis, physical and chemical separation techniques, chromatographic
techniques, spectroscopic techniques, principles of instrumental analysis
using electrometric techniques, principles of safety in chemistry laboratories,
and the application of knowledge in analytical chemistry for science
instructional development

of gene including specific metabolism e.g. protein synthesis; nucleic acid and
main mineral in human body; and mechanisms in control system, metabolism,
and the important of biochemistry of hormone; and the application of
knowledge in biochemistry for science instructional development

Formation of hydrocarbon, reactive intermediates, substitution
and elimination reactions on saturated carbon, addition reactions on
unsaturated carbon, skeletal-rearrangement reactions, radical reactions,
oxidation, reduction and the application of knowledge in organic chemistry for
science instructional development.

molecular spectroscopy, surface science and colloidal system; and the
application of knowledge in physical chemistry for science instructional
development

2078122 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Physical Chemistry for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและความสัมพันธ์ของกฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ และ
พลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมี กลศาสตร์ควอนตัม ออร์บิทัลของโมเลกุล
และสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล วิทยาศาสตร์พนื้ ผิวและระบบคอลลอยด์
และการน�ำความรูท้ างเคมีเชิงฟิสกิ ส์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์

2078120 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Organic Chemistry for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารมัธยันตร์ที่มีความ
ว่องไว ปฏิกิริยาการแทนที่ และปฏิกิริยาการขจัดบนคาร์บอนอิ่มตัว
ปฏิกิริยาการเติมบนคาร์บอนไม่อิ่มตัว ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่ ปฏิกิริยา
แรดิคัล ออกซิเดชัน รีดักชัน และการน�ำความรู้ทางเคมีอินทรีย์ไปใช้
Concepts and relationships of the laws of the modynamics and
chemical
dynamics,
postulates of quantum mechanics, molecular orbital and
ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

2078121 ชีวเคมีส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Biochemistry for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รายละเอี ย ดของชี ว โมเลกุ ล โดยเน้ น ด้ า นโครงสร้ า งของ
ชีวโมเลกุลและหน้าที่ เมแทบอลิซึมคาร์โบไฮเดรต เมแทบอลิซึมลิปิด
เมแทบอลิซึมไนโตรเจน ได้แก่ โปรตีนและกรดนิวคลิอิก การแสดงออก

4.3.2 กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
2078123 พันธุศาสตร์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Genetics for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีทางพันธุศาสตร์ เน้นในเรื่องโครงสร้างสารพันธุกรรม
และการท�ำงานของยีนในสิ่งมีชีวิตชั้นต�่ำและชั้นสูง  เทคนิคและความรู้
ใหม่ๆ ด้านพันธุวิศวกรรม ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับ และการน�ำความรู้
ทางพันธุศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 199

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Genetic theory emphasized complex structure of gene, in both
prokaryotes and eukaryotes; advanced techniques and recent research on
genes such as genetic engineering and its application in details; and the
application of knowledge in genetics for science instructional development

2078124 นิเวศวิทยาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Ecology for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ลักษณะ
ประชากรและความต้องการถิ่นที่อาศัย พลังงานในระบบนิเวศ ปัจจัย
จ�ำกัดวัฏจักรของสารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการศึกษาและวิจัยนิเวศวิทยาขั้นสูง การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยา
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการศึกษาภาคสนาม และการน�ำ
ความรู้ทางนิเวศวิทยาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Science methods for inquiry on animal information and analysis
based on animal principle involving animal cell and tissue, animal classification.
taxonomy, morphology, growth and development, anatomy, physiology,
ecology and evolution; and the application of knowledge in zoology for science
instructional development

2078126 พฤกษศาสตร์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Botany for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทใี่ ช้ศกึ ษาเรือ่ งราวของพืชและ
วิเคราะห์ตามหลักพฤกษศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับเซลล์และเนือ้ เยือ่ โครงสร้าง
และหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชชั้นต�ำ่ และชั้นสูง อนุกรมวิธาน ระบบ
ต่างๆ ของพืช ได้แก่ การหายใจ การคายน�ำ 
้ การสังเคราะห์ดว้ ยแสง กลไก
การขนส่งของพืช และวิวัฒนาการ และการน�ำความรู้ทางพฤกษศาสตร์
Concept and philosophy of ecology, ecosystem, population ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

characteristic and residential needs, energy in ecosystem, limiting factors,
substances cycle, management of natural resources and environment,
advanced technique for study and conduct research in ecology, the using of
ecology theory in prevent and solve environment problems, field study; and
the application of knowledge in ecology for science instructional development

2078125 สัตววิทยาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Zoology for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ศึกษาเรื่องราวของสัตว์
ตามหลักการของสัตววิทยาทีเ่ กีย่ วกับเซลล์และเนือ้ เยือ่ สัตว์ อนุกรมวิธาน
สัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา นิเวศวิทยา
และวิวฒ
ั นาการและการน�ำความรูท้ างสัตววิทยาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
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Scientific methods for inquiry on plant information and analysis
based on botany principle involved plant cell and tissue, plant systems,
respiration, dehydration, photosynthesis, plant metabolic transportation, structure
and function of flowering plant, evolution and classification of flowering plant;
and the application of knowledge in botany for science instructional development

2078127 เทคนิคทางชีววิทยาขั้นสูงส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(2-1-3)
Advanced Biology Techniques for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารที่ ส� ำ คั ญ ในการศึ ก ษาสิ่ ง มี ชี วิ ต เช่ น
การเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ให้คงสภาพเดิมไว้เป็นเวลานาน
การท�ำตัวอย่างพืชอัดแห้ง การดองใส การสตั๊ฟฟ์สัตว์ การเก็บรักษา
โครงกระดูกการท�ำสไลด์ถาวรของเนือ้ เยือ่ แต่ละชนิดของสิง่ มีชวี ติ เทคนิค
การเพาะเลี้ ย งเซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ เทคนิ ค ในการเพิ่ ม ปริ ม าณและ
การวิเคราะห์สารพันธุกรรมเทคนิคในการถ่ายรูปตัวอย่างพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ ทั้งในสนามและห้องปฏิบัติการ

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Techniques and important methods for studying the organisms,
such as the long-term preservation of plant, animal and microorganism
specimens, preparation of herbarium specimens, bone and cartilage staining,
animal taxidermy, preservation of bone, preparation of permanent slides of
various tissues of organisms, cell and analysis of the genetic materials,
photographic techniques of plant, animal and microorganism specimens both
in the laboratory and filed study

Plane electromagnetic waves and wave propagation, energy and
momentum in the field, radiation theory, scattering and diffraction, special theory
of relativity, kinematics and dynamics of relativistic particles; and the application
of knowledge in electromagnetic for science instructional development

Quantitative measurement, the movement of object in one
dimension, Newton’s laws of motion, the experiments on the motion of an
object, results of forces on an object, mechanical balance, work, energy,
momentum and collisions; and the application of knowledge in mechanics for
science instructional development

mixtures and multiphase, multi-component systems; and the application of
knowledge in thermodynamics for science instructional development

2078230 อุณหพลศาสตร์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Thermodynamics for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
4.3.3 กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ การวิเคราะห์
2078128 กลศาสตร์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3) สภาพพร้อมใช้งาน สมการของสถานะ ความสัมพันธ์ของสมบัติทาง
Mechanics for Science Teachers
อุ ณ หพลศาสตร์ กฎข้ อ ที่ ส ามของอุ ณ หพลศาสตร์ สมบั ติ ท างอุ ณ ห
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พลศาสตร์ของของผสมเนื้อเดียวและระบบหลายส่วนประกอบหลาย
การวั ด ปริ ม าณต่ า งๆ การเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ ใ นหนึ่ ง มิ ติ สถานะ และการน�ำความรู้ทางอุณหพลศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาการ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ สมดุลกล งาน พลังงาน โมเมนตัม และ
Review of the first and second laws of thermodynamics,
การชน และการน�ำความรู้ทางกลศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน availability analysis, equations of state, thermodynamic property relations, the
third law of thermodynamics, thermodynamics properties of homogeneous
การสอนวิทยาศาสตร์
20782231 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Modern Physics for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
2078129 แม่เหล็กไฟฟ้าส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น อะตอม
Electromagnetic for Science Teachers
โมเลกุล กลศาสตร์สถิติ ของแข็ง ของไหลยวดยิ่งและตัวน�ำยวดยิ่ง
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นิวเคลียส อนุภาคมูลฐาน และการน�ำความรู้ทางฟิสิกส์ยุคใหมไปใช้ใน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของคลื่น พลังงานและ การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โมเมนตัมในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีการแผ่รังสีการกระเจิงและ
Relative theory and quantum theory, atoms. molecules, statistical
การเลี้ยวเบน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของ mechanics, solids, super fluidity and super conductivity, nucleus, elementary
อนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง และการน�ำความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า particles, and the application of knowledge in modern physics for science
instructional development
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2078132 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Nuclear Physics for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สมบัตทิ างแม่เหล็กไฟฟ้าของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสีของ
การปล่อยอนุภาคปฏิกิริยานิวเคลียร์ตามชนิดของแบบจ�ำลองนิวเคลียร์
อันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อนิวเคลียส วิธีการทดลองและอุปกรณ์
ในการศึกษาทางนิวเคลียร์ และการน�ำความรู้ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
จักรวาลและระบบสุริยะ โลกในระบบสุริยะ บรรยากาศ
อุ ท กศาสตร์ และธรณี ภ าค และการน� ำ ความรู ้ เ รื่ อ งโลกและ
การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
มีการทัศนศึกษานอกสถานที่
The universe and the solar system, the Earth in the solar system,
the atmosphere, the hydrosphere, and the lithosphere, and the application of
knowledge in earth science for science instructional development, field trip
required

2078235 ธรณีพลศาสตร์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(2-1-3)
Geodynamics for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ธรรมชาติและโครงสร้างของวัสดุทเี่ ป็นองค์ประกอบของโลก
กระบวนการพลศาสตร์ที่ทำ� ให้เกิดภูมิลักษณ์ โครงสร้างของผิวโลกและ
4.3.4 กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
การเปลีย่ นแปลงไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีการ
2078133 ดาราศาสตร์และอวกาศส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) ศึกษานอกสถานที่
The nature and structure of materials composing the earth,
Astronomy and Space Education for Science Teachers
dynamic
micro-processing
landforms and structure of the earth surface, and
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
the application of knowledge in earth science for science instructional
ทฤษฎี แ ละวิ วั ฒ นาการของการก� ำ เนิ ด ระบบสุ ริ ย ะโลก development, field trip required
ดวงจันทร์ และเอกภพระบบความสัมพันธ์และพลวัตขิ องเทหวัตถุทอ้ งฟ้า 2078236 อุตุนิยมวิทยาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
เทคโนโลยีอวกาศ และการน�ำความรู้ทางดาราศาสตร์และอวกาศไปใช้
Meteorology for Science Teachers
ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Electromagnetic properties of nucleus, radioactive form particles
releasing, and types of nuclear reaction based on nuclear model, electromagnetic
interaction on nucleus, methods and instruments for nuclear study; and the
application of knowledge in nuclear physics for science instructional
development

Theory of the origin and evolution of the solar system, earth, moon
and universe, relationship and dynamics of sky objects, space technology;
and the application of knowledge in space science for science instructional
development

กระบวนการคายระเหยน�ำ 
้ น�ำ้ ในชัน้ บรรยากาศ กระบวนการ
ควบน�้ำ  เมฆ หยาดน�้ำฟ้า พื้นที่รับน�้ำ  น�้ำในล�ำธาร อุทกภัยและภัยแล้ง
และปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
2078134 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) การสอนวิทยาศาสตร์
Evaporation process, atmospheric water, condensation, cloud,
Earth Science for Science Teachers
precipitation,
catchments areas, stream flow, flood and drought, and the
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
application of knowledge in earth science for science instructional development
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2078237 ชีววิทยาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(2-1-3)
Biology for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สิง่ มีชวี ติ และสิง่ ไม่มชี วี ติ โครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
กระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อ
การด�ำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของของพืช สัตว์และมนุษย์ ระบบ
ล�ำเลียงของพืช การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช การตอบสนองของพืชและ
พฤติกรรมของสัตว์ต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน ส่วนประกอบของดอก
การสืบพันธ์ขุ องพืชดอกและการขยายพันธุพ์ ชื การสืบพันธุแ์ ละการขยาย
พันธุส์ ตั ว์ เทคโนโลยีชวี ภาพ อวัยวะภายนอกของมนุษย์ การเจริญเติบโต
ของมนุษย์ ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ สารอาหาร การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
หน่วยพันธุกรรมและสารพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมและความผิดปกติ
ของยีนและโครโมโซม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ และสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ การถ่ายทอด
พลังงานของสิง่ มีชวี ติ วัฏจักรของน�ำ้ และคาร์บอน การเปลีย่ นแปลงขนาด
ประชากรในระบบนิเวศน์ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติ
และมนุษย์ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
Living and non-living things, external structure of plant and animal,
unicellular and multicelllular organisms, plant and animal cells, diffusion and
osmosis processes, important factors method for life and growth of plant, animal
and human, vascular plant system, photosynthesis, plant response and animal
behavior on internal and external stimuli, growth of human, digestive system,
respiratory system, circulatory system, excretory system, reproductive system,
nutrient, heredity genetic, genetically unit and substance, genetic disorders,
genes and chromosome abnormalities, living relationships in living sources,
relationship between living things and environments, ecology, transferring

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

energy of living things, water and carbon cycles, population change in ecology
system, environmental change by nature and human, resource conservation

2078238 เคมีส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(2-1-3)
Chemistry for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท� ำ ของเล่ น ของใช้ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ช นิ ด ต่ า งๆ
เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนี่ยว การน�ำไฟฟ้า การน�ำ
ความร้อนและความหนาแน่น การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อถูกกระท�ำ
โดยแรงและอุณหภูมิ การแยกสารโดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง
การระเหิด การระเหยแห้ง การตกผลึก การกลัน่ การสกัดและโครมาโทกราฟี
การจ�ำแนกสารโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ การเปลี่ยน
สถานะของสาร แบบจ�ำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร สมบัติของสาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนสถานะ สมบัติความเป็นกรดเบส pH ของสารละลาย
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี สมการเคมี การเตรียมสารละลายที่
มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ธาตุและสารประกอบ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและ
ธาตุกัมมันตรังสี
Material for making toys, elasticity of material properties,
hardness, toughness, electrical conduction, thermo conduction and density,
material change with force and temperature actions, planning decomposition,
precipitation, filtration, sublimation, drying evaporation, crystallization,
distillation, extraction and chromatography, classification of substance by
mixture and particle componential criterions, state of matter changes, particle
arrangement of substance models, substance properties of substance’s states,
acid- base properties, pH of solution substances, exterminating effects of
chemical reaction, chemical equation, relational substance solution of
intensity percentage, using correction and safety of chemical substance
technique, elements and compound substances, solidity element properties,
non-metal elements, metalloid and radioactivity elements,
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2078239 ฟิสิกส์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Physics for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดึงการผลัก ผลของการออกแรงกระท�ำต่อวัตถุ แรงทีโ่ ลก
ดึงดูดวัตถุ แรงลัพธ์ ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด
อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง แรงกิริยาแรงปฏิกิริยา แรงเสียดทาน
แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่
ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง แรงที่เกิดจากแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า
ความดันอากาศ ความดันของของเหลว แรงลอยตัว การจมการลอยของวัตถุ
Tension and pushing forces, results of action force for material,
gravity force, resultant force, scalar and vector qualities, distance, displacement,
speed, velocity, acceleration, force, interactivity force, friction force, statistical
and kinetic friction forces, moment of force, directional and projectile motions,
magnetic force, electrical force, air pressure, pressure of liquid, buoyant force,
sunken and buoyancy of material

2078240 นาโนเทคโนโลยีส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(2-1-3)
Nanotechnology for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู ้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ น าโนและนาโน
เทคโนโลยีเบื้องต้น นาโนในธรรมชาติ หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ส�ำหรับนาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึน้ รูปนาโน เครือ่ งมือและ
การวิเคราะห์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชวี ภาพ
และนาโนเทคโนโลยี ทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร
นาโน การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี จริยธรรมและความเป็นพิษของ
นาโน การประยุกต์ใช้ความรู้นาโนเทคโนโลยีในการก�ำหนดแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

equipment and analysis in nanomaterials, nanobiotechnology and
nanomedical science, nanoelectronics and nanomachines, an application of
nanotechnology, nanoethics and nanotoxicity, an application of knowledge of
nanotechnology for as guidelines for an organization of learning and teaching
physics suitable to local circumstances

2078241 โทรคมนาคมและการสื่อสารส�ำหรับ
2(2-1-3)
ครูวิทยาศาสตร์
Telecommunication for Science Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะบทบาทของโทรคมนาคมและการสื่อสารที่สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาเช่น เครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ วิ ท ยุ สื่ อ สาร ดาวเที ย มเพื่ อ การสื่ อ สารและการศึ ก ษา
ระบบการศึกษาทางไกลวิวฒ
ั นาการของ การศึกษาทางไกล การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนทางไกล การประชุมทางไกลและการน�ำความรู้
ทางโทรคมนาคมและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
Role of telecommunication in education e.g., telecommunications
networks, computer networks, radio communications, satellite communication
and education, distance education system, evolution of distance education,
designing of distance education, teleconference, and the application of
knowledge in telecommunication for science instructional development

4.4 หมวดวิชาชีพครู
1079501 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครู
3(3-0-6)**
Language and Culture for Teachers
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่าง
An introduction to nanoscience and nanotechnology, nano in ประเทศ คุณค่าและความส�ำคัญของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
nature, fundamental principle in science for nanotechnology, nanofabrication, ศิ ล ปะ คติ ค วามเชื่ อ และค่ า นิ ย มในมิ ติ ข องความหลากหลายทาง

204 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วัฒนธรรม ธรรมชาติของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
ภาษาต่างประเทศเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู หลักการใช้ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านเนื้อหาวิชาการ เอกสารวิจัย
การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพือ่ การสือ่ ความหมาย พลวัต
ของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับสังคมและวัฒนธรรม การใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ และบทบาทของครูใน
ฐานะผู้น�ำ  จรรโลง สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในกระแส
วัฒนธรรมต่างประเทศ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูทคี่ รุ สุ ภาก�ำหนด ระเบียบ บทบัญญัติ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การสร้างเจตคติให้
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูแ้ ละการเป็นผูน้ ำ�
ทางวิชาการ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
จิตวิญญาณและทักษะความเป็นครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

1070501 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)**
Philosophy of Education and Teacher Professional
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ความส�ำคัญของการศึกษา
ตามหลักปรัชญา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิวัฒนาการ
การศึกษาไทยและการศึกษาโลก ปรัชญากับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
สถานศึ ก ษา บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรค์ปรัชญาทางการศึกษาและกลยุทธ์จัดการ
ศึกษาเพือ่ เสริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หลักธรรมาภิบาล บทบาท หน้าที่
คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู

1070502 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)**
Educational Administration and Quality Assurance
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดการคุณภาพ มโนทัศน์ของ
คุณภาพการศึกษา แนวคิดการจัดการคุณภาพการศึกษาของประเทศ

The language and culture relationship between Thai and other
countries, value and importance of culture, traditions, arts, beliefs, and values
in the cultural diversity, nature of language, Thai language and culture for
teacher, foreign language for teacher professional development, principles of
usage Thai and foreign language, listening, speaking, reading, and writing skills
in Thailand and foreign languages for convey meaning, dynamics of Thai and
foreign language versus society and culture, application of language and culture
for peaceful being together, and the roles of teacher as leader, sustainer,
heritage, and creator of the Thai culture in current pressure of foreign culture

Philosophies, theories, ideas in education; importance of
education in principles of philosophy, religion, economy, society, and culture;
evolution of education in Thailand and the world; applications of philosophy for
educational institute development; ideas and strategies to strengthen education
for sustainable development; principles of good governance, roles, duties,
characteristics and standards of teacher profession; morality and ethics of the
teaching profession; teachers’ professional ethics regulations the laws related
to the teachers and the teaching profession, knowledge about the teaching
profession, empowerment and competence as a teacher, building love and
believe attitudes forwards the teaching profession, person of learning and
academic leadership, information seeking and using knowledge to keep pace
with the changes, promotion of the advancement and development of the
teaching profession, spirit and skills as a teacher, interaction between teachers
and learners that promotes the development of learner competencies
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ต่างๆ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทย องค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพ การออกแบบระบบการบริหารการศึกษาและการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นามาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละหลั ก เกณฑ์
การวางแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
การน�ำแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูก่ าร
ปฏิบตั ิ การตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารการศึกษา
และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การน� ำ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ บทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์การสร้าง
ความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
Principles, concepts, and guidelines for educational administration
and quality assurance, systems of educational administration and quality
assurance, process of quality management, concept of educational quality,
ideas for quality management in other countries, quality assurance system for
Thai education, components of quality assurance, design of educational
administration and quality assurance systems; development of standards,
indicators, and criteria; planning of educational administration and quality
assurance, implementation of educational administration and quality assurance
plans, monitoring, evaluation, and improvement for the educational
administration and quality assurance plans, using results of the educational
quality assessment for learning development, provision in the laws of educational
administration and quality assurance, strategies for building collaboration with
educational personnel and community for learners development

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การศึกษา เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการการเรียนรู้
ผลกระทบและปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ น วั ต กรรม เทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศ แนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน เครือข่ายการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
การเรียนรู้ผ่านทางไกล บนระบบเทคโนโลยีต่างๆ สื่อการสอนทางการ
ศึกษา รูปแบบสือ่ การสอน ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบ พัฒนาบทเรียนทางการ
ศึกษา สร้างสื่อการเรียนการสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสร้างบทเรียน
แบบสื่อประสม การน�ำสื่อไปทดลองใช้งาน การประเมินสื่อและปรับปรุง
นวัตกรรม
Principles, concepts, and theories of knowledge management;
learning skills and innovation; improving the quality of learning; educational
technology and innovation; technology and information for communication and
learning; impacts and problems of using innovation, technology, and information;
guidelines for the application of appropriately innovation and technology in
learning; learning resources, computers for instruction, learning network,
web-based learning, distance learning on various technologies, educational
teaching medias, model of teaching media; practices of designing and
developing educational packages, creation of instructional media on mobile
devices, and creation of multimedia package; application of medias,
evaluation, and innovation improvement

1072501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)**
Learning Measurement and Evaluation
1077501 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)**
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทางการศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและ
Computer and Educational Information Technology
ประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ปัญหาของการวัดและประเมินผลการเรียนในปัจจุบัน และแนวทางใน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการความรู้ ทักษะการเรียน การแก้ไข บทบาทและหน้าทีข่ องครูและผูบ้ ริหารการศึกษาในการประเมิน
รู้และนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอก
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เทคนิคทีใ่ ช้ใน
การวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนา
ผูเ้ รียนและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ สถิตเิ บือ้ งต้นในการวัดและประเมิน
ผลการศึกษา การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบทดสอบ การประเมินผลจากแฟ้ม
สะสมงาน การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลภาคปฏิบัติ
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การแปลความหมายของคะแนน
จากการสอบ และน�ำผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ปฏิบตั กิ าร
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
และการให้คำ� ปรึกษา จิตวิทยาส�ำหรับเด็กพิเศษ การประยุกต์ใช้หลักการ
ทางจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับพัฒนาการทางสมอง แบบการ
เรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
การถ่ายโยงความรู้ การสอนการคิด ทักษะ เจตคติ และค่านิยม และ
การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับแนะแนวและการปรึกษา ปรัชญา ความมุ่งหมาย ความส�ำคัญ
หลักการในการแนะแนวและการให้ค�ำปรึกษา ประเภทของการแนะแนว
และการปรึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเด็กพิเศษใน
โรงเรียน จรรยาบรรณส�ำหรับครูเพื่อการแนะแนว กระบวนการแนะแนว
Principles, concepts, theories, and guidelines for learning เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

measurement and evaluation; educational objectives and evaluation, the current
problems and guideline for problem solving of learning measurement and
evaluation; roles and duties of teacher and administrator in educational
evaluation, evaluation by persons or internal and external organizations,
regulations of learning evaluation in basic education; techniques for measurement
of cognitive, affective, and psychomotor behaviors, learning measurement and
evaluation methods for each subject area, learner development activities, and
desired characteristics; basic statistics for educational measurement and
evaluation, test qualities analysis, portfolio assessment, authentic assessment,
performance assessment, formative and summative evaluation, and testing score
interpretation; practices of learning measurement and evaluation, and using
results for improving learning management; practices of designing and
developing the instruments for learning measurement and evaluation

Basic psychology and human developmental psychology,
psychological process to investigate learner’s nature and development,
learning psychology and educational psychology, guidance psychology and
counseling, psychology for special child; application of psychological
principles for learning management and brain development, learning style,
learner’s competency and aptitude, factors influencing learning, transfer of
knowledge; teaching of thinking, skills, attitude, and value, and setting
supported environment for effective learning; basic knowledge for guidance
and counseling; philosophies, purposes, importance, principles of guidance
and counseling, types of guidance and counseling, student and special child
care system in school, teacher’s ethics for guidance, guidance process for
learner’s abilities and competencies development

4.5 หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1080501 จิตวิทยาและการแนะแนวส�ำหรับครู
3(2-2-5)** 1005802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1(60)
Psychology and Guidance for Teachers
Training Professional Learning Participation on
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
School Practices
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน และจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบค้นธรรมชาติและพัฒนาการของ
ปฏิบตั กิ ารสังเกต การมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนการจัดการ
ผูเ้ รียน จิตวิทยาการเรียนรูแ้ ละจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว เรี ย นรู ้ การจั ด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้ การสั ง เกตการสอนใน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สถานการณ์จำ� ลองหรือในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมส�ำหรับผูเ้ รียน
เช่น การปฏิบัติธรรมหรือการจัดกิจกรรมอาสาและการพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรูแ้ ละการทดลองสอนในสถานศึกษาร่วมกับครูผเู้ ชีย่ วชาญของสถาน
ศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา การสร้างเครื่องมือประเมินผล การตรวจ
ข้อสอบ การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติและการตัดสินผลการเรียน
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา ระบบ
การสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ ระบบการจั ด การเรี ย นการสอน สื่ อ และ
แหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง
Observational practices, participation of learning plan
management, learning environmental management, teaching observation on
reproducing situation or school, enhancing activities for learners; practice the
dharma or voluntary activities and professional teacher development,
management of learning plans, learning environmental management and
participation of teaching practicum with senior professional teachers and
adviser in schooling education, invention of assessing instruments, item check,
taking scores, experimental test and learning evaluated requirement, research
for learner problems, to study of academic schooling education’s systems,
academic’s enhancement systems, teaching and learning enhancement
systems, medias and learning sources, schooling educational assessment,
and application to real practical situation

1005803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(240)
Teaching Internship I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ปฏิบัติการงานใน
หน้าที่ครูผู้สอน ด้านธุรการในชั้นเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษา จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือประเมินผล การจัด
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการชัน้ เรียน การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบตั ิ และ
การตัดสินผลการเรียน ร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ศึกษางานวิชาการของ
สถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไป
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการพัฒนางานของสถานศึกษา
ด้านต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Observation of the general status in school, practices of teacher’s
duties; in classroom administration, learner analysis, preparation of school
curriculum, preparation of lesson plans, learning environment, selection of
media and learning sources, construction of assessment tools, setting
activities for learners development, learning measurement and evaluation,
classroom management, testing, scoring, performances test, and grading with
school teachers and advisors, research for solving learner’s problems, study
on school academic affair, academic support system, instruction system,
media and learning resources, school’s evaluation, and using to practice in
real situations, setting project for school development in various parts, seminars
on professional experience

1005804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Teaching Internship II
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องเรียนผ่านรายวิชา 1005803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมครู
ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำ  ในลักษณะของการร่วมคิด
ร่วมท�ำ  ร่วมแก้ปัญหาและร่วมประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ด้วยการ
ใช้เทคนิคและรูปแบบการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ปฏิบตั กิ ารงานในหน้าทีค่ รู
ผูส้ อน ด้านธุรการในชัน้ เรียน วิเคราะห์ผเู้ รียน จัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเลือก
ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือประเมินผล การจัดกิจกรรม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พัฒนาผูเ้ รียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารจัดการชัน้
4.6 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
เรียน การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบตั ิ และการตัดสิน 1078242 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ผลการเรียนร่วมกับครูผเู้ ชีย่ วชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ทปี่ รึกษา
Thesis
การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาผู ้ เ รี ย น ศึ ก ษางานวิ ช าการของ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการ
การวิ จั ย ด้ า นการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ สร้ า ง
สอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไป ความรู ้ ใ หม่ ห รื อ แก้ ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการพัฒนางานของสถานศึกษา การแก้ปัญหาการดูแลหัวข้อตามกรอบความรู้ของวิทยานิพนธ์
Conducting a research in science education or science learning
ด้านต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Practices of teaching in school with a teacher team, experts and
advisors, in terms of collaboration in thinking, working, problem solving, and
evaluating based on student-central, use of variety of techniques and learning
styles, practices on teacher’s duties, in classroom administration, learner
analysis, preparation of school curriculum, preparation of lesson plans,
learning environment, selection of media and learning sources, construction
of assessment tools, setting activities for learners development, learning
measurement and evaluation, classroom management, testing, scoring,
performances test, and grading with school teachers and advisors, research
for solve learner’s problems, study on school academic affair, academic
support system, instruction system, media and learning resources, school’s
evaluation, and using to practice in real situations, setting project for school
development in various parts, seminars on professional experience.

and teaching for building new knowledge or solving problems related to
science instruction, under a close supervision and advice of the thesis
advisory committee.
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Social Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.ม. (สังคมศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Social Studies)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Social Studies)
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก2 เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
2) แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3) แผน ก แบบ ก2 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
4. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่ อดคล้องกับทีก่ �ำหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
หมวดวิชาแกนร่วม
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หมวดวิทยานิพนธ์
- วิทยานิพนธ์
- การค้นคว้าอิสระ
รวม

จ�ำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 วิชาชีพครู
6
6

แผน ข
6

15
9
-

30
3
7

15
15
-

12
42

12
58

6
42
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5. หมวดรายวิชา
5.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
1) หมวดวิชาแกนร่วม ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เป็น
ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง วิชาแกนร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่วิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับรวมหน่วยกิต (NC)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
2) หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
ก. วิชาบังคับ ให้เรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1079101 ศาสนาหลักในสังคมไทย
3(3-0-6)
Religions in Thai Society
1079102 แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Social and Cultural Concepts and Theories
1079103 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Philosophy of Sufficicency Economy
1079104 สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Thai Society and Changes
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079105 สัมมนาการวิจัยการเรียนรู้สังคมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Social Studies Learning Research
ข. วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือกการเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
1079231 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
1079232 กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
Laws and Society
1079233 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Environment and Development
1079234 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
1079235 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Economy in Global Context
1079236 แนวคิดและวิธีการทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographical Concepts and Methods
1079237 พลเมืองศึกษา
3(3-0-6)
Citizenship Studies
1079238 การออกแบบการเรียนการสอนและ
3(2-2-6)
การประเมินผลสังคมศึกษา
Social Studies Instruction and Evaluation Design
1079239 แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Learning Centers
1079240 การศึกษาเฉพาะประเด็น
3(2-2-5)
Special Study
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079241 โลกยุคปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World
1079242 การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
3) หมวดวิทยานิพนธ์
ก. วิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
ต้องท�ำวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จนครบ 12 หน่วยกิต
1079291 วิทยานิพนธ์
12(36)
Thesis
ข. การค้ น คว้ า อิ ส ระ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาตามแผน ข
ต้องท�ำการค้นคว้าอิสระ จ�ำนวน 6 หน่วยกิต โดยสามารถแบ่งลงทะเบียน
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จนครบ 6 หน่วยกิต
1079290 การค้นคว้าอิสระ
6(18)
Independent Study
4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
กรณีที่นักศึกษา เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
วิชาสังคมศึกษา จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ เป็นรายวิชาเสริมพื้นฐาน
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1013180 หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Sociology
5.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 วิชาชีพครู
1) หมวดวิชาแกนร่วม ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เป็น
ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง วิชาแกนร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่วิชา
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับรวมหน่วยกิต (NC)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
2) หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
ก. วิชาบังคับ ให้เรียน 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1079101 ศาสนาหลักในสังคมไทย
3(3-0-6)
Religions in Thai Society
1079102 แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Social and Cultural Concepts and Theories
1079103 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Philosophy of Sufficicency Economy
1079104 สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Thai Society and Changes
1079105 สัมมนาการวิจัยการเรียนรู้สังคมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Social Studies Research
1079106 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครูสังคมศึกษา 3(2-2-5)
Philosophy of Education and Social Studies Teaching
Professionals
1079107 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Language and Culture for Social Studies Teachers

212 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079108 จิตวิทยาการศึกษาและหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Educational Pshycology and Curriculum Management
1079109 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ทางการศึกษาส�ำหรับครูสังคมศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
for Social Studies Teachers
1079110 หลักการวัด การประเมินผลและประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
การศึกษาส�ำหรับครูสังคมศึกษา
Principles of Assessment, Evaluation and Quality
Assurance in Education for Social Studies Teachers
ข. วิชาเลือก ให้เลือกการเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
1079231 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
1079232 กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
Laws and Society
1079233 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Environment and Development
1079234 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
1079235 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Economy in Global Context
1079236 แนวคิดและวิธีการทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographical Concepts and Methods
1079237 พลเมืองศึกษา
3(3-0-6)
Citizenship Studies

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079238 การออกแบบการเรียนการสอนและ
3(3-0-6)
การประเมินผลสังคมศึกษา
Social Studies Instruction and Evaluation Design
1079239 แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Learning Center
1079240 การศึกษาเฉพาะประเด็น
3(2-2-5)
Special Study
1079241 โลกยุคปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World
1079242 การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
ค. ประสบการณ์วิชาชีพครู
7 หน่วยกิต
1079270 การสังเกตและการทดลองสอน
1(80)
Teaching Observation and Try-out
1079271 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(240)
Practicum in Teaching 1
1079272 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Practicum in Teaching 2
3) หมวดวิทยานิพนธ์
ก. วิทยานิพนธ์ แผนวิชาชีพครู เป็นที่ต้องท�ำวิทยานิพนธ์
ตามแผน ก แบบ ก 2 จ�ำนวน 12 หน่วยกิต โดยสามารถแบ่งลงทะเบียน
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จนครบ 12 หน่วยกิต
1079291 วิทยานิพนธ์
12(36)
Thesis
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
กรณีที่นักศึกษา เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
วิชาสังคมศึกษา จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ เป็นรายวิชาเสริมพื้นฐาน
หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1013180 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
Principles of Sociology
6. ค�ำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกนร่วม
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและ
น�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศเพื่อ
การสื่ อ สารและสื บ ค้ น ขั้ น สู ง และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ

Advanced information and communication technology,
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กลุ่มวิชาสถิติกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิตติ า่ งๆ การวิเคราะห์การถดถอยและ สหสัมพันธ์การ
วิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์
ไม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การวิ จั ย
การประยุกต์โปรแกรมส� ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
การวิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive
data analysis, probability, random variables, random sampling distribution,
sampling, techniques, estimation, hypothesis testing, analysis of regression
and correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric
statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of
statistical packages for data analyses, practices of research data analysis and
interpretation.

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย
เทคนิคการวิจยั แบบต่างๆ รูปแบบ กระบวนการและการออกแบบการวิจยั
ทางการศึกษา การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์
การสร้างเครือ่ งมือการวิจยั สถิตพิ นื้ ฐานและสถิตอิ า้ งอิงเพือ่ การวิเคราะห์
ข้อมูล การวิจัยในชั้นเรียน ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
และเผยแพร่งานวิจยั การประเมินสังเคราะห์และการน�ำผลวิจยั ไปใช้เพือ่
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Definitions and characteristics of research, types and techniques
of research, research models, procedures and designs of educational
research, writing a research proposal or independent study proposal,
construction of research instruments, basic statistics and inferential statistics
for data analyses, classroom research, practice of data analyses, writing and
disseminating a research report ; evaluation, synthesis and application of the
research results for development of educational quality at a related level.

หมวดวิชาเฉพาะ
ก. วิชาบังคับ
1079101 ศาสนาหลักในสังคมไทย
3(3-0-6)
Religions in Thai Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์หลักค�ำสอนที่เป็นศาสนาหลักในสังคมไทย
ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็นต้น โดยเน้นการน�ำ
หลักค�ำสอนของแต่ละศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม

Analysis of each religious doctrines in Thai society ; Buddhism,
Islam, Christianity etc; with an emphasis on application of the doctrines for
peaceful living in a society.

1079102 แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Social and Cultural Concepts and Theories
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดของทฤษฎีหลักทางสังคมและวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญ โดย
เน้นก�ำเนิด วิวัฒนาการ กระบวนทัศน์ วิธีการ หลักการ และแนวทางการ
วิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรม และการเรียนการสอนสังคมศึกษา

Concepts of main theories of society an culture focusing on
origin, evolution, paradigm, method, principle and analytical guideline for
practical application for current social and cultural situation analysis and
teaching and learning of social studies.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079103 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Philosophy of Sufficicency Economy
หลักการ แนวคิด เงือ่ นไข คุณลักษณะ เป้าหมายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมต่างๆ ในพืน้ ที่ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือในการศึกษา

Principles, concepts, characteristics, aims of Philosophy of
Sufficiency Economy; practical application of philosophy of sufficiency
economy, local sufficiency economy-based activities; new agricultural theory,
integrated agriculture sufficiency economy learning centers, schools using
knowledge management techniques.

1079104 สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Thai Society and Changes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิ เ คราะห์ ส ภาพและความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทย นับตั้งแต่ความเป็นสมัยใหม่
ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เป็นต้นมา โดยให้ความส�ำคัญกับ สาเหตุ ความเปลีย่ นแปลง ผลทีเ่ กิดขึน้
และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา
Analysis of status and changes of Thai society, economy politics
and culture since being as modernity from King Rama V. to the present time,
with an emphasis on causes of changes,outcome,and applications for
teaching and learning social studies.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079105 สัมมนาการวิจัยการเรียนรู้สังคมศึกษา
3(2-2-5)
Semina on Social Studies Learning Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประเด็นปัญหาในด้านการวิจัยการเรียนรู้สังคมศึกษา หรือ
เป็นประเด็นปัญหาร่วมสมัย ที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผู้สอน หรือ
เสนอโดยนักศึกษา โดยท�ำการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เขียนรายงาน และ
น�ำเสนอ
Major issues relating to social studies learning research or
contemporary issues, selected by an instructor or student’s proposal; analysis,
synthesis and reported writing and precentation.

1079106 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครูสังคมศึกษา 3(2-2-5)
Philosophy of Education and Social Studies Teaching
Professionals
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา และความส�ำคัญของ
การศึกษา ตามหลักปรัชญา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
วิวัฒนการ การศึกษาไทยและการศึกษาโลก ปรัชญากับการประยุกต์ใช้
เพือ่ พัฒนาสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธกี ารจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพ
ครู คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูทคี่ รุ สุ ภา
ก� ำ หนด ระเบี ย บ และกฎหมายที เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ครู และวิ ช าชี พ ครู
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างพลังศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู การสร้างเจตคติให้รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น�ำทางการวิชาการ การ
แสวงหาและเลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู้ เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู จิตวิญญาณและทักษะ
ความเป็ น ครู ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู กั บ ผู ้ เ รี ย นที่ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ศักยภาพผู้เรียน
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 215

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Philosophy, concepts, education theories and importance of
education based on the principles of philosophy, religions, economy, society
and culture; revolution of education in Thailand and the world, philosophy and
application for educational development; concepts and strategies of
educational management for sustainable educational development; principles
of good governance, virtue and morality of teaching professional; code of
ethics of teaching professional assigned by the Teachers Council of Thailand;
regulations and laws relating to teaching professionals and teachers,
knowledge management; empowerment of potentials and capacities of being
a teacher. building attitudes toward teaching profession, knowledgeble person
and academic leaders, search for and selecting information and knowledge
for meeting the current changes, promoting professional advancement and
teaching professional development, spirit and skills for teaching professionals,
interaction between teachers and students enhancing students development.

1079107 ภาษาและวัฒนธรรมส�ำหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6)
Language and Culture for Social Studies Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่าง
ประเทศ คุณค่าและความส�ำคัญของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิ ล ปะ คติ ค วามเชื่ อ และค่ า นิ ย มในมิ ติ ข องความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ธรรมชาติของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็น
ครู ภาษาต่างประเทศ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านเนือ้ หาวิชาการ และ
เอกสารวิจัย การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับสังคมและ
วัฒนธรรม การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ และ
บทบาทของครูในฐานะผู้น�ำ  จรรโลง สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยในกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ
Relation between Thai and foreign language and cultures, value
and importance of cultures, traditions, arts, beliefs and values of multicultural
dimensions, nature of language, Thai language and culture for teachers,
listening, speaking and reading skills for academic texts and research articles;
writing about society and culture in Thai and foreign languages, using Thai
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

and foreign languages for peaceful living, roles of teachers as a leader,
sustaining, transferring and creating Thai culture in foreign culture pressures.

1079108 จิตวิทยาการศึกษาและหลักสูตรการจัดการ 3(2-2-5)
เรียนรู้
Educational Psychology and Curriculum and Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จิตวิทยาพืน้ ฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยา
การเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค� ำ ปรึ ก ษา หลั ก การและแนวคิ ด ในการจั ด ท�ำ หลั ก สู ต รสั ง คมศึ ก ษา
องค์ประกอบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการน�ำ
หลักสูตรไปใช้ และกระบวนการประเมินหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการการ
ออกแบบและสร้ า งหลั ก สู ต รแบบจุ ล ภาค การน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้
การประเมินและน�ำผลการประเมินใช้พัฒนาหลักสูตร หลักการ แนวคิด
และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดท�ำแผนการเรียนรูส้ งั คมศึกษา การจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้
ปัญหาการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษาและ
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการออกแบบการ
เรียนรู้สังคมศึกษา การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้
Basic psychology and human developmental psychology,
learning psychology and educational psychology, guidance and counseling
psychology, principles and concepts of social studies curriculum development,
curriculum components, process of curriculum development, curriculum
implementation, and curriculum evaluation; practices of micro curriculum
design and curriculum implementation, application of curriculum evaluation
for curriculum development, principles, concepts and practical guidelines
making for social studies lesson plans, social studies management for
improving students analytical thinking and solving of classroom management
problems, school-based learning center development, integration of inclusive
learning practices of social studies learning design, creating classroom
management atmosphere for learning promotion.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079109 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ทางการศึกษาส�ำหรับครูสังคมศึกษา
Innovation and Educational Information Technology for
Social Studies Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ และแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับการ
เรียนการสอน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์หลักการออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ ฝึกปฏิบตั เิ น้นประยุกต์
ใช้ ออกแบบ พัฒนา ทดลองใช้ และประเมินสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สานสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ รวมทัง้ ฝึกการใช้งานเทคโนโลยีสานสนเทศเพือ่
การสื่อกับการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
Principles and concepts of information technology for learning,
educational innovation, information technology for communication and
instructed learning, skills and innovation, computer-based learning models,
application and evaluation of teaching media, innovation and information
technology for learning; practices of application, design, development,
implementation and evaluation of teaching media; information technology for
learning as well as practices of the application of information technology for
communicating with various instructional models.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การประเมินการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การประเมินโครงการ
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ฝึกจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อน�ำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้และผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
Definition; principles and concepts and guidelines for assessment
and evaluation of learner learning outcomes, models of educational evaluation,
learning management evaluation, curriculum evaluation, project evaluation;
principles, concepts and guidelines for quality assurance in education;
quality assurance in education, practices of assessing and evaluating learning
outcomes, and practices of learning activity quality and activities management
for continuously improving learning and learner quality.

ข. วิชาเลือก
1079231 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สังคม วิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ

Local history, conditions of of natural environment and society;
way of life, traditions,cultural, local wisdom as well as guidelines for local
development in various aspects.

1079110 หลักการวัด การประเมินผล และ
3(2-2-5)
ประกันคุณภาพทางการศึกษา ส�ำหรับครูสังคมศึกษา 1079232 กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
Principles of Assessment, Evaluation and Quality
Laws and Society
Assurance in Education for Social Studies Teachers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี บทบาทและกลไกของกฎหมาย ความสัมพันธ์
ความหมาย หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตั ใิ นการวัดและ ระหว่ า งกฎหมายกั บ ระบบและโครงสร้ า งทางสั ง คม กฎหมายกั บ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รูปแบบการประเมินผลการศึกษา การควบคุมทางสังคม รูปแบบและวิธีการบังคับใช้กฎหมาย
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 217

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Concepts, theories, roles, and mechaisms of laws, relationships
between laws and social systems and structures, law and social control,
patterns and methods of law enforcement.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

History and development of ASEAN community, origin of AFTA,
Free Trade Area, ASEAN community economic status, reasons and basic
elements of negotiating countries affecting Thai and ASEAN economy by
integration of concept development process and various resource searching
processes, using technology media, trends of change direction of cultural
civil society, adjustment of citizenship under the ASEAN Charter, being able
to live property in the era of globalization.

1079233 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Environment and Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3(3-0-6)
กระบวนการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม เพื่อการ 1079235 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
Thai Economy in Global Context
ด�ำรงชีวิต จนสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาไทย ในการ
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์สาเหตุและ
ความหมาย และลักษณะของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่อสังคม และ
น�ำหลักการและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้พัฒนาและส่งเสริมการ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ ความสั ม พั น ธ์ ข องระบบการค้ า
การเงิน และเศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจ ของ
อนุรักษ์ทรัพยากร
Processes of environmental utilization for human life, creating ยุ โ รป (EU) อเมริ ก า (NAFTA) เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (ASEAN)
self-identity through Thai local wisdom for natural resource and environment พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
conservation, analysis of causes and impacts of natural and environmental
changes on society, and application of principles and concepts of sustainable และแนวโน้มในอนาคต
development for development and promotion of nature resouces.

1079234 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัตคิ วามเป็นมา และพัฒนาการประชาคมอาเซียน และ
ที่มาของ AFTA เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคม
อาเซียน เหตุผล และองค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาที่มีผลกระทบ
ต่ อ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนและประเทศไทยโดยการบูรณาการ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และกระบวนการสืบค้นจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชาสังคมทางวัฒนธรรม ปรับตนในการเป็นพลเมืองทีด่ ภี ายใต้กฎบัตร
ของอาเซียน สามารถด�ำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสม
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Meaning and characteristics of globalization; globalization toward
economic change, relationship of trade system, finance and world economy
to Thailand; economic inclusion of EU, NAFTA, and ASEAN; economic
development of Thailand; business structure adjustment and future trend.

1079236 แนวคิดและวิธีการทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographical Concepts and Methods
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางภูมิศาสตร์
การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
เสนอข้อมูลที่สามารถน�ำไปใช้เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ
Concepts and theories fo geographical methods, instrument
design, data collection, data analysis and presentation, applicable for
educational promotion and various performances.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079237 พลเมืองศึกษา
3(3-0-6)
Citizenship Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา สิทธิ และหน้าที่พื้นฐาน ของพลเมืองในระบอบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ความรับผิดชอบของรัฐต่อ
การเมือง ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง
การสร้างกลไกทางสังคมเพือ่ ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง รวมถึงการจัดและวิเคราะห์
กิจกรรมในโรงเรียนเพือ่ สร้างความเข้าใจในสิทธิและความรับผิดชอบของ
พลเมือง
Philosophy and basic rights and functions of citizenship in
democratic government regime, responsibilities of state for politics, issues
about rights and responsibilities of citizens, creating social mechanism to
strengthen communities including analysis and management of school
activities for understanding of rights and responsibilities of citizens.

1079238 การออกแบบการเรียนการสอน
3(2-2-5)
และการประเมินผลสังคมศึกษา
Social Studies Instruction and Evaluation Design
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียน
การสอนสังคมศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ แบบการเรียน องค์ประกอบ
และขั้นตอนการออกแบบ และการประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่างๆ
การสอนที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
วิธีสอนแบบต่างๆ การจัดการเรียนรู้การประเมินผลการสอนสังคมศึกษา
และฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยประยุกต์ใช้
การวิจยั เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอน การออกแบบเครือ่ งมือชนิดต่างๆ
ทีใ่ ช้ในการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
การประเมินผล การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Concepts and principles relating to social studies instructional
design based on learning theories, learning styles; components and steps of
instructional design and application for various situations; teaching focusing
on thinking skill development; integrated learning, various instructional
methods; learning management, evaluation of social studies instruction;
practices of instructional designs based on research for the improvement of
instructional; designing various kinds of measurement tools using evaluation;
instruments; analysis of instrument effectiveness, evaluation, usage of data
analysis using a software program.

1079239 แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Learning Centers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ทรัพยากรทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น การแสวงหา และการใช้แหล่งความรู้ในท้องถิ่น
การจัดท�ำโครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา ตลอดจนแนวทางการวิจยั เพือ่ พัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ น
ท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาท้องถิ่นและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
Various local learning centers, educational resources, local
experts, search for and usage of local learning centers, development of project of usage of local learning centers for social studies instruction, as well as
research guidelines for development of local learning centers including local
study and development planning.

1079240 การศึกษาเฉพาะประเด็น
3(2-2-5)
Special Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การค้นคว้าเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีต่ นเองสนใจอย่างลึกซึง้ ในวิชา
สังคมศึกษา โดยความเห็นชอบ ค�ำแนะน�ำและการควบคุมของอาจารย์
ที่ปรึกษา เขียนรายและน�ำเสนอ

Investigation of the students deep interesting social studies
topics with an approval advice and control of the advisor; reporwriting and
presentation.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1079241 โลกยุคปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหา และการแก้ปัญหาของ
มนุษย์ในโลกยุคปัจจุบนั ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การจัดกิจกรรมอาสาและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ ทดลองสอนในสถานการณ์จำ� ลอง และสถานการณ์จริง
ร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิบัติการ
สอน ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครือ่ งมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การ
ให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ และการตัดสินผลการเรียน การวิจัยเพื่อ
Analysis of problem situations and solving human problems in แก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา ระบบการสนับสนุน
the contemporary world in terms of economy, society, politics and culture, งานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งการเรียนรู้
including impacts occurred.
การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง
1079242 การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Classroom observation and participation in learning management
Local Gobernment
for multi instructional purposes, learning environment management, classroom
observation in various situations, supportive learning activities such as:
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด พัฒนาการ และโครงสร้างของการปกครองท้องถิ่น moral-practice activities, voluntary activities, teaching professional
development, writing lesson plan for self development of learners, learning
การบริหารและเทคนิคการปกครองท้องถิ่น การคลังของท้องถิ่น อ�ำนาจ environment management, tryout of teaching in stimulation and real situations
และความรับผิดชอบของท้องถิน่ และการควบคุมของรัฐบาลกลาง ปัญหา with experts and advisors, teaching, making a test and evaluation instruments,
checking a test, scoring, practice test, learning evaluation, research on
และความต้องการของท้องถิ่นและอนาคตของท้องถิ่น
Concepts devlopment and structure of local government; local
government administration and techniques including finance, power and
accountability, control of central government, problems and needs of local
government including future local government in the future.

ค. ประสบการณ์วิชาชีพครู
1079270 สังเกตและทดลองสอน
1(80)
Teaching Observation and Tryout
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปฏิบตั กิ ารสัง้ เกต และมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรี ย นรู ้ การสั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานการณ์ จ� ำ ลองหรื อ ใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมส�ำหรับผูเ้ รียน เช่น การปฏิบตั ธิ รรมหรือ
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problem solution for students, study of school academic affairs, academic
supporting systems, instructional management system, learning resource
management system, school evaluation, practice in real situations.

1079271 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(240)
Practicum in Teaching 1
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านรายวิชาสังเกตและทดลองสอน
สังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนวิชาเอก
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก งานในหน้าที่ครูผู้สอน ด้านธุรการใน
ชั้นเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท�ำ
หลักสูตรสถานศึกษา จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ การเลือกใช้สอื่ และแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครือ่ งมือประเมินผล
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การตรวจสอบ

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบตั ิ และการตัดสินผลการเรียนร่วมกับครู
ผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมิน ปรับปรุง
ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนและแก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการของ
สถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และน�ำไป
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการพัฒนางานของสถานศึกษาด้าน
ต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
Observation of general conditions of schools, practicum in
teaching major subject, teaching management, responsibilities of teachers,
classroom correspondence affairs, and practice other assigned works,
learners analysis, designing school curriculum, making lesson plans, learning
environment management, selecting teaching materials and learning
resources, making evaluation instruments, learning development activities,
classroom management, scoring, practice test, and evaluating learning
outcomes with experts and advisors, evaluation and improvement, study and
research for learner development and problem solutions, study of school
academic affairs, academic supporting system, learning management system,
teaching materials and learning resources, school evaluation, and practice in
real situations, school work development project, seminar in professional
practice experience and teaching experience exchange in the seminar.

1079272 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(240)
Practicum in Teaching 2
เงือ่ นไขรายวิชา : ผ่านรายวิชาปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนวิชาเอก จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกใน
สถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ�ำ ในลักษณะของการร่วมคิด รว่มท�ำ ร่วมแก้ปญ
ั หาและร่วม
ประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญด้วยการใช้เทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ปฏิบัติการงานในหน้าที่ครูผู้สอน ด้านธุรการในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษา จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือประเมินผล
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การตรวจสอบ
การให้คะแนน การสอบภาคปฏิบัติ และการตัดสินผลการเรียนร่วมกับ
ครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนและแก้ปญ
ั หาผูเ้ รียน ศึกษางานวิชาการ
ของสถานศึกษา ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียน
การสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผลของสถานศึกษา และ
น�ำไปปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง จัดท�ำโครงการพัฒนางานของสถานศึกษา
ด้านต่างๆ การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
Practice in teaching major subject, major-based learning
management with experts and advisors, collaborative work on solving problems
and learner-centered evaluation through various learning and evaluating
models, functions of teachers, classroom general affairs and other assigned
works, learners analysis, school curriculum management, making lesson plans,
learning environment management, selecting teaching materials and learning
resources, making evaluating instruments, learner development activities,
classroom management, scoring, practice test, and learning evaluation with
experts and advisors, evaluation, improvement and research for learner
development and solutions for instructional problems, study of school
academic affairs, academic supporting system, learning system management,
teaching materials and learning resources, school evaluation, and practice in
real situations, school development projects, seminar in professional practice
experience and teaching experience exchange in the seminar
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1013180 หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Sociology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นิ ย าม ขอบเขต ประวั ติ ค วามเป็ น มา และแนวคิ ด ของ
นักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา ความส�ำคัญของสังคมวิทยาใน
ฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฏีหลักของสังคมวิทยา
การจั ด ระเบี ย บทางสั ง คม การจั ด ช่ ว งชั้ น ทางสั ง คม สถาบั น สั ง คม
วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรม
รวบหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
เน้นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฏีและการวิเคราะห์
Definitions, scopes, history and concepts of sociology, methods
of study of sociology,importance of sociology as a field of social science, main
theories of sociology, social organization, social stratification, social institution,
culture, socialization, social process, collective behavior, deviant behaviors,
social and cultural changes with an emphasis on education in both theory and
analysis.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หมวดวิทยานิพนธ์
1079291 วิทยานิพนธ์
12(36)
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิ จั ย ในสาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา เน้ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์เชิงวิชาการ การน�ำทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ภายใต้การแนะน�ำและ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research on social studies focusing on creative academic works,
application of theories and principles for developing and solving problems of
social studies instruction under thesis advisor’s advice and supervision.

1079290 การค้นคว้าอิสระ
6(18)
Independent Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิจัยในหัวข้อที่สนใจ ในสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยเน้น
การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจยั ภายใต้
การแนะน�ำและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

Research on an interesting topics of social studies, focusing on
social studies instructional management under an advisor’s advice and
supervision.

222 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
: Master of Public Administration Program
in Public Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration
(Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A (Public Administration)
3. หลักสูตร
3.1 วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
3.1.1 การบริหารจัดการภาครัฐ
3.1.2 การบริหารนโยบายสาธารณะ
3.1.3 การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและท้องถิ่น
3.2 จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
3.2.1 แผน ก แบบ ก (2) ท�ำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ
เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่อยกิต
3.2.2 แผน ข ท�ำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

3.3 โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 บังคับ
    2.2 วิชาเลือก
          2.2.1 วิชาเลือกทั่วไป
          2.2.2 วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดนิพนธ์
    3.1 วิทยานิพนธ์
    3.2 การค้นคว้าอิสระ
รวม

แผน ก แบบ ก (2)
แผน ข
ท�ำวิทยานิพนธ์ (หน่วยกิต) ท�ำการค้นคว้าอิสระ (หน่วยกิต)
6
6
27
33
15
15
12
18
6
9
6
9
12
45

6
45

3.3.1 หมวดวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแผน ก
แบบ ก (2) และ แผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1046402 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
1046301 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
1556102 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
4126202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
3.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยวิชาบังคับ วิชาเลือก
ทั่วไป และวิชาเลือกเฉพาะสาขา ดังนี้
1) วิชาบังคับ ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข
ให้เรียน 15 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังนี้
6070101 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
6070102 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
6070103 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6070104 การบริหารการงบประมาณและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6)
6070105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2) วิชาเลือกทั่วไป ทั้งแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข
ให้ เ ลื อ กวิ ช าจากวิ ช าเลื อ กทั่ ว ไปละวิ ช าเลื อ กเฉพาะสาขา
ดังต่อไปนี้
2.1) วิชาเลือกทั่วไป แผน ก แบบ ก (2) ให้เลือก 6
หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก 9 หน่วยกิต ตามรายวิชา ดังต่อไปนี้
6070201 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
6070202 การบริหารจัดการคุณภาพองค์การ
3(3-0-6)
6070203 สิทธิมนุษยชนกับสันติภาพ
3(3-0-6)
6070204 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
6070205 สัมมนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3(2-2-5)
6070206 สัมมนาการเมืองไทยยุคใหม่
3(2-2-5)
6070207 สัมมนาการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
2.2) วิชาเลือกเฉพาะด้าน ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และ
แผน (ข ให้เลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น โดยแผน ก แบบ ก
(2) ให้เลือก 6 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก 9 หน่วยกิต ตามรายวิชา
ดังต่อไปนี้
2.2.1) กลุม่ วิชา การบริหารนโยบายสาธารณะ
(Public Policy Management)
6070308 การน�ำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย 3(3-0-6)
6070309 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
6070310 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
6070311 คุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6070312 กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานสาธารณะ 3(3-0-6)
6070313 สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
2.2.2) กลุ ่ ม วิ ช า การบริ ห ารและพั ฒ นา
ประชาคมเมื อ ง และท้ อ งถิ่ น (Urban and Local Community
Development and Administration)
6070414 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ3(3-0-6)
6070415 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
6070416 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
6070417 สัมมนาปัญหาการพัฒนาประชาคมเมือง
3(2-2-5)
และท้องถิ่นไทย
6070418 สัมมนาการพัฒนาสังคมพลวัต
3(2-2-5)
6070419 สัมมนาการเมืองและการบริหารท้องถิ่นไทย
3(2-2-5)
3) หมวดวิทยานิพนธ์
6070501 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก (2) )
12 หน่วยกิต
6070502 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข )
6 หน่วยกิต
4) รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ที่ไม่ได้ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
จะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้ได้ตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก�ำหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้อง
เรียนรายวิชาต่อไปนี้
6070601 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
3(3-0-6)
6070602 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก (2)
และ แผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้
1046301 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิตศิ าสตร์
ไม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การวิ จั ย
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
การวิจัย และการปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียนโครงการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์

analysis, probability, random variables, random sampling, sampling distribution,
estimation techniques, hypothesis testing, analysis of regression and correlation,
analysis of variance, analysis of covariance, non- parametric statistics, selection
of an appropriate statistics for research, application of statistical packages for
data analyses, practices of research data analysis and interpretation.

Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

Definition, characteristics and objectives of research, types of
and procedure for research, identification of research problems, variables and
hypotheses, data collection, data analysis, writing a research proposal and
research report, assessment of research study, practical application of the
research result, ethics of researchers as well as techniques of specific research
methodology for social science, practice of research work, data analysis and
writing a research project in social sciences.

1556102 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Student 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและ
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive data น�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

4126202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information
and
Communication
Technology
2
1046402 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Research Methodology in Social Science
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศเพื่อ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ การสื่ อ สารและสื บ ค้ น ขั้ น สู ง และสมารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านโปรแกรม
กระบวนการวิจัย การก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Advanced information and communication technology, information
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน
communication
retrieval and application of package program for academic
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน�ำผลการวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ
presentation.
นักวิจยั และเทคนิควิธกี ารวิจยั เฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ และฝึกปฏิบตั ิ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
6070101 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
Scope and Theory of Public Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พั ฒ นาการ ขอบข่ า ย สถานภาพและทฤษฎี ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์ต่างๆ วิธีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในแต่ละยุค
สมัย พฤติกรรมองค์การ นโยบายสาธารณะและวิทยาการจัดการ อีกทั้ง
ศึกษาพัฒนาการ ขอบข่ายและสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ประเทศไทย และแนวโน้มการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6070104 การบริหารการงบประมาณและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6)
Public Finance and Budgeting Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย แผน และระเบียบ
ปฏิบัติว่าด้วยการคลังสาธารณะและการงบประมาณ หนี้สาธารณะ
รายรับรายจ่ายของรัฐบาล ประเภทกระบวนการงบประมาณ ระบบงบ
ประมาณแบบ แบบมุ่งเน้นผลงาน เทคนิคการวิเคราะห์และจัดท� ำ
งบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการเมืองกับระบบ
การคลั ง และงบประมาณ รวมตลอดถึ ง ระบบการคลั ง และวิ ธี ก าร
Development, scope, status and theory of public administration, งบประมาณของไทยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นด้วย

the methods of study of public administration in each period organization
behavior, public policy and management science. The evolution, scope and
status and the trend in the future of the study of public administration in Thailand.

Principles and concept of policy, plan and regulations performance
of public finance and budgeting , public debt, the income and payment of
government, types of budgeting process. The work achievement emphasizing
budgeting. Technique of budgeting making and analyzing, the interrelation
between economic and political processes with the finance and budgeting
systems including Thai finance and budgeting in national and local levels.

Thai public policy and those of the other countries.

Concept and policy of effective human resources management
by emphasizing the role and responsibility of personnel administrator in
planning, recruiting, developing, paying, evaluating, motivating, developing
including the problems analysis of human resource that effected to
organization operation.

6070103 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6)
Public Policy and Policy Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3(3-0-6)
ความหมาย ลักษณะ ประเภท และกระบวนการก�ำหนด 6070105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
นโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อการก�ำหนด
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายทั้งในเชิงปทัสถานและ
แนวคิ
ด และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงประจักษ์รวมตลอดถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายสาธารณะของ
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารใน
ประเทศไทยกับประเทศอื่น
The definition, characteristic, type and process of public policy ด้านการวางแผนก�ำลังคน การคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การประเมิน
making. The role and influence of factors toward policy making. Theory of ผลงานและการจูงใจ การพัฒนาตลอดจนการวิเคราะห์ปญ
ั หาการจัดการ
policy analysis in normative and evident including comparing analysis between ทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานขององค์การ

226 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6070201 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
Sufficiency Economic and Thai Local Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน ท้องถิ่น ไทย กับการพัฒนาให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Theory, concepts and techniques in quality control, establish and
maintain quality systems, quality cost analysis, plan for designing quality and
productivity, choose and produce statistical quality control, the measures of
quality system, total quality management and quality management philosophy.

6070203 สิทธิมนุษยชนกับสันติภาพ
3(3-0-6)
Human Right and Peace
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Philosophy, theory, principles, concept and performance about
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิความ
sufficiency economy and Thai local community context with the balance and
stability development.
เป็นมนุษย์ในสังคม รวมถึงการละเมิด การคุกคาม การค้ามนุษย์ และการ
6070202 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6) ป้องกันและแก้ไขโดยใช้วิธีการทางสันติ
Organization and Management
Philosophy, concept, theory and law about human right in
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
society. Violation of human right, trafficking, and protection and solving
ปรัชญา แนวคิด ระบบ บทบาทขององค์การ กระบวนการ problem by peace ways.
3(3-0-6)
ในการจัดการองค์การ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การ 6070204 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น�ำ
การสื่อสารในองค์การ ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
การเปลี่ยนแปลง
และวิธีการแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ
Personality and Transformational Leadership.
Philosophy, concept, system and role of organization. The
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
process of organization management, behavior science theory, organization
ตรรกะและวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงบวก
culture, community in the organization. The human behavior problems and the
การแต่
ง
กาย
การปรั
บตัว การพูดตามโอกาส คุณลักษณะและทักษะของผูน้ ำ 
�
conflict solving method in the organization.
� ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นผู้นำ 
� ทฤษฎี
6070202 การบริหารจัดการคุณภาพองค์การ
3(3-0-6) ทฤษฎีของความเป็นผู้นำ 
ผู้น�ำขึ้นกับสถานการณ์ ทฤษฎีการตัดสินใจ การสร้างแรงจูงใจ บทบาท
Quality Management of Organization
หน้าที่ของความเป็นผู้น�ำ ตลอดจนความเป็นผู้น�ำในการบริหารรัฐกิจ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Logic and analysis of the process of positive thinking
ทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคเพือ่ การควบคุมคุณภาพ การสร้าง
development, dressing, self adjustment, speaking in various occasions, traits
ระบบและการรั ก ษาระบบคุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ ต ้ น ทุ น คุ ณ ภาพ and skills of leader, including theories and development of leadership.
การวางแผนด้านคุณภาพส�ำหรับการออกแบบงานและผลผลิต การเลือก Theory of leadership, behavioral theory of leadership, theory of leadership
คุ ณ ภาพการควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต ผลเชิ ง สถิ ติ และการก� ำ หนด situations, decision making theory, motivation, role of leadership and
มาตรการทางระบบคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร leadership in public administration.
(Total Quality Management) ปรัชญาการบริหารจัดการคุณภาพ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6070205 สัมมนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3(2-2-5)
Seminar in Political Parties and Election
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะ รูปแบบและโครงสร้าง
ของพรรคการเมืองและกลุ่มกดดันทางการเมือง บทบาทและพฤติกรรม
ของพรรคการเมืองต่อการเมือง การปกครองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนปัญหาของการเลือกตั้ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นปัญหาแล้ว
น�ำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
Definition, meaning, characteristic, type and structure of political
party and politic pressure group, role and behavior of political party which
effect to the politic and government, especially election behavior voting,
including election problems of Thailand and of other countries. And study and
discus the issue of problems for conclusion and suggestion.

6070206 สัมมนาการเมืองไทยยุคใหม่
3(2-2-5)
Seminar in Modern Thai Politics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.
2475 ในประเด็นพัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ปฏิสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการประจ�ำ  และกลุ่มการเมืองต่างๆ
ตลอดจนกลไกและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
รวมทัง้ การด�ำเนินงานของรัฐสภาและ องค์การทางการเมืองอืน่ ๆ โดยแบ่ง
กลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรมการสัมมนา
The Thai politic after revolution in the year 2475 B.E. in the issue
of constitutional evolution, The authority interaction among executive power,
legislative power, judicial power, government official power and political groups
including several movement and process in the public administration such as
the performance of the parliament and political organizations by student group
seminar.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6070207 สัมมนาการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
Seminar in Local Participation Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การบริหารจัดการชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ
องค์กรท้องถิ่นโดยเน้นการจัดการแบบมีส่วนร่วม รวมถึงแนวทางการ
พัฒนาให้เข้มแข็งและยั่งยืน และให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นส�ำคัญแล้วมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
Management of community resources and environment, and
local organizations by emphasizing on participatory management, including
guidelines for strong and sustainable development, discuss important issues
for the conclusions and recommendations.

4.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน (ข ให้เลือก
เรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเท่านั้น โดยแผน ก แบบ ก (2) ให้เลือก
6 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก 9 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุม่ วิชา การบริหารนโยบายสาธารณะ (Public Policy Management)
6070308 การน�ำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล 3(3-0-6)
นโยบาย
Policy Implementation and Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ กลยุทธ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายไปปฏิบตั แิ ละการประเมินผลนโยบาย
โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่างของการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายของไทย

Theory, model, process, strategy and factor which influence the
achievable policy implementation and evaluation, especially the studying and
analyzing the case study of Thai policy implementation and evaluation.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6070309 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Seminar in Project Analysis and Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ โครงการ วิ ธี ก ารจั ด ท� ำ และ
วิเคราะห์โครงการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารโครงการ องค์การและผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์การประเมินผลส�ำเร็จของโครงการ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักการทางปรัชญา และ
หลักค�ำสอนของศาสนา เพื่อเป็นแนวทางน�ำไปสู่การเสริมสร้างและ
การพัฒนาตนของนักบริหาร ให้มีจริยธรรมและคุณธรรมอย่างเหมาะสม

6070310 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี หลักปฏิบตั ขิ องกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของ
องค์การโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตลาด การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนวิธกี าร
ด�ำเนินงานขององค์การประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัญหา
และแนวทางในการด�ำเนินกลยุทธ์

Principles of public law; meaning, characteristic, element and
interrelation between public law and other laws, study the basic of constitution
law and government law, the organizations under the public law and study of
the other law concerning public law, including the effects to public administration.

Concept and theory of project, project making and analyzing
quantity and quality project, the environment effected to project management,
organization and the authority person in charge of project management,
instrument used for controlling and following the project progressiveness
including project achievable evaluation analysis.

Morality and ethics in the philosophy and in the teaching of
religion for the development of morality and ethics of the executive.

6070312 กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานสาธารณะ 3(3-0-6)
Public Law and Public Operation Executive
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายมหาชน ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่น ศึกษา
พืน้ ฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง องค์กรตามกฎหมาย
มหาชน และการศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน
ตลอดจนผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐ

6070313 สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
Seminar in Public Policy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาประเด็นส�ำคัญของนโยบายสาธารณะ และสังเคราะห์
แนวทางการพั
ฒนานโยบายสาธารณะ ภายใต้การควบคุมดูแลของ
Concept, theory, principle of strategy in organization operation
by analyzing ; such as economy, society, politic, marketing, budgeting and อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยก�ำหนดให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นที่สนใจ
technology environments including organization operation method so as to เกีย่ วกับปัญหานโยบายสาธารณะแล้วน�ำมาอภิปรายเพือ่ หาข้อสรุปและ
analyze the strategy problem and operation strategy.
เสนอแนะ
Seminar on importance topic and issue of public policy and
6070311 คุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
synthesize
the
public policy developmental means under the control and
Morality and Ethics for Executive
supervision of responsive instructor, according to a study of interesting issues
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
about public policy issues then discussed for the conclusions and suggestions.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กลุม่ วิชา การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและท้องถิน่ (Urban
and Local Community Development and Administration)
6070414 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ 3(3-0-6)
Change Management and Organizational Innovation.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและเทคนิคการออกแบบองค์การ การพัฒนาองค์การ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ การจัดการเชิงสร้างสรรค์
รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมภายในองค์การ
องค์การในฐานะเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือสอดแทรกในระบบเปิด
นิเวศวิทยาองค์การและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การและ
สภาพแวดล้อม การพึ่งพากันขององค์การ องค์การแบบหลังสมัยใหม่
(Post-modern) และบทบาทขององค์การในบริบทของโลกไร้พรมแดน
Concept and organization design techniques, organization
development, change management in the organization, creative management,
model of the learning organization, organization as the innovation and the
instrument of the open system, ecology of organization and interaction between
organization and environment, organizations dependence. The post-modern
organization and the role of the organization in the globalization.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Techniques and process of human resource management in
educating, training and developing approaches with the emphasis on the
development of human resource and its change. The establishment of the
open system network and studying concept, theory and principles of the
modern and post-modern management principle that concern the human way
of life in the community and environment. Studying the guild line to build the
strength of urban and local community. Analyzing the problem of human
resource and quality life management.

6070416 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
The Management of Natural Resource and Environment
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิธีการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิธกี ารประเมินผลกระทบของการตัดสินใจทางธุรกิจและโครงการพัฒนา
ต่างๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายและมาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและประเทศอื่น
Analysis method of natural resource environment system, impact
of decision making evaluation methods in business and various projects which
effected to environment, policy and economic motivation in order to reduce a
environment impact, studying and comparing of natural resource and
environment management in Thailand and other countries.

6070415 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Human Resource and Quality of Life Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3(2-2-5)
เทคนิ ค และกระบวนการในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 6070417 สัมมนาปัญหาการพัฒนาประชาคมเมือง
และท้องถิ่นไทย
ทั้งในรูปแบบการให้การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา โดยเน้น
Seminar in the Development Problems in Thai Urban
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
and Local Community
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบเปิด ตลอดจนศึกษาแนวคิด
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี หลักการจัดการสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาประชาคมเมืองและท้องถิ่น
ของมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความ
ไทยทั
้
ง
สาเหตุ
แ ละแนว ทางแก้ ไ ข การบู ร ณาการทางการเมื อ ง
เข้มแข็งแก่ประชาคมเมืองและท้องถิ่น วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค
ผลประโยชน์สาธารณะ ความยุติธรรม ความเสมอภาคและแผนการ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พัฒนาภายใต้บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีที่ 6070419 สัมมนาการเมืองและการบริหารท้องถิ่นไทย 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง ประชาสังคม (Civil society) กับเครือข่ายการพัฒนา
Seminar in Local Politics and Administration
รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประชาคมเมื อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระจายอ�ำนาจ การถ่ายโอนอ�ำนาจ โดยก�ำหนดให้ศกึ ษาประเด็นปัญหา
ทฤษฎีการเมืองท้องถิน่ โครงสร้างอ�ำนาจ การได้มาซึง่ อ�ำนาจ
ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อหาข้อสรุปและเสนอแนะ
ความขัดแย้งการบริหารงานและกลไกการตรวจสอบการท�ำงานของ
Analysis of development problem in Thai urban and local องค์กรท้องถิ่นโดยเน้นกรณีสังคมไทย โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาและ
community; cause and problem solving, study the political integration, the public
interest, the justice, the equity the development planning under the social, แนวทางการแก้ไขด้วยการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ หาแนวทางการ
economic, politic contexts and the changing of technology. The civil society and บริหาร
the development network, including the relationship between the urban and local
community in the way of decentralization and the transference of power. Study
of issues and solutions for the conclusions and recommendations.

6070418 สัมมนาการพัฒนาสังคมพลวัต
3(2-2-5)
Seminar on Dynamic Social Development.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมา และแนวคิดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนทางสังคม ความส�ำคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เกี่ยวกับ
รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม
กลุม่ สังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาสังคม กระบวนการทาง
สังคม พฤติกรรมรวมหมู่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการ
ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมืองแล้ว
น�ำมาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
Definition, scope, background and thought about social change.
the importance of sociology as related to public administration. The social
organization, the stratification of social groups, social institutions, social,
cultural and social polish, social processes, group behavior. The changes of
social and cultural affecting public management and development by
focusing on study social issues and problems of rural and city society then
discuss on the conclusion and recommendations.

Theory of local politic, power structure, power gaining, conflict,
administration and checking procedure of local organization performance by
emphasizing Thai society by study problems and solutions with a discussion
to find ways for management.

6070501 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก (2))
12 หน่วยกิต
Thesis
การท�ำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือกในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยจัดท�ำออกมาในลักษณะเอกสารทางวิชาการ
ระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษาก�ำกับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบ ป้องกัน
วิทยานิพนธ์ตามมาตรฐาน ของบัณฑิตวิทยาลัย

Conducting a research related to the area of public administration.
The paper must be written to meet the high academic standard and approved
by the advisor and pass the thesis defense examination by the appointed
committee under the regulation and the standard of the graduate school.

6070502 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
6 หน่วยกิต
Independent Study
การศึกษาหรือท�ำการค้นคว้าในเรือ่ งเกีย่ วกับกลุม่ วิชาทีเ่ ลือก
ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดยจัดท�ำออกมาในลักษณะเอกสารทาง
วิชาการ มีอาจารย์ที่ปรึกษาก�ำกับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบ โดย
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 231

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
The study or conducting research related to the area of public 6070602 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
administration. The paper must be written to meet the academic standard
Introduction to Public Administration
under the supervision and the approval of the advisor and pass the
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
examination of the independent study appointed committee
ความหมาย พั ฒ นาการ แนวความคิ ด ทฤษฎี และ
6070601 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 3(3-0-6)
ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ครอบคลุ ม ถึ ง นโยบาย
Thai Political, Economic and Social Systems
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง องค์การและการจัดการ ตลอดจนกระบวนการบริหารงาน
Definition development, concepts, theories and relationships of

เศรษฐกิจและสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบ public administration include public policy, human resource management,
และปัจจัยที่มีอิทธิพบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เศรษฐกิจและ finance and budget management, organization and management and
สังคมไทย รวมทั้งการศึกษาถึงลักษณะและวิวัฒนาการของปัญหา และ management process.
วิธีแก้ปัญหาทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย
Concept, theory and research in Thai politic, economic and social,
relationship between systematic constituent and factors effected to change
system of Thai politic, economic and social. Including study characteristic,
evolution and problem solving concerning Thai politics, economy and society.
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตร พ.ศ.2556
3.3 โครงสร้างหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program
in Public and Private Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ชื่อย่อ (ไทย)
: รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration Program
(Public and Private Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A. (Public and Private Management)
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น
2 แผน คือ
3.1 แผน ก แบบ ก (2) ท�ำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3.2 แผน ข ท�ำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่นอ้ ย
กว่า 36 หน่วยกิต

องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 บังคับ
    2.2 วิชาเลือก
          2.2.1 วิชาเลือกทั่วไป
          2.2.2 วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดนิพนธ์
    3.1 วิทยานิพนธ์
    3.2 การค้นคว้าอิสระ
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รวม

แผน ก แบบ ก (2)
ท�ำวิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
6
24
15
9
3
6

แผน ข
ท�ำการค้นคว้าอิสระ
(หน่วยกิต)
6
30
15
15
6
9

12
ไม่นับรวมหน่วยกิต
42

6
ไม่นับรวมหน่วยกิต
42

3.4 หมวดวิชาแกนร่วม ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข ให้เรียน
12 หน่วยกิต (เป็นรายวิชาทีไ่ ม่นบั รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต) ตามรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2*
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2*
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
หมายเหตุ * เป็นวิชาแก่นร่วมที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3.5 หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก (2) จ�ำนวน 24 หน่วยกิต
แผน ข จ�ำนวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 1) วิชาบังคับ 2) วิชาเลือก
ได้แก่ วิชาเลือก และวิชาบังคับเลือก ดังนี้
3.5.1) วิชาบังคับ ทัง้ แผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ให้เรียน
15 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังนี้
6071101 องค์การและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
Organization and Management for Public
and Private Sectors
6071102 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
Strategic Management of Public and Private Sectors
6071103 การจัดการการเงินและการคลัง
3(3-0-6)
Fiscal and Financial Management
6071104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
6071105 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3(2-2-5)
Seminar on Public and Private Sectors Management
3.5.2) วิชาเลือก ทั้งแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข ให้เลือกวิชา
จากวิชาเลือกและวิชาบังคับเลือก ดังต่อไปนี้
1) วิชาเลือกทั่วไป แผน ก แบบ ก (2) ให้เลือก 3
หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก 6 หน่วยกิต ตามรายวิชา ดังต่อไปนี้
6071201 การพัฒนาบุคลิกภาพส�ำหรับผู้บริหาร
3(2-2-5)
Personality Development for Executives
6071202 กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Strategy
6071203 การจัดการทรัพยากรอาคารในภาครัฐ
3(3-0-6)
และภาคเอกชน
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รหัสวิชา
6071204
6071205
6071206
6071207
6071208
6071209

6071210

6071211
6071212

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Facility Management in Public and Private Sectors
การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk and Crisis Management
ภาวะผู้น�ำและจริยธรรมส�ำหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
Leadership and Ethics for Executives
การจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
สัมมนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน 3(2-2-5)
Seminar on Community Enterprise and
Business Management
สัมมนาเทคนิคการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5)
Seminar on Public and Private Management
Techniques
สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับ
3(2-2-5)
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Seminar on Politics, Economy and Society
and Public and Private
Sectors Management
สัมมนาภูมิปัญญาและเศรษฐกิจพอเพียงกับ
3(2-2-5)
การพัฒนาประเทศ
Seminar on Wisdom and Sufficiency Economy
and Country Development
สัมมนาธุรกิจกับการเมือง
3(2-2-5)
Seminar on Politics and Business
สัมมนาสิทธิมนุษยชน
3(2-2-5)
Seminar on Human Rights

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071213 สัมมนาการจัดการระบบเศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
และเศรษฐกิจโลก
Seminar on Thai Economic System and Global Economy
6071214 สัมมนาการจัดการประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
Seminar on ASEAN Community Management
2) วิชาเลือกเฉพาะสาขา โดยแผน ก แบบ ก (2) ให้เลือก
6 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก 9 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้
6071301 การจัดการโครงการภาครัฐและภาคเอกชน
3(3-0-6)
Project Administration in Public and Private Sectors
6071302 การบัญชีเพื่อการจัดการส�ำหรับผู้บริหาร
3(2-2-5)
Accounting for Administration
6071303 การจัดการการตลาดและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Marketing Management and Public Relation
6071304 กฎหมายส�ำหรับการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
Laws for Management
6071305 สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 3(2-2-5)
Seminar on Changes Management and Innovation
6071306 สัมมนาการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์
3(2-2-5)
Seminar on Human Capital Management and
Development
6071307 สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5)
Seminar on Managing Information System and
Communication
6071308 สัมมนาธรรมาภิบาลส�ำหรับการจัดการภาครัฐ 3(2-2-5)
และภาคเอกชน
Seminar on Good Governance for Public and
Private Sectors Management

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3.6 หมวดวิชานิพนธ์
6071401 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
6071402 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
3.7 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในรายวิชาต่อไปนี้
6071501 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
3(3-0-6)
Thai Political, Economic and Social Systems
6071502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและ 3(3-0-6)
ภาคเอกชน
Introduction to Public and Private Management
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย  
3(2-2-5)
Statistics for Research
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิตศิ าสตร์
ไม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การวิ จั ย
การประยุกต์โปรแกรมส� ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
การวิจัยและปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive
data analysis, probability, random variables, random sampling, distribution
sampling, techniques estimation, hypothesis testing, analysis of regression
and correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric
statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of
statistical packages for data analyses, practices of research data analysis and
interpretation.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศ
3(2-2-5) เพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง

8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
Advanced information and communication technology,
information
communication
retrieval and application of package program for
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ
academic
presentation.
กระบวนการวิจัยการก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน
4.2.1 วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก (2) และแผน ข เรียน 15 หน่วยกิต
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน�ำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย
และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการ 6071101 องค์การและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
Organization and Management for Public and
ศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนโครงการวิจยั ทาง
Private Sectors
สังคมศาสตร์
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Definitions, characteristics and objectives of research, types of
พั ฒ นาการของทฤษฎี อ งค์ ก าร ฐานคติ แนวคิ ด และ
and procedure for research, identification of research problems, variables and
hypotheses, data collection, data analysis, writing a research proposal and ความหมายขององค์ ก าร โครงสร้ า งองค์ ก าร ทฤษฎี โ ครงสร้ า งตาม
research report, assessment of research study, practical application of the สถานการณ์ ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อองค์การเช่น เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
research results, ethics of researchers as well as techniques of specific รูปแบบขององค์การสมัยใหม่ อาทิ องค์การเสมือนจริง องค์การบริหาร
research methodology for social sciences, practice of research work, data
ตนเอง องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การคุณภาพ วัฒนธรรมองค์การ
analysis and writing a research project in social sciences.
และการเมืององค์การ รวมทัง้ เทคนิคและวิธกี ารบริหารจัดการ กรณีศกึ ษา
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
เกี่ยวกับการจัดการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
English for Graduate Studies 2
The evolution of organization theory, assumptions, concepts, and
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ meanings of Organization; organizational structure, structural contingency
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน theory, factors affecting organization such as technology, environment; new
models including virtual organization, self-organization, quality
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและ organization
organization, and learning organization, organizational culture, and organizational
น�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
politics including techniques and methods of management; case studies of
management in public and private sectors.

236 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071102 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
Strategic Management of Public and Private Sectors
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี หลักปฏิบตั ขิ องกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของ
องค์การโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตลาด การเงิน เทคโนโลยี เพื่อน�ำมา
วางแผนกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้เทคนิค การบริหารต่างๆ เช่น เทคนิคการ
บริหารสมัยใหม่ (Knowledge Management, Learning Organization,
TQM, Balanced Scorecard, Benchmarking, Good Governance,
PMQA) ตลอดจนวิธีการด�ำเนินงานขององค์การประเภทต่างๆ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการด�ำเนินกลยุทธ์ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเน้นการบูรณาการ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เพื่อประเมินผลทางการเงินของธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน
การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์

6071103 การจัดการการเงินและการคลัง
3(3-0-6)
Fiscal and Financial Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการเงินและการคลัง ระบบ
การเงินและการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง รวมทั้ง
บทบาทของสถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ ศึ ก ษาตลาดการเงิ น ตลาดเงิ น
ตลาดทุน บทบาท ความส�ำคัญของการบริหารการเงินขององค์กร ทัง้ ของ
ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล หลักการวิเคราะห์ทางการเงิน

Concepts and theories of strategic human resource management,
policy, human resource strategies, human resource management process,
including job analysis, human resource planning, recruitment, selection, human
resource development, human resource retention, competency-based HRM,
performance appraisal, performance management, compensation; labor
Relation in public and private sectors including new human resource
management concepts such as Talent Management, Human Capital and High
Performance Organization.

Concepts, theories, principles of strategies in organization
operation by analyzing various environment such as economy, society, politic,
marketing, budgeting and technology for strategic planning; application of
various management techniques such as modern managements : Knowledge
Management, Learning Organization, TQM, Balanced Scorecard, Benchmarking,
Good Governance, PMQA; including organization operation methods for
analysis of problems and strategic operation approaches of public and private
sectors by focusing on integration.

Concepts and theories of fiscal and financial management, financial
and fiscal systems; monetary policy and fiscal policy; including role of financial
institutions; financial markets, monetary market, capital market, role of financial
management of organization including household sector, private sector and
public sector; principle of financial analysis to assess the financial results of the
business; risk management in investment; strategic financial management.

6071104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิง
กลยุทธ์ นโยบาย กลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรักษา
บุคลากร การใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
แรงงานสัมพันธ์ในองค์การทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ แนวคิดด้าน
ทรัพยากรใหม่ๆ เช่น การจัดการผูท้ มี่ วี ฒ
ุ คิ วามสามารถสูง ทุนมนุษย์ และ
องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานสูง
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071105 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5)
Seminar on Public and Private Sectors Management
แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาค
เอกชน การบริการสาธารณะและธุรกิจของเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน
เปรียบเทียบความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หุน้ ส่วนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership) การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) การปฏิรูประบบราชการ
แนวคิดการน�ำเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ แนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) แนวคิดการจัดการ
หลังสมัยใหม่ (Post Modern Management) และการบริหารจัดการใน
ศตวรรษที่ 21
Concepts and theories about the government and private sector
management, the public services and private businesses and public sector,
the comparison about differences, similarities, connecting relation, collaboration between the government and private sector. Cooperation between the
government and private sector, the public and private partnership, the New
Public Management - NPM), the Reform of the bureaucracy, the concept of
private sector management techniques used in the public sector, the New
Public Service – NPS, the Post-modern management concept, and the management in the 21st century.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Concepts and principles of the ASEAN Community including
social, economic, political, management, government and technological
systems; international roles and cooperation by studying the issues, analyzing,
synthesizing and discussing for problem solving and development benefitial
of the country.

4.2.2 วิชาเลือก แผนก แบบ ก (2) เลือก 3 หน่วยกิต และ
แผน ข เลือก 6 หน่วยกิต
6071201 การพัฒนาบุคลิกภาพส�ำหรับผู้บริหาร
3(2-2-5)
Personality Development for Executives
ตรรกะและการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงบวก
การแต่งกาย การวางตัวในสังคม การพูดตามสถานการณ์ คุณลักษณะ
และทักษะของผูบ้ ริหาร รวมถึงทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับการบริหาร ภาวะผูน้ ำ 
�
และการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
Logic and analysis of processes of positive thinking development,
dressing, social posting, speaking various situations, attributes and skills of
executives, theories related to the administration, leadership and leadership
development.

6071202 กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Strategy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การจั ด การและการวางกลยุ ท ธ์ ใ นระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
6071214 สัมมนาการจัดการประชาคมอาเซียน
3(2-2-5) องค์ ก าร การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานการขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ การสั่ ง ซื้ อ
Seminar on ASEAN Community Management
สินค้าคงคลัง การคลังสินค้าและการบรรจุภัณฑ์ บทบาทและหน้าที่ของ
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้งระบบ การจัดส่ง ก�ำลังบ�ำรุงในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารจัดการ การปกครอง และเทคโนโลยี ส�ำหรับภาครัฐและเอกชน
บทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยศึกษาประเด็นส�ำคัญแล้ว
Strategic management and logistics systems in the organization,
supply
chain
management, transportation of raw, material, purchasing,
น�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายและเสนอแนะประเด็นเพือ่ ให้เกิดการ
inventory,
warehousing
and packaging, the role and function of the logistics
แก้ปัญหาและการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
of distribution from producers to consumers for public and private sectors.

238 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071203 การจัดการทรัพยากรอาคารในภาครัฐ
3(3-0-6)
และภาคเอกชน
Facility Management in Public and Private Sectors
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การจั ด การทรั พ ยากรกายภาพของอาคาร การบริ ห าร
การเปลีย่ นแปลง อสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการอาคารประเภทต่างๆ
การบริหารนิตบิ คุ คลอาคารชุด การรักษาความปลอดภัย การประเมินและ
ตีราคาทรัพย์สิน การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาที่พบในการ
บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และแนวทางการแก้ ไ ข ระบบงานบ� ำ รุ ง รั ก ษา
ความปลอดภัยในงานบ�ำรุงรักษา วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ การบริหาร
วัสดุคงคลัง การวิเคราะห์และการรายงานการบ�ำรุงรักษา ต้นทุนวงจรอายุ
การใช้งาน การตั้งงบประมาณ การประเมินความเสียหาย การประเมิน
ความเสี่ยง การบ�ำรุงรักษาด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เปลีย่ นแปลงและความผันผวนทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ
กระบวนการวางแผนจั ด การวิ ก ฤตการณ์ โ ดยบู ร ณาการแนวคิ ด กั บ
การปฏิ บั ติ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละกรณี ศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และการสังเคราะห์บทเรียนเพือ่ แสวงหาโอกาสและแนวทาง
ป้องกันแก้ไขจากภาวะวิกฤตและความเสี่ยง

6071204 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk and Crisis Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การจั ด การภาวะวิ ก ฤตและความเสี่ ย งในภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน โดยพิ จ ารณาตั ว แบบการจั ด การในลั ก ษณะองค์ ร วม
วิกฤตการณ์และความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แนวทาง
และกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การภาวะวิ ก ฤตซึ่ ง เป็ น ผลมาจากพลวั ต การ

The leadership, change leader, strategic leader, moral and
ethics of leader, leader and conflict management, philosophy and concepts
in ethics for administrators, good governance, adapting good governance
concept to public and private organization; case studies, problems and
suggestions in administrative ethics.

Facility management, change management, real estate business,
management of buildings, condominium juristic person management, security,
property appraisal, real estate project development, property management
problems and solutions, maintenance system, safety in maintenance system,
reliability engineering, spare part management, maintenance analysis and
reporting, life cycle cost, maintenance budgeting, risk evaluation, maintenance
of civil engineering and architecture in public and private sectors.

Crisis management and risk management of public and private
sectors by considering roles of holistic management crises and risks at the
policy level and practical level; guidelines and strategies of crisis management
as a result of the dynamics of change and the variation both from internal and
external organization factors; the crisis management planning process by
integrating concepts with practice; situation analysis and case studies both
domestic and abroad; synthesis of lessons learned for finding opportunities
and ways to prevent crisis and risk.

6071205 ภาวะผู้น�ำและจริยธรรมส�ำหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
Leadership and Ethics for Executives
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ภาวะผู้น�ำ  ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ คุณธรรม
จริยธรรมของผู้น�ำ ผู้น�ำกับการจัดการความขัดแย้ง ปรัชญา และแนวคิด
เกีย่ วกับจริยธรรมของนักบริหาร หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ
ทีด่ ี การประยุกต์ใช้ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน กรณีศกึ ษา ปัญหา
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหาร
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071206 การจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด และทฤษฎีความขัดแย้ง ชนิดของความขัดแย้ง
สาเหตุของการเกิดความขัดแย้งการแก้ไขความขัดแย้ง กระบวนการเจรจา
ต่อรอง การประนีประนอม การน�ำไปสูข่ อ้ ยุตหิ ลักการในการจัดการความ
ขัดแย้ง เทคนิคการเจรจาต่อรองในสถานการณ์เฉพาะ และในบริบททาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างของภาครัฐและภาคเอกชน
Concepts and theories of conflict, types of conflict, causes of
conflict, conflict problem solving, negotiation techniques in a specific situation
and in different cultural contexts of public and private sectors.

6071207 สัมมนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
และธุรกิจชุมชน
Seminar on Community Enterprise and Business
Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดในการจัดการวิสาหกิจชุมชน แนวคิด หลักการ และ
ความส�ำคัญของวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาประเทศ องค์ประกอบ ขั้นตอนในการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนและปัจจัยสนับสนุน รูปแบบ กลยุทธ์ เทคนิควิธกี ารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างครบวงจร การจัดการธุรกิจชุมชน ขั้นตอนเทคนิค การจัดการ
ตลาด การจั ด การสิ น ค้ า และร้ า นค้ า การบริ ก าร การก� ำ หนดราคา
การออกแบบ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการ
งบประมาณและสินทรัพย์ การจัดการธุรกิจชุมชนให้พฒ
ั นาวิสาหกิจชุมชน
เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง และความสามารถในการพึง่ ตนเองของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการ การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่ประสบ
ความส�ำเร็จในการจัดการธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Concepts in the management of community enterprises;
concepts, principles and priorities of community enterprises leading to
strengthen the community and national development components and steps
in the management of community enterprises and supporting factors;
techniques for a full cycle of management of community enterprises, business
management community process; techniques market management, product
and store management, services, pricing, design, development and control
of product quality, budget and asset management, the business community
to develop strong community enterprises and ability in self-sufficiency of
communities; analysis of case studies of successful business community
management and community enterprises.

6071208 สัมมนาเทคนิคการจัดการภาครัฐและ
3(2-2-5)
ภาคเอกชน
Seminar on Public and Private Management Techniques
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี หลักการของการจัดการยุคใหม่ เทคนิคใน
การบริหารการจัดการสมัยใหม่เครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งในภาค
รัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ การศึกษาโดยใช้กรณีศกึ ษาในการใช้เครือ่ งมือ
ในการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทั้งในองค์กรภาครัฐ
และเอกชน โดยมุ่งเน้นการน�ำเครื่องมือทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ได้
และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยน�ำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาประมวล
ใช้แก้ปัญหาในกรณีศึกษาของแต่ละองค์การ

Concepts, theories, principles of modern management, modern
management techniques, tools for managing both public and private sectors,
including a case study of management tools to manage effectively both
public and private sectors by focusing on application of the tools for
managing and participating in the class using knowledge learned to solve
a problem in the case of each organization.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071209 สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับ 3(2-2-5)
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Seminar on Politics, Economy and Society with
Public and Private Management Sectors
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบสั ง คม ระบบการเมื อ ง และระบบเศรษฐกิ จ ไทย
ความเชือ่ มโยงกับนโยบายภาครัฐ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และประชาสังคม แนวคิด
เกี่ยวกับระบบการเมือง ปรัชญาการเมือง วัฒนธรรมการเมือง รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคม ระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจ
ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารการพั ฒ นาประเทศ กรณี ศึ ก ษาทางสั ง คมและ
การเมืองไทย

The social, political and Thai economic systems in Thailand,
connecting to public policy and strategic management; theories and concepts
about social change and civil society, concepts about the political system,
political philosophy, political culture including the interaction between social
systems , political and economic systems affecting the administration of
national development; a case study of Thai politics and society.

6071210 สัมมนาภูมิปัญญาและเศรษฐกิจพอเพียงกับ 3(2-2-5)
การพัฒนาประเทศ
Seminar on Wisdom and Sufficiency Economy and
Country Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรัชญา แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางพระราชด�ำริ แนวทางขับ
เคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมและยกระดับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไทย
กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย รวมทั้งการเจริญเติบโต
ของท้องถิ่นทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ การพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งไปสู่การ
ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเพื่อเป้าหมายแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Sufficiency economy, local wisdom, philosophy, concepts of
sufficiency economy, and the new theory based on the King’s initiative
approaches for driving sufficiency economy, extension and veleling Thai local
wisdoms, of Thai sufficiency economy, including the growth of local economy,
society, etc., the local development towards designing local communities for
the target of solving local problems.

6071211 สัมมนาธุรกิจกับการเมือง
3(2-2-5)
Seminar on Politics and Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง ธุรกิจ
การเมือง ทั้งในระดับสากลและระดับชาติ ตัวแบบ ทฤษฎี กระบวนการ
และพฤติกรรมทางสังคมและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย การวิเคราะห์การแก้ปญ
ั หาการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย รวมทั้งอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคม
การเมือง และการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการด�ำเนินธุรกิจกับ
การด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนการน�ำผลงานวิจัยที่ส�ำคัญ
เกีย่ วกับการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยมาเป็นกรณี
ศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และ
การพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Concepts and theories of economics, political economics,
political business both at the international and national levels, models, theories
processes and social and political behaviors affecting the development of
economic, social and political systems in Thailand, analysis of problem solving
of economic development of Thailand, including influences and relationship
between social, political and administration systems, relationships between
business and political operation as well as using research findings on
economic, social and political system in Thailand as a case study in order to
help the students apply to solve the problems and the development of
management systems to be more efficiently.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071212 สัมมนาสิทธิมนุษยชน
3(2-2-5)
Seminar on Human Rights
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แนวคิ ด และกฎหมายสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน ความเคลื่อนไหว และขบวนการสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ต่างๆ การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิทธิมนุษยชน กรณีศกึ ษาปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

Human rights, the concepts and international laws of human
rights, movement and processes in human rights in other countries; awareness
development of human rights, case studies concerning the problems of human
rights and violations in Thai society.

6071213 สัมมนาการจัดการระบบเศรษฐกิจไทยและ 3(2-2-5)
เศรษฐกิจโลก
Seminar on Thai Economic System and Global Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดเกีย่ วกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ หลักการ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ และประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน โครงสร้าง
การค้า สถาบันการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายทุน
ระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ปัญหา
ดุลการค้าและดุลการช�ำระเงิน การร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อตกลงและ
การเจรจาสองฝ่ายและหลายฝ่าย การกีดกันทางการค้า และความขัดแย้ง
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศศึ ก ษาการควบคุ ม และการก� ำ กั บ การค้ า ระหว่ า งประเทศ
(International Trade Regulations) ในรูปของข้อตกลงสองฝ่ายและ
หลายฝ่าย ภูมิภาคนิยมและการรวมกลุ่มทางการค้า บทบาทขององค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น องค์กรการค้าโลก เป็นต้น ประเด็นความขัดแย้งทาง
ด้านการค้าสินค้าและบริการ และมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การเจรจาที่ส�ำคัญส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา หลักการของการก�ำกับ
การค้า กรณีศึกษาของการก�ำกับการค้าในทางปฏิบัติ

Concepts of international trade and finance, principles of
comparative advantages and benefits from the exchange, the structure of
trade, trade and international financial institutions, international capital mobility and impact on the development of the economy, trade balance and balance
of payments problems and international cooperation, agreement and the
negotiation of bilateral and multilateral basis, trade barriers and economic
conflicts between nations and economic integration between the control and
direction of international trade. (International Trade Regulations) in the form of
bilateral and multi-party agreement, regionalism and the integration of trade,
the role of international organizations like the World Trade Organization issues
such as conflict and trade in goods and services, and investment measures
related to trade, negotiations important for developing countries, the principle
of the trade; case studies of the trade in practice.

4.2.3 วิชาบังคับเลือก แผน ก แบบ ก(2) เลือก 6 หน่วยกิต
แผน ข เลือก 9 หน่วยกิต
6071301 การจัดการโครงการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
Project Administration in Public and Private Sectors
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักการบริหารโครงการ ตัง้ แต่การวบรวมข้อมูล
การศึกษาทบทวน ยุทธศาสตร์ขององค์การ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ การด�ำเนิน และการบริหาร
โครงการ การวิเคราะห์ตรวจสอบเอกสาร ก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนิน
ภารกิจตามสัญญา การเขียนโครงการ การขับเคลื่อนโครงการ การยุติ
โครงการ และการประเมินผลโครงการ การจัดสรรและจัดการทรัพยากร
การบริหารโครงการ ปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ปัจจัยแห่งความ
ส�ำเร็จในการบริหารโครงการภาครัฐและภาคเอกชน

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Concepts and principles on project management in terms of data
collection, study reviews of organizational strategy, feasibility analysis, project
preparation, project writing, implementation and project management,
analysis and revision of document, scope of duties under the contract (Terms
of Reference: TOR) of the project, driving the project, termination of the project,
and program evaluation; resource allocation and management, project
management problems and difficulties, successful factors in project
management of public and private sectors.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การเมือง กระบวนการของการประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กบั
สื่อมวลชน เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณของ
นักประชาสัมพันธ์ โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น รัฐบาล หน่วยงานธุรกิจ และองค์ที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ฯลฯ
ความส�ำคัญของประชามติต่อการประชาสัมพันธ์ การส�ำรวจประชามติ

Concepts of marketing and environmental marketing, consumer
behavior, information systems, marketing, market research, market segmentation,
selection of marketing target, marketing positioning, marketing mix, including
the evolution of public relations; principles and roles of public relations towards
social economic and political systems, the process of public relations, the
relationships on public media, the techniques and instruments of public
relations, the ethics of public relationists, the structure and nature of public
relations agencies such as government, business agencies a non-profit
organizations etc., the importance of referendum and the referendum survey.

6071302 การบัญชีเพื่อการจัดการส�ำหรับผู้บริหาร
3(2-2-5)
Accounting for Administrators
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ และแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี มาตรฐานการ
บัญชี กระบวนการทางบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ การจัดท�ำ
งบดุล งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด การใช้ข้อมูลทางการบัญชี
3(3-0-6)
มาใช้ประโยชน์ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดท�ำบัญชี เพื่อการ 6071304 กฎหมายส�ำหรับการบริหารจัดการ
Laws for Management
วางแผน ควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษากรณีศึกษา และหัวข้อ
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายด้านการจัดการทางธุรกิจ และการบริหารภาครัฐ
Basic principles and concepts of accounting, accounting
standard, accounting process for management and decision making; the กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการด�ำเนินการทางธุรกิจ สัญญา ข้อห้าม
balance of the agency, income statements and cash flows; uses of accounting หรือข้อผิดพลาดทางธุรกิจในประเด็นของกฎหมายที่น่าสนใจ แนวโน้ม
information and uses of computers for accounting, planning, controlling and
ของกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการขององค์การในอนาคต
decision making; case studies and seminar on related topics.
6071303 การจัดการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้ในกรณีการเกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ศาลปกครอง คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
Marketing Management and Public Relation
กรณีศึกษาด้านปัญหาทางกฎหมายของภาครัฐและภาคเอกชน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Laws relating to business management and public administration,
แนวคิดทางการตลาด เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด laws or regulations concerning the prohibition of business contracts, business,
พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยตลาด or an error of law on issues of interest; trends in legislation affecting the
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต�ำแหน่งทางการ operations of the organization in the future; laws or regulations applied to the
case of a dispute between the government and the private sector Committee
ตลาด ส่วนประสมทางการตลาด รวมทัง้ วิวฒ
ั นาการของการประชาสัมพันธ์ on Arbitration Court; a case study of the legal problems of government and
หลักการและบทบาทของการประชาสัมพันธ์ตอ่ ระบบสังคม เศรษฐกิจและ private sectors.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071305 สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 3(2-2-5)
Seminar on Change Management and Innovation.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและเทคนิคการออกแบบองค์การ การพัฒนาองค์การ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ การจัดการเชิงสร้างสรรค์
รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมภายในองค์การ
องค์การในฐานะเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือสอดแทรกในระบบเปิด
นิเวศวิทยาองค์การและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การและ
สภาพแวดล้อม การพึ่งพากันขององค์การ องค์การแบบหลังสมัยใหม่
(Post-modern) และบทบาทขององค์การในบริบทของโลกไร้พรมแดน
Concepts and organization design techniques, organization
development, change management in the organization, creative management,
model of the learning organization, organization as the innovation and the
instrument of the open system, ecology of organization and analysis of interaction
between organization and environment, organizations dependence. The
post-modern organization and roles of the organization in the globalization context.

6071306 สัมมนาการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์ 3(2-2-5)
Seminar on Human Capital Management and Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน
และอนาคต ลักษณะงานที่กระทบต่อคนและการบริหารคน กลยุทธ์ใน
การบริหารทุนมนุษย์ ตั้งแต่กลยุทธการวางแผนก�ำลังคน การสรรหา
การพัฒนา การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งกลยุทธ์การเก็บรักษาทุนมนุษย์ที่มีค่าไว้ในองค์การ บทบาทของ
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทิศทางและแนวโน้ม
การจัดการทุนมนุษย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

resource planning strategy, recruitment, development, rewarding and
incentive; performance management and human capital retention strategies,
roles of dynamic human resource manager including direction and trend in
human capital management both public and private sectors.

6071307 สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศและ
3(2-2-5)
การสื่อสาร
Seminar on Managing Information System and
Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและประเภทของระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวทางในการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์การและการจัดการ ระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล และ
ดาต้ า แวร์ เ ฮาส์ การสื่ อ สารโทรคมนาคมและเครื อ ข่ า ย พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และจริยธรรมและความปลอดภัย

Concepts and types of Information system, and Information
technology, approaches to information systems usage, relationship between
the management information systems and organization, strategic information
systems, computer hardware, computer software, databases, and data
warehouse; telecommunications and networks, e-Commerce, e-Government,
system development and ethics and safety.

6071308 สัมมนาธรรมาภิบาลส�ำหรับการจัดการภาครัฐ 3(2-2-5)
และภาคเอกชน
Seminar on Good Governance for Public and
Private Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Concepts of human resource management in the past, the
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักการและวิธีการในการ
present and the future; job characteristics affecting human resource and
human resource management, human capital strategy including human ยกร่ า งนโยบายก�ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของภาครั ฐ และภาคเอกชน ความ
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
โปร่งใส และธรรมาภิบาลในองค์กรที่อาศัยมุมมองด้านจริยธรรมและ
4.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ความเกีย่ วพันกับคุณธรรมในการจัดการภาครัฐและเอกชน เช่น การบัญชี 6071501 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 3(3-0-6)
กับความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทและภาระหน้าที่ของงานตรวจสอบ
Thai Political, Economic and Social Systems
ภายในต่อธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล กฎเกณฑ์ และวัฒนธรรมใหม่
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ในการก�ำกับดูแลกิจการภาครัฐและภาคเอกชน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง
Good corporate governance, principles and procedures in the เศรษฐกิจและสังคมไทยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบ
draft policy for corporate governance of public and private sectors, transparency,
governance and corporate governance at the point of view concerning the และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เศรษฐกิจและ
ethics and moral connecting in public and private sectors management such สังคมไทย รวมทั้งลักษณะและวิวัฒนาการของปัญหา และวิธีแก้ปัญหา
as accounting and corporate social responsibility, roles and responsibilities ทาง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
of internal audit on governance and corporate governance committee, rules
and a new culture of corporate governance in public and private sectors.

Concepts, theories and research findings related to politics,
economy and society; relationship between systematic constituents and
factors affecting changes of Thai political, economic and social systems;
including characteristics, and evolution of problems and methods of problem
solving Thai politics, economy and society.

4.3 หมวดนิพนธ์
6071401 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
6071502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6)
การท�ำวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือกในสาขาการจัดการภาค
และภาคเอกชน
รัฐและภาคเอกชนในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
Introduction to Public and Private Management
ภายใต้การให้ค�ำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Conducting a research related to the area of public and private
ความหมาย พั ฒ นาการ แนวความคิ ด และทฤษฎี ข อง
management on interesting issue in order to build the new knowledge under
การจั
ด
การภาครั
ฐ และภาคเอกชนครอบคลุ ม ถึ ง นโยบายสาธารณะ
the supervision and the approval of an advisor
6071402 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การ
และการจัดการ ตลอดจนกระบวนการบริหารงาน
Independent Study
evolution, concepts, and theories of public and private
การท� ำ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ กลุ ่ ม วิ ช าที่ เ ลื อ กในสาขาการจั ด การ Management;Definitions,
including public policy, human resource management, finance
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ภายใต้ and budget management; organization and management and management
การให้ค�ำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
processes.
Conducting a research related to the area of public and private
management in order to solve problems occurring in Thai society. under the
supervision and the approval of tan advisor.
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
: Master of Political Science Program
in Political Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ร.ม. (รัฐศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Political Science (Political Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Pol.Sc. (Political Science)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
3.1 การปกครอง
3.2 การปกครองและการพัฒนา
3.3 การปกครองและกฎหมายมหาชน
3.4 อาเซียนศึกษา
4. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
4.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
4.1.2 หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์
ประกอบด้วย 2 แผน
1) แผน ก. แบบ ก 2 ท�ำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2) แผน ข.ท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
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4.2 โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 หมวดวิชาบังคับ
    2.2 หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิทยานิพนธ์
4. หมวดการค้นคว้าอิสระ
5. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รวมหน่วยกิต

แผน ก. แบบ ก 2
ท�ำวิทยานิพนธ์ (หน่วยกิต)
6
9
12
3
12
42

แผน ข. ท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(หน่วยกิต)
6
9
12
9
6
42

4.2.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานเป็นวิชาไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร
และไม่นำ� มาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ นักศึกษาทีจ่ ะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
เสริมพืน้ ฐานได้แก่ นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนด ไม่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
เคยศึกษาแต่มีผลการศึกษาต�่ำกว่าก�ำหนด นักศึกษาจะต้องเรียนวิชา
เสริ ม พื้ น ฐาน 2 รายวิ ช า ประกอบด้ ว ย วิ ช าภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ
บัณฑิตศึกษา 2 และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
นักศึกษาทีไ่ ม่ส�ำเร็จการศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ หรือ
รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ในระดับปริญญาตรี ต้องเรียนรายวิชา
ดังต่อไปนี้ โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การส�ำเร็จหลักสูตร หรือโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตรและได้รบั ผลการศึกษา
เป็น S แยกศึกษาตามแขนงวิชาดังต่อไปนี้

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1) แขนงวิชาการปกครอง
6011103 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental Principles of Political Science
2) แขนงวิชาการปกครองและการพัฒนา
6011103 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental Principles of Political Science
6011123 แนวคิดและหลักการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Concept and Principles of Community Development
3) แขนงวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
6011103 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental Principles of Political Science
4.2.2 หมวดวิชาแกนร่วม
6 หน่วยกิต
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
4.2.3 หมวดวิชาแกน
9 หน่วยกิต
6071101 วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Methodology in Political Science
6071102 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Society and Politics
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071103 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
3(3-0-6)
Theoretical Orientations in Public Administration
4.2.4 วิชาบังคับ
นักศึกษาทุกคนเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึง่ ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
1) แขนงวิชาการปกครอง
6071104 สถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Current Affairs in World Politics
6071105 ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
Political Theory
6071106 รัฐ และการสร้างสังคมการเมือง
3(3-0-6)
State and Building Political Society
6071107 นโยบายการพัฒนาประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Development Policy
2) แขนงวิชาการปกครองและการพัฒนา
6071108 การวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนทัศน์การพัฒนา 3(3-0-6)
Analysis and Synthesis of Development Paradigms
6071109 พลวัตการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Dynamics of Community Development
6071110 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Strategies and Process for Community Development
6071111 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Knowledge Management for Community Development
3) แขนงวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
6071112 สิทธิเสรีภาพ
3(3-0-6)
Fundamental Rights and Liberties
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 247

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071113 สถาบันทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบ
3(3-0-6)
การใช้อ�ำนาจรัฐ
Political Institution and Organization Overseeing
the Exercise of State Power
6071114 การกระท�ำทางการปกครองและความรับผิดชอบ 3(3-0-6)
ของฝ่ายปกครอง
Administrative Actions and Administration’s Liabilities
6071115 การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและ
3(3-0-6)
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Legal Control of Administration, Administrative Courts
and Administrative Court Procedure
4) แขนงวิชาอาเซียนศึกษา
6071116 ความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
และสังคมวัฒนธรรมในอาเซียน
ASEAN Cooperation in Political, Economic,
and Socio-Cultural Dimensions
6071117 โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจในองค์การ 3(3-0-6)
ของอาเซียน
Institutional Structure and Decision Making in ASEAN
6071118 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Economic Cooperation
6071119 ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง
3(3-0-6)
ในอาเซียน
Political and Security Cooperation in ASEAN E
4.2.5 วิชาเลือก
แผน ก. แบบ ก 2 นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเลื อ กเรี ย นวิ ช าเลื อ ก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แผน ข. นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
6071201 เศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Economy
6071202 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Seminar on Problems in Community Development
6071203 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
3(3-0-6)
กับการพัฒนา
Political Socio-Economic Analysis for Development
in Thailand
6071204 ขบวนการทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Social Movement and Local Wisdom
6071205 จริยธรรมการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Ethics
6071206 การศึกษาเฉพาะประเด็น
3(3-0-6)
Specific Issues Studies
6071207 การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
3(3-0-6)
Participatory Action Research
6071208 การบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government Administration
6071209 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
6071210 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครอง 3(2-2-5)
Seminar on Selected Topics in Politics and Government
6071211 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional Law and Political Institutions
6071212 การบริหารและการประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Project Management and Evaluation

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
6071213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
6071214 สัมมนานโยบายและกฎหมายการพัฒนาประเทศ 3(2-2-5)
Seminar on Policy and Law for development
6071215 สัมมนาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและกฎหมาย 3(2-2-5)
Workshop Seminar in Public Administration and Law
6071216 ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน 3(3-0-6)
Socio-Cultural Cooperation in ASEAN
6071217 บทบาทของไทยในอาเซียน
3(3-0-6)
Role of Thailand in ASEAN
4.2.6 หมวดวิทยานิพนธ์
นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก. แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนท�ำ
วิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
6071501 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-24)
Thesis
4.2.7  หมวดการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน แผน ข. ต้องลงทะเบียนท�ำการศึกษาค้นคว้า
อิสระ จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
6071502 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-12)
Independent Study
5. ค�ำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและ
น�ำเสนอบทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

Practice of academic English in listening, speaking, reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic texts and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Advanced information and communication technology, information
for communication and retrieval, and application of package program for
academic presentation.

6011103 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental Principles of Political Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความเป็ น มา ขอบข่ า ยของการศึ ก ษา
รัฐศาสตร์ ลักษณะแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ยุคใหม่ แนวคิดและ
ทฤษฎีประชาธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง
และมติมหาชน สถาบันทางการเมือง ศึกษากระบวนการและปฏิสมั พันธ์
ระหว่างสถาบันต่างๆ โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ รูปของรัฐ นโยบาย
สาธารณะ การเคลื่อนไหวทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Definition and background, scope of political science study,
characteristics of new political science, theory and concept of democratic,
political ideology, political culture and public resolution, political institutions,
study on process and interaction among institutions, infrastructure and form
of country, public policies, political movements, and international relations.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6011123 แนวคิดและหลักการพัฒนาชุมชน  
3(3-0-6)
Concept and Principle of Community Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลั ก ษณะของชุ ม ชน ความหมายปรั ช ญา หลั ก การและ
เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทาง
สั ง คม ผลกระทบ ของการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม การน� ำ ทฤษฎี
สังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์
ทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองเป็นหลัก

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ
กระบวนการวิจัย การก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน�ำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย
และเทคนิค วิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการ
Types of community, definition of philosophy, principles and ศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนโครงการวิจยั ทาง
purposes of community development, social change process, effects of social สังคมศาสตร์
changes, application of social science theories for community development
focusing on the relations of culture, society, economic and politic.

Definition, characteristics and objectives of research; types and
procedure of research; identification of research problems, variables and
hypotheses; data collection, data analysis, writing a research proposal and
research report, research evaluation, application of research results, ethics of
researchers, research techniques and methodology for social sciences,
practice of research work, data analysis and writing a research project on
social sciences.

Definition and benefits of statistics, data collection, descriptive
data analysis, probability, random variables, sampling distribution, random
sampling, estimation, hypothesis testing, analysis of regression and correlation,
analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric statistics,
selection of appropriate research statistics, application of computer programs
for statistical data analysis, data analysis and interpretation.

Scope, types of development, strategies for problem analysis,
and theories in political science, concepts and problem issues including
analysis frame of research in political science.

8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
3(3-0-6)
แบบสุ่มของค่าสถิติ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ 6071101 วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
Methodology in Political Science
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วน สถิตนิ อน
ขอบข่าย ลักษณะพัฒนาการ แนวการวิเคราะห์ปัญหาและ
พาราเมตริกซ์ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม ส�ำหรับการวิจัย การประยุกต์
โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ พือ่ การวิจยั และปฏิบตั ิ ทฤษฎีส�ำคัญทางรัฐศาสตร์ มโนทัศน์ และประเด็นปัญหาต่างๆ รวมทั้ง
กรอบการวิเคราะห์ที่จะใช้ในการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
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6071102 ระบบสังคมและการเมืองไทย
Thai Society and Politics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
โครงสร้ า งอ� ำ นาจ สั ง คม และสถาบั น ทางการเมื อ ง
การปกครองไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพทางสังคม โครงสร้างอ�ำนาจ และ
สภาพทางการเมือง แต่ละช่วงในด้านลักษณะ สาเหตุ และสภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการเมืองไทย

Structure of power, society and political institution in Thailand
since the reign of King Chulalongkorn, the administrative revolution in 1932
until present, . analysis of Thai society, structure of power and political situation
focusing on types, causes and environment; analysis of factors affecting Thai
society and Thai politics

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อสถานการณ์การเมืองโลก และพิจารณา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Important affairs of current international relations focusing on
using theory of international politics to analyze political affairs and to
understand the causes of situation, effect of the affairs on the world politics
and trends of the changes affecting Thailand both directly and indirectly

6071105 ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
Political Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
6071103 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเมืองของส�ำนักคิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้
Theoretical Orientations in Public Administration
ทฤษฎีดงั กล่าวในการวิเคราะห์ และท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เมืองและสังคม ตลอดจนอิทธิพลของทฤษฎีเหล่านั้นต่อการเมือง
แนวความคิดเชิงทฤษฎีของนักวิชาการ ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญต่อ
Political theories and application of the theories for analysis and
understanding
political and social phenomenon including influence of the
การพั ฒ นาการของสาขาวิ ช าการบริ ห ารรั ฐ กิ จ ในโลกตะวั น ตกและ
theories
on
politics.
ตะวันออก วิเคราะห์ทมี่ าและสาระของแนวความคิดเชิงทฤษฎีทสี่ �ำคัญๆ
6071106 รัฐและการสร้างสังคมการเมือง
3(3-0-6)
ศึกษารายกรณีที่น�ำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
State
and
Building
Political
Society
Theoretical orientations of academicians, an important role in
academic development of public administration in the Western and the
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Eastern, analysis of the origin and theme of important theoretical orientations
ก�ำเนิดและประวัตศิ าสตร์ ความคิดเรือ่ งสังคม ความสัมพันธ์
including a case study of theoretical application
ระหว่างรัฐและสังคม กลุม่ ทางสังคม ปัจเจกชน ประชาสังคม ชุมชน และ
แขนงวิชาการปกครอง
การระดมสร้างสังคมให้มคี วามเป็นการเมือง บทบาทของประชาชนในการ
6071104 สถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน
3(3-0-6) มีสว่ นร่วมทางการเมือง การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ความโปร่งใส และ
Current Affairs in World Politics
การควบคุมการท�ำงานของรัฐ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Origin and history, idea of society, relation between state and
เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศใน society, social groups, individuals, public society, community, building
ปัจจุบัน โดยเน้นการใช้ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ ในการ political society, roles of people in political participation, making public
วิเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อให้เข้าใจสภาพความเป็นมาของเหตุการณ์ policies, transparency and state administration control
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071107 นโยบายการพัฒนาประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Development Policy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นโยบายการพัฒนาของประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบัน โดย
พิจารณาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทมี่ ผี ลต่อการพัฒนา
สังคมไทย วิเคราะห์แนวทางของแผน ตลอดจนปัจจัยทีก่ �ำหนดความเป็น
ไปได้ของนโยบาย

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071109 พลวัตการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Dynamics of Community Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประมวล สังเคราะห์ และบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี ทางการ
พัฒนาชุมชน เพื่อน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในปัจจุบัน อันน�ำไปสู่การสร้าง
มโนทัศน์ใหม่ในงานพัฒนา

แขนงวิชาการปกครองและการพัฒนา
6071108 การวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนทัศน์ 3(3-0-6)
การพัฒนา
Analysis and Synthesis of Development Paradigms
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีการพัฒนา กระบวนทัศน์การพัฒนา และทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์โดยเน้นสหวิทยาการ ว่าด้วยการพัฒนาคนและชุมชนที่ดี
ของกลุม่ นักคิดต่างๆ ตลอดจนความพยายามของมนุษย์ในการน�ำทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์วา่ ด้วยเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมมาใช้ในการพัฒนา
รวมทั้งวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเหล่านี้กับผลกระทบต่อการพัฒนาต่อวิถี
ชุมชน รวมทั้งศึกษากระบวนทัศน์พัฒนาทางเลือกที่ก�ำลังเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน

6071110 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
Strategies and Process for Community Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา กระบวนการพัฒนาชุมชน และ
เทคนิคในการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ในการศึ ก ษาและการวิ เ คราะห์ ชุ ม ชน การวางแผน การปฏิ บั ติ ก าร
การประเมิ น ผล และการปรั บ ปรุ ง งาน โดยยึ ด หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม
การส่งเสริมความเข้มแข็ง และการพึ่งตนเองของชุมชน

Thai development policies from past to present regarding the
national economic development plan affecting social development of Thailand,
strategic analysis of plan including factors affecting the possibility of policies

Theories and paradigms of development, and theories of social
sciences focusing on interdisciplinary methods especially theories of human
and social development, and application of the theories of social sciences
focusing economy, politics, and society for the development including
analysis of theories and concepts affecting the development of lifestyles of
people in community including study of current development paradigms and
synthesis of the knowledge for community development
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Collection, synthesis and integration of concepts, and theories
about community development for analysis of current situations and problems
of community and new concepts of community development

Strategies and process for community development, and collaborative
techniques of government sector, private sector and community for study and
analysis of community, management, evaluation and development focusing on
cooperative principles, strengthening and supporting self-reliance community

6071111 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Knowledge Management for Community Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการจัดการความรู้ แนวคิด
การจั ด การความรู ้ การจั ด การความรู ้ กั บ องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้
การสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยเน้นกรณีศึกษาองค์ความรู้ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Importance and necessity for knowledge management, concepts
of knowledge management, knowledge management and learning
organization, synthesis of knowledge focusing on a case study of a body of
knowledge affecting community development

แขนงวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
6071112 สิทธิเสรีภาพ
3(3-0-6)
Fundamental Rights and Liberties
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ข้อความคิด ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง ศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการของสิทธิ
และเสรีภาพ การจ�ำแนกประเภทของสิทธิและเสรีภาพ เนื้อหาและ
ขอบเขตการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ การประกันและการคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนโดยศาลและโดยองค์กรสิทธิมนุษยชน และศึกษา
สิทธิเสรีภาพเฉพาะเรื่องที่ส�ำคัญ

Perspectives on fundamental rights and liberties, human rights
and liberties accordance with the constitution, development of rights and
liberties, types of rights and liberties, scopes and limitations of rights and
liberties, insurance and protection of rights and liberties of people by the court
and human right organizations including study on important rights and liberties

6071113 สถาบันทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบ 3(3-0-6)
การใช้อ�ำนาจรัฐ
Political Institutions and Organization Overseeing
the Exercise of State Power
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การน�ำเอาหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจไปปรับใช้ในการสถาปนา
สถาบั น ทางการเมืองต่างๆ ภารกิจของสถาบันทางการเมืองของรัฐ
กระบวนการในการถ่วงและดุลอ�ำนาจระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆ
ในรูปแบบต่างๆ ของการจัดโครงสร้าง องค์กรที่ปฏิบัติภารกิจหลักทาง
ด้านบริหาร หลักเกณฑ์การท� ำงานขององค์กรรัฐสภา กระบวนการ

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
นิติบัญญัติ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ข้อความคิดว่าด้วยองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรนูญที่
ท�ำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ ศึกษาหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาอ�ำนาจหน้าที่และ
วิธีพิจารณาตลอดจนผลของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรนูญ
Application of the principles of state power division for founding
political institutions, missions of public political institutions, processes for state
power balance among political institutions of an organizational structure-based
administration model, regulations for the congress organizations, process of
legal regulations, political parties and election, perspectives on independent
organizations accordance with the constitution particularly organization
overseeing the exercise of state power, study on the principles of constitutional
law, overseeing the exercise of state power by the constitution, study on the
authority and judgment of the constitutional court

6071114 การกระท�ำทางปกครองและความรับผิด
3(3-0-6)
ของฝ่ายปกครอง
Administrative Actions and Administration’s Liabilities
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง
ความหมาย ลักษณะ รูปแบบการกระท�ำต่างๆ ขององค์กรฝ่ายปกครอง
ศึกษาองค์ประกอบและเงือ่ นไขแห่งความสมบูรณ์ของค�ำสัง่ ทางปกครอง
การเกิ ด ผลและการสิ้ น ผลของค�ำ สั่ ง ทางปกครอง การเพิ ก ถอนและ
การยกเลิกค�ำสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทาง
ปกครอง ดุลยพินจิ และหลักทัว่ ไปว่าด้วยการใช้ดลุ ยพินจิ สัญญาทางการ
ปกครอง ปฏิบัติการทางปกครอง ตลอดจนความรับผิดของฝ่ายปกครอง
โดยศึกษากฎหมายสารบัญญัตแิ ละวิธสี บัญญัตขิ องไทยในเรือ่ งดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Principles of legal administrative actions, definitions, types of
administrative actions, study on components and conditions of the completion
of administrative commands, cancel and re-judgment of administrative
commands, administrative enforcement, general principles of judgment,
administrative contract/promise, administrative operation and liabilities through
study on Thai legal regulations and enacting regulations focusing on laws on
administrative actions and punishment

6071115 การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและ 3(3-0-6)
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Legal Control of Administration, Administrative Courts
and Administrative Court Procedure
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รูปแบบและวิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง ทั้งการควบคุมโดย
องค์กรฝ่ายในภายปกครองเอง และการควบคุมโดยองค์กรฝ่ายนอกฝ่าย
ปกครอง ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และอ�ำนาจหน้าที่ตลอดจน
โครงสร้างของศาลปกครองไทย ศึกษาวิธีพิจารณาคดีปกครองและ
หลักการอันเป็นรากฐานของวิธีพิจารณาคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องคดี
การด�ำเนินกระบวนการพิจารณา ระบบการพิจารณาพิพากษาแบบสองชัน้
ค�ำพิพากษาและการบังคับตามค�ำพิพากษา การอุทธรณ์ค�ำพิพากษา
ตลอดจนความสัมพันธ์และการแบ่งแยกเขตอ�ำนาจของศาลปกครอง
ออกจากองค์กรตุลาการอื่น

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แขนงวิชาอาเซียนศึกษา
6071116 ความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 3(3-0-6)
และสังคมวัฒนธรรมในอาเซียน
ASEAN Cooperation in Political, Economic,
and Socio-Cultural Dimensions
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการของอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรมนับตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียน จนถึงปัจจุบัน กรอบความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ ในปัจจุบัน การเตรียมการเพื่อก่อตั้งประชาคมอาเซียน

The ASEAN development in political, economic, and sociocultural cooperation since the emerging period to the present. Particular
emphases will be placed on the recent dynamic of related cooperation
frameworks and the preparation for building the ASEAN Community.

6071117 โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
ในองค์การของอาเซียน
Institutional Structure and Decision Making in ASEAN
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความเข้าใจในโครงการ กระบวนการท�ำงาน จุดอ่อน และ
จุ ด แข็ ง ของอาเซี ย นในฐานะองค์ ก ารระดั บ ภู มิ ภ าค โดยการศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับองค์การลักษณะเดียวกันในภูมภิ าคอืน่ เช่น สหภาพยุโรป
Models and strategies for legal control of administration by both เขตการค้าเสียอเมริกาเหนือ โดยครอบคลุมกรณีศึกษาการตัดสินใจ และ
organizations under the administrative section and out of the administrative การด�ำเนินการทัง้ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จและล้มเหลว รวมถึงข้อเสนอแนะแนว
section, study on definitions, history, and power/authority of Thai courts, study ทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การอาเซียน
on the principles of administrative court procedure, conditions for accusation,
administrative court procedure, two steps of administrative court procedure,
judgment and enforcement, judgment petition, including relations and division
of state power of administrative court from other legal courts
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The ASEANs institutional mechanism including its challenges
and opportunities as a regional institution. In this regard, the development of
its institutional configuration with respect to the decision-making process will
be focused. It will then be compared with other prominent regional institutions,
such as the European Union (EU) and the North American Free Trade Area

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
(NAFTA). By adopting a comparative approach, the success and failure ประชาคมความมั่นคงอาเซียน เพื่อสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และ
cases will further reveal constructive recommendations for greater efficiency การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในภูมิภาค โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็น
and for more effective implementation of ASEAN.
ข้อขัดแย้งทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกลุ่มประเทศ
6071118 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน
3(3-0-6)
อาเซี ย น และกั บ ประเทศมหาอ� ำ นาจในโลก รวมถึ ง แนวทางแก้ ไ ข
ASEAN Economic Cooperation
ข้อพิพาทอย่างสร้างสรรค์ที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการพัฒนาร่วมกัน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ในอนาคต
การประเมินถึงความเป็นไปได้ ผลในทางปฏิบตั ิ และข้อจ�ำกัด
The pattern of bilateral and regional cooperation based on a
ของการก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดเดียว broad definition of politics and security. Particular attention will be given to the
ท่ามกลางพลวัตรของเงื่อนไขต่างๆ จากทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และ ASEAN Political-Security Community (APSC) which is a core pillar in
โลก เนือ้ หาหลักครอบคลุมประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจทัง้ ในด้าน promoting peace and stability, and reinforcing greater consolidation among
countries. Topics covered by this course include ongoing conflicts,
การค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้า และบริการ รวมไปถึง member
along with potential disputes arising among ASEAN members, and erupting
ความร่วมมือในด้านการงานอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี with extra-regional powers. It will then review the regional dispute settlement
การแลกเปลี่ยนข้อมูล วัฒนธรรม การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม mechanisms and works towards innovative modalities so as to better serve
collective interests of all members for peace and security.
เป็นต้น
The possibilities assessment, implications and limitations of a หมวดวิชาเลือก
move towards the single market known as the ASEAN Economic Community 6071201 เศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
(AEC) amid the context of ongoing challenges at national, regional and
Community
Economy
global levels. Topics to be covered include not only economic-related aspects
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
-- such as free movement of goods, services, investment and labour, but also
พัฒนาการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
social-related aspects -- such as social development, scientific-technological
advancement, knowledge sharing, cultural exchange and environmental แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐกิจ และสังคมเพื่ออธิบายพัฒนาการดังกล่าว
sustainability.
ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนที่ก�ำลังเกิดขึ้น
6071118 ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง 3(3-0-6) ในปัจจุบัน ศึกษาวิสาหกิจชุมชนในฐานะองค์ประกอบที่ส� ำคัญ ของ
ในอาเซียน
เศรษฐกิจชุมชน
Political and Security Cooperation in ASEAN
Past and present community economic development, including
concepts of social and economic theories for description of the development,
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รูปแบบความร่วมมือระดับทวิภาคี และพหุภาคี ทั้งด้าน study of sufficiency economic theory, a model of present community economy,
การเมือง และด้านความมั่นคงในความหมายอย่างกว้างอันจะน�ำไปสู่ study of community enterprise as the most crucial part of community economy.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071202 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Seminar on Problems in Community Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิด
ทฤษฎี หลั ก การและวิ ธี ก ารทางการพั ฒ นาชุ ม ชน รวมทั้ ง วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และปัจจัย
ส�ำคัญอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาชุมชน อันอาจท�ำให้การพัฒนาชุมชนไม่
บรรลุผลเท่า ทีค่ วร การแสวงหาแนวทางในการน�ำวิธกี ารพัฒนาชุมชนไป
ใช้ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ของประเทศ

Analysis of community development problems based on
a conceptual framework, theories, principles and methods of community
development including comparative analysis of economic system, social
system, political system and factors affecting community development
including the failure of community development, practical application for
efficient community development regarding the current situation

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071204 ขบวนการทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Social Movement and Local Wisdom
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการทางสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ ตลอดจน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเน้นถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด
และทฤษฎีดังกล่าวในการท�ำความเข้าใจถึงก�ำเนิด พัฒนาการ และ
การสร้างเครือข่าย ตลอดจนผลกระทบของกระแสความคิดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในลักษณะที่หลากหลายในสังคมไทย
Concepts and theories of social processes including effects of
the processes on economy, politics, environment and culture focusing on
application of the concepts and theories to understand the origin, development
and network including a variety of local wisdom in Thai society

6071205 จริยธรรมการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Ethics
6071203 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กับการพัฒนา
การวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิด วิธีการทางปรัชญา
Political Socio-Economic Analysis for Development
ศาสนา จิตวิทยาและบุคคลตัวอย่าง เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้
in Thailand
ในระบบคุณธรรม และจริยธรรมทีจ่ ะน�ำไปสู่ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ ในการพัฒนา และสามารถประเมินจริยธรรมแห่งตน พัฒนาตน ให้มี
กต์องค์ความรูท้ างจริยธรรม เพือ่ งานพัฒนาชุมชนได้
การเมืองของไทยการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคม จริยธรรม และประยุ
Analysis of theories, concepts, principles, religious and
ไทย สภาพปั ญ หาและแนวโน้ ม ของการเปลี่ ย นแปลง โดยเน้ น การ philosophical approaches, psychology and outstanding persons for the
เปลี่ ย นแปลงซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมระดั บ ต่ า งๆ synthesis of knowledge about morality and ethics supporting an efficient
development and evaluation of ethical development and self-development
ในประเทศไทย
Analysis of economic, social and political changes in Thailand
including the effects of the political change in Thailand and the global change
on society, problems and direction of changes focusing on the changes
affecting the development of community and society in Thailand
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including application of the ethical principles for community development

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071206 การศึกษาเฉพาะประเด็น
3(3-0-6)
Specific Issues Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นักศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองสนใจอย่างลึกซึ้ง
ในแขนงวิชาเอกของตน โดยความเห็นชอบ ค�ำแนะน�ำและการควบคุม
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
An independent study of specific issues based on student’s
major field and interest and being approved by an advisor

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การเพิ่ ม คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ การบริ ห ารงบประมาณ
การประเมินผลงาน เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ และการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วม

Administrative roles of local government administration and
necessity for administrative competency development of local government
administration in order to serve new missions and political situation based on
a new constitution and globalization by providing students with knowledge
and skills of new local government administration including planning the
strategies for local development, upgrading public service, budget
administration, evaluation, new administrative techniques, and participatory
local government administration

6071207 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3(2-2-5)
Participatory Action Research
6071209 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Strategic Management
แนวคิด กระบวนการและขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
มีส่วนร่วม และวิธีการวิจัยโดยเน้นปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อน�ำมาปรับใช้กับ
เพื่อน�ำผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน
Concepts, process and procedure of participatory action หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ และองค์การสาธารณะต่างๆ
research and research methodology focusing on problems, needs of people โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
in community for community development
การวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคาม การก�ำหนดกลยุทธ์
6071208 การบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
ที่เหมาะสม การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ โดย
Local Government Administration
มุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
และต่างประเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
บทบาททางด้านการบริหารขององค์การปกครองท้องถิน่ และ
Concepts of strategic management for the application to
ความจ�ำเป็นในการเพิ่มศักยภาพทางการบริหารขององค์การปกครอง a government sector, a public enterprise sector, an independent organization
ท้องถิน่ เพือ่ รองรับภารกิจและบริบททางการเมืองการบริหารใหม่ภายใต้ and other public organizations covering the content of vision, vision, SWOT
รัฐธรรมนูญ และระบบเศรษฐกิจยุคไร้พรมแดน โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ analysis, appropriate strategies, strategic implementation, and evaluation
on a comparative study of both excellent government organization
และทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการบริหารจัดการองค์การปกครองท้องถิ่น focusing
and private organization in Thailand including in foreign countries
สมัยใหม่ ทั้งในด้านการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071210 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครอง 3(2-2-5)
Seminar on Selected Topics in Politics and Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองทางการปกครองที่ได้รับ
การคัดสรรจากอาจารย์ ผูส้ อน หรือ เสนอโดยนักศึกษา หรือ เป็นประเด็น
ปัญหาร่วมสมัย

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Evaluation instruments of the effects of public policies and
multipurposes of the instrument utilization for social policies and business of
a private sector including strategies for evaluation and expectation of the
effects after implementing public policies

6071213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Seminar on current issues about politics and government
แนวความคิดส�ำคัญ กลยุทธ์ กระบวนการและเทคนิค ในการ
selected by a lecturer, proposed by the students or contemporary issues
บริ
ห
ารและพั
ฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาครัฐและเอกชนทั้งใน
6071211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6)
และต่างประเทศ โดยมีแนวทางการศึกษาเชิงบูรณาการความรู้และ
Constitutional Law and Political Institutions
ให้ความส�ำคัญต่อความก้าวหน้าและความทันสมัยของเนื้อหาวิชา
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Key concepts, strategies, process and techniques for human
อ�ำนาจของรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจอธิปไตย อ�ำนาจประชาชน
resource management of public and private sectors in Thailand and foreign
และอ�ำนาจในการสร้างรัฐธรรมนูญจากประชาชน สิทธิ เสรีภาพ ที่ผ่าน countries focusing on interdisciplinary study including modern and advanced texts
สถาบันการเมืองในรูปแบบต่างๆ โดยการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 6071214 สัมมนานโยบายและกฎหมายการพัฒนาประเทศ 3(2-2-5)
การวิ เ คราะห์ ท างปรั ช ญา ความคิ ด วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทาง
Seminar on Policy and Law for development
ประวัติศาสตร์ กฎหมาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของสถาบัน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเมือง ระบบการเมืองชนิดต่างๆ และประชาชน
ประเด็นปัญหาเฉพาะนโยบายและกฎหมายการพัฒนา
Power of constitution, democracy, people and enacting constitution,
right, freedom, through political institutions by analysis of the types of political ประเทศที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ ผู้สอน หรือ เสนอโดยนักศึกษา
institutions such as analysis of philosophy, idea, culture, historical development, หรือ เป็นประเด็นปัญหาร่วมสมัย
law, powerful relations of political institutions, types of politics and people

6071212 การบริหารและการประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
Project Management and Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลกระทบนโยบายภาครัฐ และ
ความแตกต่างในการใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเป้าหมายส�ำหรับนโยบาย
ทางสังคมและทางธุรกิจของภาคเอกชน ตลอดจนยุทธวิธีต่างๆ ที่ต้องน�ำ
มาใช้ในการประเมินผลและการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
เลือกนโยบาย/โครงการต่างๆ
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Seminar on current issues about policies and law for development
selected by a lecturer, proposed by the students or contemporary issues

6071215 สัมมนาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและ 3(2-2-5)
กฎหมาย
Workshop Seminar in Public Administration and Law
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประเด็ น ปั ญ หาเฉพาะการบริ ห ารและกฎหมายที่ ไ ด้ รั บ
การคัดสรรจากอาจารย์ ผูส้ อน หรือ เสนอโดยนักศึกษา หรือ เป็นประเด็น
ปัญหาร่วมสมัย

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Workshop on current issues about public administration and law 6071501 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-24)
selected by a lecturer, proposed by the students or contemporary issues
Thesis
6071216 ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน 3(3-0-6)
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการเมืองการปกครอง
Socio-Cultural Cooperation in ASEAN
หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ที่ปรึกษา
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
A Research for new knowledge of politics and government or
ในกลุม่ อาเซียน รวมทัง้ ความพยายามทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารจัดประชาคมสังคม problem solutions for community development supervised by a thesis advisor
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็นความมุ่งหมายที่ 6071502 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-0-12)
จะก่อให้เกิดความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศสมาชิก ภายใต้
วิ จั ย เฉพาะหั ว ข้ อ หรื อ ปั ญ หาในชุ ม ชนและการเมื อ งการ
ความแตกต่างและความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป
The socio-cultural diversity among ASEAN member countries, ปกครองทีส่ นใจ โดยความเห็นชอบ และการควบคุมของอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
along with the constant efforts to bring forward the ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC). Under various socio-cultural features and unprecedented
challenges, particular attention will be paid to ASEANs determination to forge
enduring solidarity and unity among member states.

An independent study on an interesting community or political
problems approved by a thesis advisor

6071217 บทบาทของไทยในอาเซียน
3(3-0-6)
Role of Thailand in ASEAN
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทบาทของไทยในการก่อตั้งอาเซียนและ พัฒนาอาเซียน
ตั้งแต่ ค.ศ. 1967 - ปัจจุบัน อภิปรายถึงแนวคิดและประเด็นต่างๆ ที่ไทย
น�ำเสนอต่ออาเซียน
The role of Thailand in formulating and developing ASEAN since
its establishment in 1967 until the present. With this regard, the discussions
concerning Thailands proposed attitudes and agendas will be mainly analyzed.
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

3.6 รายวิชา
: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3.6.1 หมวดวิชาแกนร่วม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หมวดวิชาแกนร่วม ซึง่ นักศึกษาทีจ่ ะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาแกนร่วม
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program ได้แก่ นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
in Business Administration
วิทยาลัยก�ำหนด ไม่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเคยศึกษาแต่มีผลการ
2. ชื่อปริญญา
ศึกษาต�่ำกว่า ก�ำหนด นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 4 รายวิชา คือ
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
English for Graduate Studies 2 (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
(Business Administration)
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Business Administration)
Information and Communication
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
Technology 2
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
3.1 ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
3.2 แผน ก แบบ ก (2) ท�ำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา
Statistics for Research
เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
3.3 แผน ข ท�ำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาเพิม่ เติม
Research Methodology in Social Science
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.6.2 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
3.4 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
นักศึกษาที่ไม่ได้ส�ำเร็จการศึกษาทางบริหารธุรกิจ จะต้องเรียน
รายวิชาเสริมพื้นฐานซึ่งเป็นรายวิชาปรับพื้นฐาน จ�ำนวน 2 รายวิชา
3.5 โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิต
โดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต และต้ อ งได้ ผ ลการประเมิ น ผ่ า นตามเกณฑ์
องค์ประกอบ
แผน ก. แบบ ก2
แผน ข.
(Satisfactory : S) คือ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
6
6
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4070601 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
    2.1 วิชาบังคับ
18
18
Principles of Economics
    2.2 วิชาเลือก
6
12
3. วิทยานิพนธ์
12
4070602 บัญชีการเงิน
3(3-0-6)
4. การค้นคว้าอิสระ
6
Financial Accounting
หน่วยกิตรวม
42
42
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3.6.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ�ำนวน
18 หน่วยกิต ดังนี้
4070101 การจัดการธุรกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3-0-6)
Community Business Management to AEC
4070102 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
4070103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
4070104 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
4070105 การจัดการการตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Marketing Management
4070106 การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
2) วิชาเลือก ก�ำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา
จากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายกลุ่มวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต ส�ำหรับแผน ก แบบ ก 2 และไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ส�ำหรับแผน ข ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
4070201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)  
Human Resou Human Resource Management
and Organization Behavior
4070202 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
4070203 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(3-0-6)
Management Creativity and Innovation

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4070204 สัมมนาการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar on Business Research
2.2 กลุ่มวิชาการบัญชีและการเงิน
4070205 สัมมนาการบัญชีการเงิน
Accounting and Financial Seminar
3(3-0-6)
4070206 การวางแผนภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Tax Planning
4070207 การควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Control
4070208 การวิเคราะห์สารสนเทศทางบัญชีและการเงิน 3(3-0-6)
Accounting and Financial Information Analysis
4070209 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Finance
4070210 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions and Financial Markets
4070211 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
4070212 การพยากรณ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Forecasting
4070213 การวิเคราะห์การลงทุน
Investment Analysis
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาการตลาด
4070214 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
3(3-0-6)
Competitive Marketing Strategy
4070215 การจัดการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing Management
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4070216 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
4070217 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior Analysis
4070218 การวิจัยการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Research
4070219 สัมมนาการจัดการด้านการตลาด
3(3-0-6)
Seminar on Marketing Management
4070220 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
4070221 การจัดการการตลาดชุมชน
3(3-0-6)
Community Marketing Management
2.4 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
4070222 การจัดการและการวางแผนธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Business Management and Planning
4070223 การประเมินเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Evaluation for Community Business Development
4070224 สัมมนาการจัดการธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Seminar on Community Business Management
3.6.4 หมวดวิทยานิพนธ์
1) วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
12 หน่วยกิต
4070501 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
2) การค้นคว้าอิสระ แผน ข
6 หน่วยกิต
4070502 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
รวม
42 หน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิ
ชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
   4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและ
น�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic texts and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ

Advanced information and communication technology,
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.

8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สมมติฐานของค่าสถิตติ า่ ง ๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การ    4.2 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์ 4070601 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
ไม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การวิ จั ย
Principles of Economics
การประยุกต์โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
ทฤษฎีอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ อุปทาน
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive และการก�ำหนดขึน้ เป็นดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผูบ
้ ริโภค ทฤษฎีการ
data analysis, probability, random variables, random sampling distribution ผลิต การก�ำหนดราคาและผลิตในตลาดประเภทต่างๆ รายได้ประชาชาติ
sampling, techniques estimation, hypothesis testing, analysis of regression
and correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric การเงินการธนาคาร การคลังสาธารณะ การเงินการค้าระหว่างประเทศ
statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
statistical packages for data analyses, practices of research data analysis and เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจในหลักพื้นฐานของเศรษฐกิจ การวิเคราะห์
interpretation.
การผลิตและต้นทุนการผลิต การก�ำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ และ
8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5) การก�ำหนดราคาในทางปฏิบัติการวิเคราะห์ก�ำไร การพยากรณ์ทาง
Research Methodology in Social Science
เศรษฐกิจและธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาด้วยโปรแกรมเส้นตรง การ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิเคราะห์เพือ่ ตัดสินใจลงทุน เป็นการศึกษาเพือ่ เข้าใจในหลักพืน้ ฐานของ
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และ
กระบวนการวิจัยการก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน กรณีศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน
Theories about demand and supply, flexibility of demand and
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน�ำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย supply, establishment of marketing balance, consumer behavior, production
และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการ theories, pricing, various products in the market, national population income,
finance and banking, public financial institution, international finance and trade,
ศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนโครงการวิจยั ทาง economic cycle, economic development, economic growth, analysis of
สังคมศาสตร์
production and cost of capital, pricing in various types of market and practical
Definitions, characteristics and objectives of research, types of
and procedure for research, identification of research problems, variables and
hypotheses, data collection, data analysis, writing a research proposal and
research report, assessment of research study, practical application of the
research results, ethics of researchers as well as techniques of specific
research methodology for social sciences, practice of research work, data
analysis and writing a research project in social sciences.

pricing, profit analysis, economics and business prediction, problem analysis
by linear program, analysis, understanding the basic principles of economy
and a higher detailed study ; a case study.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4070602 บัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี และการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี พระราชบัญญัติ
การบัญชี กระบวนการในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ รายการ
ปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดท�ำกระดาษท�ำการ และงบการเงินส�ำหรับ
ธุ ร กิ จ บริ ก าร ธุ ร กิ จ พาณิ ช ยกรรมและธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม การบั ญ ชี
เกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน และส่วนของเจ้าของ และกรณีศึกษา
Meaning and objectives of accounting, the application of
accounting data, accounting original model, accounting act, recording process
regarding the double-accounting principles, list of improved and closed
account, official paper management and financial budget for business
services, commercial and industrial business, account of current assets,
non-current assets, current liability, non- current liability and owner ; a case study.

   4.3 หมวดวิชาบังคับ
4070101 การจัดการธุรกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
อาเซียน
Community Business Management to AEC
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์การด�ำเนินงานของธุรกิจชุมชน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดองค์การธุรกิจและแนวทางการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การอย่างเป็นระบบ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทบาทของผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในองค์การ รวมถึงแนวคิดพฤติกรรม
มนุษย์และหลักปฏิบตั ทิ เี่ ป็นประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพของบุคคล
ในองค์กร การจัดการผลิตและการด�ำเนินงาน ก�ำหนดกลยุทธ์การผลิต
การควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้
ระบบสารสนเทศในการจัดการ และกรณีศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Community business concepts, methodologies and strategy
toward Association of South East Asian Nations Economic Community,
business organization arrangement and development approaches, human
resource management, role of organization changed leader, human behavior
concepts and regulation on human effectiveness in organization, production
management and operation, production strategy, quality control, problem
analysis and decision supporting system through management information
system ; case studies.

4070102 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ การวางแผนกลยุ ท ธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ การก�ำหนด
ทิศทางขององค์การ และการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การและ
สภาพแวดล้อม แนวทางการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุมและประเมิน
ผล รวมทัง้ ศึกษากรณีศกึ ษาในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ
Strategic management process, strategic planning, analysis of
the internal and external environment, directions of the organization and
strategic to suit and organizational environment, approach to strategy
implementation, control and evaluation by using case studies of strategic
management at both local and national businesses levels.

4070103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นโยบายทางบัญชีและกระบวนการบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดท�ำข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวางแผนการบริหาร การควบคุม และ
การตัดสินใจทางธุรกิจตลอดจนการวิเคราะห์ แปลความหมายเพื่อ
น�ำเสนอต่อผู้บริหาร การแยกประเภทต้นทุนและการบริหารต้นทุน และ
กรณีศึกษา

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Accounting policy and process for management, accounting data 4070106 การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
for management planning, business controlling and decision making, analysis
Business Research
for executive, classification of cost and cost management ; case studies.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
4070104 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
แนวคิดของการวิจยั ทางธุรกิจ ประเภทของการวิจยั ทางธุรกิจ
Financial Management
การเลือกหัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย กรอบ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดการวิจยั ก�ำหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครือ่ งมือที่
เป้ า หมายและหน้ า ที่ ท างการเงิ น การวิ เ คราะห์ แ ละ
ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
การวางแผนทางการเงินการบริหารสินทรัพย์ แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง
การเขียนรายงานวิจัย และหลักการน�ำ  เสนอผลงานวิจัยทางธุรกิจต่อที่
เงินลงทุนและการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน การพยากรณ์
ประชุมทางวิชาการ
ทางการเงินและการตัดสินใจทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณConcepts of business research, types of business research,
ก�ำไร ภายใต้ความเสียง และกรณีศึกษา
choosing research topics, objectives and hypothesis, research conceptual
Financial goal and duty, financial analysis and planning, asset
management, capital structure concepts, return on investment evaluation,
financial forecast and decision making, cost, quantity and profit analysis under
risk ; case studies.

4070105 การจัดการการตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Marketing Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการตลาด บทบาทและหน้ า ที่
ของนั ก การตลาดในการก� ำ หนด กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การก�ำหนดส่วนแบ่ง
ทางการตลาด การเลือกเป้าหมายทางการตลาด และการวางต�ำแหน่ง
ทางการตลาด เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด รวมถึง
การตอบสนองและปรับตัวของนักการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจยุคใหม่
Marketing concepts and theories, roles and duties of marketer
in marketing strategic planning, environment and consumer behavior analysis,
market share defining, marketing goal selection and marketing positioning for
marketing mix plan, response and adaptation of marketer on modern
economy.

framework, defining population and samples, construction of research
instruments, data collection, analysis of data using statistics, research report
writing and principles of research presentation in conference.

   4.4 หมวดวิชาเลือก
        4.4.1 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
4070201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
Human Resource Management and Organization Behavior
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทบาทและหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารในด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและการคัดเลือก การฝึก
อบรมและพัฒนา การวางแผนอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและ
สุขภาพ ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทบาทของผู้น�ำในการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในองค์การ รวมถึง
แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ และกรณีศึกษา
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Roles and duties of executives in human resources management,
human resource planning, recruitment and selection, training and
development, career planning, evaluation, wage and salary management,
labor relation, safety and health, legal issues related to human resource
management, roles of leader as an agent of changing in organization, concepts
of human behavior and useful principles of practice in improving the
efficiency improvement of staff in organization; a case study.

4070202 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย บทบาท ประเภท และคุณลักษณะพิเศษของ
การเป็นเจ้าของธุรกิจ วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ อันประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงเงื่อนไขต่างๆ
ทางกฎหมาย แนวคิดต่างๆ ในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การด�ำเนินงานและ
ปัญหาต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงความส�ำคัญและขัน้ ตอนการเขียน
แผนธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน
และกรณีศึกษา

Meaning, roles, prominent characteristics of business owners,
analysis and evaluation of environment both inside and outside organization
focusing on strength, weakness, opportunities and difficulties in business
operation, study on various legal conditions, principles of new business
establishment, business operation and various operational problems including
importance and steps of business plan writing, sustainable business planning
and development; a case study.

4070203 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(3-0-6)
Management Creativity and Innovation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แนวคิดของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผลกระทบของ
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถทางการแข่งขัน
กระบวนการในการคิดเชิงวิกฤต การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การน�ำ
นวั ต กรรมสู ่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการใช้ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ลั ก ษณะของการ
เปลีย่ นแปลงในองค์การ การพัฒนากลยุทธ์ การเปลีย่ นแปลง ตัวแทนการ
เปลี่ยนแปลงในฐานะบทบาทหนึ่งของผู้น�ำ  ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และกรณีศึกษา
Principles of innovation and creativity, impacts of innovation and
creative thinking on competitive capacities, process of critical thinking, creative
thinking development, application of innovation for practice and commercial
purpose, types of organizational change, strategy development for change,
leader as a change agent, creative thinking useful for society ; a case study.

4070204 สัมมนาการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar on Business Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษา และการวิเคราะห์ โดยการค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับกลุม่ วิชาทีเ่ ลือกศึกษาตามกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย
ความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นการบริ ห ารการเงิ น การบริ ห ารการบั ญ ชี
การบริหารการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการผลิต การ
จัดการการบริการ และสภาวะแวดล้อมทางการบริหาร เพือ่ วิเคราะห์แล้ว
น�ำเสนอในรูปการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาฯ และกรณีศึกษา

A study and analysis by searching and collecting data in
selected study areas based on research methodology consisting of knowledge
of financial management, accounting management, marketing management,
human resources management, production management, service management
and environment management focusing on analysis and presentation of the
findings in academic meeting /seminar under the participation of the
curriculum committee ; a case study.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
        4.4.2 กลุ่มวิชาการบัญชีและการเงิน
4070205 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Accounting and Financial Seminar
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาทางการธุรกิจ ท�ำการวิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นอภิปรายปัญหา และตัดสินใจตามหลักการ ตามทฤษฎีและ
ความเหมาะสมตามสถานการณ์ และกรณีศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ขอบเขตการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน จริยธรรมของ ผูต้ รวจสอบ
ภายใน การวางแผนการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสียงและ
การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติ
งานการตรวจสอบภายใน การรายงานและการประเมินผลงานการตรวจ
สอบภายใน การจัดการองค์กร การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวคิดเกี่ยวกับ
Business case studies analysis, giving opinions and discussion, บรรษัทภิบาล

theoretical and situation-based decision making ; a case study.

4070206 การวางแผนภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Tax Planning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) และข้อแตกต่าง
ระหว่างการวางแผนภาษีอากรกับการหนีภาษีอากร (Tax Evasion) และ
การหลบหลีกภาษีอากร (Tax Avoidance) วิธีการที่จะประหยัดภาษีโดย
ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อจริยธรรม วิธีการวางแผนภาษีอากร
ของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวมทัง้ ธุรกิจระหว่างประเทศ
ศึกษาวิธีการบริหารภาษีอากร (Tax Management) และท�ำแผนภาษี
อากร (Tax Plan - See more at)

Internal control evolution and concepts, occupation standard,
duties, responsibilities, areas and morality of the internal controllers; risk
analysis and efficacy evaluation of internal control systems; internal control
operation, reports and evaluation, organization plan and administrative; roles
and duties of auditing committee, concepts of corporate good governance.

4070208 การวิเคราะห์สารสนเทศทางบัญชีและการเงิน 3(3-0-6)
Accounting and Financial Information Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบของรายงานทางบัญชี
และการเงิน หลักการจัดท�ำทางบัญชีและการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
แนวคิดของระบบสารสนเทศทางบัญชีและการเงิน ลักษณะของระบบ
ั ระบบสารสนเทศทางบัญชีและการเงิน รวมทัง้ น�ำหลัก
Principles of tax planning, differences between tax planning, tax คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้กบ
evasion and tax avoidance; methods of legal and morale tax saving ; tax และทฤษฎีมาใช้เป็นแนวทางการวางระบบทางบัญชีและการเงิน และ
planning for SMEs, large enterprise and international business, tax management กรณีศึกษา
and tax plan.

4070207 การควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Control
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
มาตรฐานแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน หน้าที่ ความรับผิดชอบและ

Definitions, objectives and forms of accounting and financial
report, principles of report making, disclosure, concepts of accounting and
financial information system, characteristics of computer system employed by
accounting and financial information system, applying concepts and theories
to system planning; a case study.
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4070209 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Finance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลั ก ษณะและหน้ า ที่ ข องตลาดการเงิ น ระหว่ า งประเทศ
การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการเงินระหว่างประเทศ ข้อจ�ำกัดของ
การลงทุนระหว่างประเทศ แหล่งทุนระหว่างประเทศ ความเสีย่ งของอัตรา
แลกเปลี่ยน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การรายงานผลการด�ำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศและระบบภาษี
และกรณีศึกษา
Aspects and functions of international financial market, currencies
exchange management, international financial system, limitation of
international investment, international funds, risks of currencies exchange,
cost of capital, capital structure, current assets management, report of
international business and tax system ; a case study.

4070210 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions and Financial Markets
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาการของเงิน โครงสร้างและหลักการด�ำเนินงาน
ของตลาดการเงินและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความหมาย ลักษณะการด�ำเนินงานและความแตกต่างของตลาดเงินและ
ตลาดทุน นโยบายการบริหาร การจัดการ การส่งเสริมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื่องมือทางการเงินและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
การเงินและสถาบันการเงิน และกรณีศึกษา
Financial development, structure and principles of financial
market and domestic and international financial institutions, meaning,
operational strategies and the differences of financial market and capital
market, administration policy, management, promotion and related laws
including financial tools and factors affecting financial market and financial
institutions ; a case study.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4070211 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประเภทของความเสีย่ งทางการเงิน ปัจจัยที่
ท�ำให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน การส�ำรวจความเสี่ยงทางการเงิน
ขั้นตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารความเสีย่ งทางการเงิน ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมิน
ผลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และกรณีศึกษา

Meanings and types of financial risk, factors of financial risk,
financial risk survey, steps and method of financial risk management, tools of
financial risk management, control, follow-up and evaluation of financial risk
management ; a case study.

4070212 การพยากรณ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Forecasting
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและวิธีวิเคราะห์โครงการและประเมินค่าทางการ
เงินของโครงการ รวมทั้งหลักการและวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการในเชิงธุรกิจและสังคม ทั้งทางด้านการตลาด เทคนิคการผลิต
แรงงาน การเงิน กฎหมาย การยอมรับของสังคมสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป
การวิเคราะห์และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เกีย่ วกับทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง
และอืน่ ๆ การพยากรณ์สภาพแวดล้อม การพยากรณ์รายได้และค่าใช้จา่ ย
แหล่ ง เงิ น ทุ น และวิ ธี ก ารจั ด หาเงิ น ทุ น เพื่ อ ด� ำ เนิ น โครงการ รวมถึ ง
การจัดท�ำงบการเงินล่วงหน้า และกรณีศึกษา
Principles and methods of project analysis and financial valuation
of projects, possibility evaluation of economic and social project focusing on
marketing, production technique, labor, finance, law and social acceptance,
evaluation of real estate such as land, buildings and others, surrounding
forecasting, income and expense forecasting, funding resource and methods
of fund provision for project management, advance budget management ; a
case study.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4070213 การวิเคราะห์การลงทุน
3(3-0-6)
Investment Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั กในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ
ความแตกต่างและปัจจัยที่เป็นตัวก�ำหนดอัตราผลตอบแทนและความ
เสีย่ งของหลักทรัพย์แต่ละประเภท หลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจน
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และกรณีศึกษา

Principles of investment in various types of financial assets,
differences and factors for payment rate determiner and risk of assets, asset
analysis ,asset group management; a case study.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แตกต่างของตลาด สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ
การเงิน การธนาคาร วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่าง
ประเทศ การวางแผนและการจัดองค์การเพื่อการด�ำเนินงาน ตลอดจน
การก�ำหนดกลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาดต่างประเทศ และกรณีศกึ ษา

Concepts on international business management for ability in
planning and establishing the strategies related to international market
situation, political circumstance, business laws, finance, banking, culture,
international consumption behavior in foreign countries, planning and
management for operation, setting up the strategy of international marketing
mixes ; a case study.

4070216 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทบาทและความส� ำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ทั้งช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์ตามหลัก
ส่วนประสมทางการตลาด เครื่องมือส่งเสริมการตลาดประเภทต่างๆ
สื่อ และระเบียบวิธีตามกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
วิธีการวิเคราะห์ด้านการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงการบูรณาการ
Development and implementation of marketing strategies and องค์ประกอบทางการสื่อสารทางการตลาดต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยศึกษา
plans for practice, product strategies and structure, pricing, distribution กรณีศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจทั้งในระดับ
channel, marketing promotion ; a case study.
ท้องถิ่นและประเทศ
Roles and importance of integrated marketing communication
4070215 การจัดการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
including
online
and offline channels in the marketing mix ; different types of
International Marketing Management
promotional tools, media and methodologies of integrated marketing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
communication process ; analytical approach to the study of marketing
แนวความคิดการจัดการตลาดในธุรกิจระหว่างประเทศ เพือ่ communication including integration of the marketing communication elements
ให้สามารถวางแผนและก�ำหนด กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม by using case studies of integrated marketing communication at both local
ของตลาดระหว่างประเทศ เนื้อหาวิชาครอบคลุมการวิเคราะห์ความ and national businesses levels.
        4.4.3 กลุ่มวิชาการตลาด
4070214 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
3(3-0-6)
Competitive Marketing Strategy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาและการน�ำกลยุทธ์และแผนทางการตลาดไปใช้
ปฏิบัติ ซึ่งมีหัวข้อในการก�ำหนดกลยุทธ์ การเลือกใช้และน�ำไปปฏิบัติ
กลยุทธ์และโครงสร้างทางการผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
และการส่งเสริมทางการตลาด และกรณีศึกษา
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4070217 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รูปแบบต่างๆ ของพฤติกรรมผู้บริโภค ตัวแบบพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค ปัจจัยส่วนตัวและสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ปัจจัยส่วนตัวและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค การประมวลข่าวสารของผู้บริโภคพฤติกรรมการตัดสินใจ
และกรณีศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4070219 สัมมนาการจัดการด้านการตลาด
3(3-0-6)
Seminar on Marketing Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์วิธีการปรับทรัพยากร วัตถุประสงค์ของธุรกิจ
ให้เข้ากับปัญหาทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจ หลักการ
วิธีการบริหารทางการตลาด นโยบายสินค้า นโยบายการเลือกช่องทาง
การจ�ำหน่าย นโยบายการส่งเสริมการขาย นโยบายราคา การวิเคราะห์
กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์ที่ได้เชิญ
Various types of consumer behavior, consumer behavior, เข้าร่วมสัมมนา และกรณีศึกษา

personal and environmental factors affecting consumer behavior, personal
and environmental factors affecting decision making of consumers, information
about consumers, decision behavior ; a case study.

4070218 การวิจัยการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทบาทและความส�ำคัญของการวิจัยการตลาดที่มีผลต่อ
ธุรกิจและการตัดสินใจของฝ่ายจัดการทางด้านการตลาด เนื้อหาวิชา
ครอบคลุมเทคนิคและกระบวนการการท�ำวิจยั การออกแบบวิจยั การสุม่
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดท�ำ
รายงานเสนอผูบ้ ริหาร โดยเน้นการน�ำผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
กลไกการตลาดของธุรกิจ และกรณีศึกษา
Roles and importance of marketing research affecting business
and decision making of marketing management division focusing on research
techniques and methodology, research design, random sampling, data
collection, data analysis, making a conclusion for administrators emphasizing
on the application of research results for development of business marketing
mechanisms ; a case study.
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An analysis of the adaptation strategies on resources and
objectives of business for marketing problems of business operation, strategic
principles of marketing management, product policies, various channels of
product distribution, policy of selling promotion, pricing policy, case study
analysis, experience exchange of seminar participants; a case study.

4070220 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานเบื้ อ งต้ น
ความส�ำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองค์กร
บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน กิจกรรมในระบบโลจิสติกส์
และแนวโน้มของโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจ องค์ประกอบของต้นทุน
ในระบบโลจิสติกส ระบบต้นทุนกิจกรรม โลจิสติกส์ การวิเคราะห์จุดคุ้ม
ทุ น และจั ด ท� ำ รายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การไหลเวี ย นของข้ อ มู ล ในระบบ
แนวโน้มของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในอนาคต การใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลต่างๆ จากระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้
เกิดประสิทธิภาพ และกรณีศึกษา

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Principles of logistics and supply chain system, the importance
of logistics and supply chain to economic system and organization, roles of
logistics in supply chain management, activities in logistic system and
direction of logistics system for economic system, cost factors in logistic
system, cost system of logistic activities, investment analysis and writing
related reports, data circulation in the system, direction of technological
development in the future, use of various forms of data from technological
system for efficient logistic system management ; a case study.

4070221 การจัดการการตลาดชุมชน
3(3-0-6)
Community Marketing Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด การจัดการการตลาดชุมชน
ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค การเลือกเป้าหมายทางการตลาด ปัจจัยสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนตัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภค การเรียนรู้ การจูงใจ ทัศนคติ ตลอดจนการก�ำหนดกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด และกรณีศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท�ำแผนงานธุรกิจ การเขียนโครงการ
ขอสินเชือ่ วิธดี ำ� เนินงาน โครงการทัง้ ในด้านการตลาด การผลิต การบัญชี
การเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศทางการจัดการธุรกิจ
และกรณีศึกษา
Community business concepts, various types of business
management both in small and medium enterprise, local business management,
building awareness of local business management, project writing for loan,
procedure, marketing project, production, accounting, finance and human
resources administration; business management information; a case study.

4070223 การประเมินเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Evaluation for Community Business Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดในการประเมิน การวิเคราะห์สภาพของโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ การพัฒนาการก�ำหนดตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จของการด�ำเนิน
งาน การวางแผนการประเมิน การน�ำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนา ประเมินประสิทธิผลของการด�ำเนินงานในชุมชน การประเมิน
Marketing concepts and theories, various types of community ผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
marketing management, environmental analysis, consumer behavior analysis, การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา และกรณีศึกษา
marketing goal selection, environmental factors affecting consumer behavior,
personal factors affecting decision making of consumers, learning, motivation,
attitudes; including setting up the strategy of marketing mixes ; a case study.

Evaluation concepts, analysis of projects or activities, development
of project achievement indicator, evaluation of the effectiveness of
community business administration, evaluation of operational achievement,
suggestions for the future development; a case study.

        4.4.4 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
4070222 การจัดการและการวางแผนธุรกิจชุมชน
3(3-0-6) 4070224 สัมมนาการจัดการธุรกิจชุมชน
Seminar on Community Business Management
Community Business Management and Planning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์การน�ำความรูท้ างวิชาการด้านการจัดการธุรกิจ
แนวคิดในการจัดการธุรกิจชุมชน การจัดการธุรกิจในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งขนาดกลางขนาดย่อม การจัดการธุรกิจท้องถิ่น การสร้าง ชุมชน และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการ
จิตส�ำนึกในการจัดการธุรกิจท้องถิ่น หลักเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาและ วิเคราะห์สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจทางด้านการจัดการ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ธุรกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระวิชาเน้นการวิเคราะห์ 4070502 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
ประเด็นที่ทันสมัยเพื่อให้มีประสบการณ์ใน การน�ำเอาทฤษฎีไปประยุกต์
Independent Study
ใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยด�ำเนินการจัดสัมมนาและผลการสัมมนาเป็นเอกสาร
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รายงาน และศึกษากรณีศึกษา
การศึ ก ษา ค้ น คว้ า ในหั ว ข้ อ หรื อ ปั ญ หาทางด้ า นการ
An analysis of the application of community business บริ ห ารธุ ร กิ จ โดยน� ำ ทฤษฎี แ ละหลั ก การบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมา
management academic knowledge and additional study to be used as a ประยุกต์ใช้ ภายใต้การให้ค�ำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
major factor for situation analysis, problem solving and efficient community
business management decision; the contents focusing on current issue
analysis for valuable experience in applying theories into practice by
organizing a seminar and writing seminar report; a case study.

4.5 หมวดวิทยานิพนธ์
4070501 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิจยั ในหัวข้อทีน่ า่ สนใจทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยเน้น
ประเด็นปัญหาและความส�ำคัญสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
โดยอยู่ในความดูแลของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Conducting a research on interesting topics in business
management related field with an emphasis on current problems and situations
under the supervision of the thesis advisory committee.
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Intensive study on business management topics or problems by
applying related theories and principles of business management under an
advice of an advisor.
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program
in Chemistry Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.ม. (เคมีศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Chemistry Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Chemistry Education)
3. หลักสูตร
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 รายวิชาชีพบังคับ
2.1.1 ทางเคมี
2.1.2 ทางเคมีศึกษา
2.2 รายวิชาเลือก
3. หมวดวิทยานิพนธ์
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รวมหน่วยกิต

จ�ำนวนหน่วยกิต
6
24
20
17
3
ไม่น้อยกว่า 4
12
ไม่นับหน่วยกิต
42

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดแกนร่วม จ�ำนวน 6 หน่วยกิต ก�ำหนดให้เรียนดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072 101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Science
กรณีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ และหรือสอบไม่ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ที่ก�ำหนดโดยไม่นับรวม
หน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S ดังรายวิชาดังนี้
8070 101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies II
8071 101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology II
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ�ำนวน 24 หน่วยกิต ดังนี้
2.1) รายวิชาชีพบังคับ จ�ำนวน 20 หน่วยกิต ดังนี้
2.1.1) ทางเคมี จ�ำนวน 17 หน่วยกิต
2074 101 เคมีอนินทรีย์ส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Inorganic Chemistry for Chemistry Education
2074 102 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Organic Chemistry for Chemistry Education
2074 203 เคมีวิเคราะห์ส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Analytical Chemistry for Chemistry Education
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2074 204 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Physical Chemistry for Chemistry Education
2074 205 ชีวเคมีส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Biochemistry for Chemistry Education
2074 206 สัมมนาส�ำหรับเคมีศึกษา 1
1(0-2-1)
Seminar for Chemistry Education 1
2074 207 สัมมนาส�ำหรับเคมีศึกษา 2
1(0-2-1)
Seminar for Chemistry Education 2
2.1.2) ทางเคมีศึกษาจ�ำนวน 3 หน่วยกิต
2074 208 กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอน
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์-เคมี
Teaching and Learning Stratergies in Science-Chemistry
2.2) รายวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
2074 209 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเคมีศึกษา
2(2-0-4)
Philosophy of Science for Chemistry Education
2074 210 เคมีสภาวะแวดล้อมส�ำหรับเคมีศึกษา
2(2-0-4)
Environmental Chemistry for Chemistry Education
2074 211 เคมีไฟฟ้าส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Electrochemistry for Chemistry Education
2074 212 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส�ำหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4)
Chemistry of Natural Products for Chemistry Education
2074 213 เคมีเกี่ยวกับความปลอดภัยส�ำหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4)
Chemical Studies on Chemical Safety for
Chemistry Education
2074 214 เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์ส�ำหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4)
Chemistry of Organometallic Compounds for
Chemistry Education
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2074 215 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีในทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5)
ส�ำหรับเคมีศึกษา
Applications of Spectroscopic Techniques
in Inorganic Chemistry forChemistry Education
2074 216 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีในทางเคมีอินทรีย์ 3(2-2-5)
ส�ำหรับเคมีศึกษา
Applications of Spectroscopic Techniques in
Organic Chemistry for Chemistry Education
2074 217 เคมีนาโนส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Nanochemistry for Chemistry Education
2074 218 เคมีอนินทรีย์ชีวภาพส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Bioinorganic Chemistry for Chemistry Education
2074 219 หัวข้อพิเศษทางเคมีส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Special Topics in Chemistry for Chemistry Education
3) หมวดวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต มีรายวิชาดังนี้
2074 220 วิทยานิพนธ์
12(0-24-12)
Thesis
4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จัดให้นักศึกษาเรียนภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ พื้ น ฐานทางเคมี ไ ม่ เ พี ย งพอ
ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาทางเคมี ตามดุลยพินจิ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต และได้ค่าผลการ
ประเมินเป็น S ดังรายวิชาต่อไปนี้
2010 205 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
2010 308 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
8072 101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุ่มของค่าสถิติ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิตนิ อน
พาราเมตริกซ์ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�ำหรับการวิจัย การประยุกต์
โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ พือ่ การวิจยั และปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

Definitions and practical applications of statistics, data collection,
descriptive data analysis, possibility, random variables, random sampling
distribution of statistics, random sampling, estimation, statistical hypothesis
testing, multiple regression analysis and correlation coefficient, analysis,
analysis of variance, analysis of covariance, non-parametic statistics,
appropriate and correct statistics use for research, application of computer
program for data analysis, procedure of data analysis, and data interpretation.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Definitions, characteristics, and research objective, types and
process of research, identification of research problems, variables and
hypothesis, data collection, data analysis, writing proposal and report, research
evaluation, research practical application, techniques of specific research
methodology for sciences, practice of research work, data analysis and
writing a research project in science, ethnics of researchers.

8070 101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies II
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
บทความทางวิชาการอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและน�ำเสนอ
บทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practices of academic English in listening, speaking, reading
and writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic texts and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstract of thesis

8071 101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology II
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง และสามารถประยุกต์

8073 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Research Methodology in Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Advanced Information and communication technology,
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ information communica- tion retrieval and application of package program for
กระบวนการวิจัย การก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน Academic presentation.
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และการเขี ย นโครงการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
การประเมินงานวิจัย การน�ำผลวิจัยไปใช้ เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4.2.1  รายวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
1) รายวิชาบังคับทางเคมี ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
2074 101 เคมีอนินทรีย์ส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Inorganic Chemistry for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ตารางธาตุ กั บ สมบั ติ ข องธาตุ ทฤษฎี ก ลุ ่ ม พั น ธะเคมี
เคมี โ คออร์ ดิ เ นชั น สารประกอบโคออร์ ดิ เ นชั น การตั้ ง ชื่ อ การเกิ ด
ไอโซเมอร์ ทฤษฎีคริสทัลฟิลด์ ทฤษฎีลิแกนฟิลด์ ทฤษฎีโมเลกูลาร์ออร์บิทัล
ทฤษฎี แ องกู ล าร์ โอเวอร์ แ ล็ ป สมบั ติ ท างแม่ เ หล็ ก และสเปกตรั ม
อิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
The periodic table and properties of the elements, group theory,
chemical bonding, coordination chemistry, coordination compounds,
nomenclature, geometry isomerism, the crystal field theory, the ligand field
theory, molecular orbital theory, angular overlap theory, magnetic properties
and electronic spectra and laboratory practice related to the content.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2074 203 เคมีวิเคราะห์ส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Analytical Chemistry for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการวัด
ปริมาตร และการชัง่ น�ำ้ หนัก เทคนิคการแยกสารโดยวิธที างกายภาพ และ
ทางเคมี เทคนิคทางโครมาโทกราฟี เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี หลักการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้า และฝึกปฏิบัติในห้อง
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

Principles and techniques of a quantitative analysis by
volumetric and gravimetric methods, physical and chemical separation
techniques, chromatographic techniques, spectroscopic techniques,
principles of instrumental analysis using electrometric techniques and
laboratory practices related to the content.

2074 204 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Physical Chemistry for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎของเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ฟั ง ก์ ชั น กิ บ ส์ แ ละศั ก ย์ เ คมี
2074 102 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
สมดุลเคมี สมดุลเฟสและสารละลาย ทฤษฎีควอนตัม สมการคลื่นของ
Organic Chemistry for Chemistry Education
ชเรอดิงเงอร์ หลักของพอลลี โครงสร้างอะตอมและสเปกโทรสโกปี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สเตอริโอเคมีและการวิเคราะห์โครงรูปของสารประกอบ กฎอัตรา กลไกปฏิกิริยา ทฤษฎีการชนและทฤษฎีแทรนซิชัน และฝึก
ไฮโดรคาร์บอน สารมัธยันตร์ชนิดต่างๆ กลไกของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการ ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
Thermodynamics laws, Gibbs’function and chemical potential,
แทนที่ ด ้ ว ยนิ ว คลี โ อฟิ ลิ ก ของสารประกอบอิ่ ม ตั ว ปฏิ กิ ริ ย าการขจั ด
chemical equilibrium, phase equilibrium and solutions, quantum theory,
ปฏิกริ ยิ าการเติม การจัดตัวใหม่ของโมเลกุลและปฏิกริ ยิ าของอนุมลู อิสระ Schrödinger wave equation, Pauli principle, atomic structure and
และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
spectroscopy, rate laws, reaction mechanisms, collision theory, transition
Stereochemistry and conformational analysis of hydrocarbon
compounds, intermediates, reaction mechanisms, nucleophilic substitutions
of saturated carbon, elimination reactions, addition reactions, molecular
rearrangements and reactions of free radicals and laboratory practice related
to the content.
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2074 205 ชีวเคมีส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
2) รายวิชาบังคับทางเคมีศกึ ษา ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
Biochemistry for Chemistry Education
2074 208 กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอน
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิทยาศาสตร์-เคมี
กระบวนการที่ส�ำคัญของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ เมแทบอลิซึม
Teaching and Learning Strategies in Science-Chemistry
การแสดงออกของจี น ชี ว เคมี ข องฮอร์ โ มน ชี ว เคมี ข องภู มิ คุ ้ ม กั น
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการของพันธุวิศวกรรม และหัวข้อใหม่ทางชีวเคมี และฝึกปฏิบัติ
ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีสติปัญญาที่ใช้เป็นพื้นฐานใน
ในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
การพัฒนาเทคนิคและวิธีในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทาง
Important biological processes including metabolism, gene เคมี เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา ทั ก ษะ
expression, biochemistry of hormones, immunological biochemistry, principles กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาบทปฏิบัติการทางเคมี เพื่อใช้
of genetic engineering, current topics in biochemistry and laboratory
ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียนส�ำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
practices related to the content.
2074 206 สัมมนาส�ำหรับเคมีศึกษา 1
1(0-2-1) การประเมินผลการเรียนเคมีตามสภาพจริง
Theories of learning and theories of intellence used for
Seminar for Chemistry Education 1
development of teaching techniques and methods in science and chemistry
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
to develop students’ higher order thinking skills, problem solving skills,
การทบทวนและอภิปรายหัวข้อและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง scientific process skills, development of chemistry laboratory, authentic
assessment of chemistry learning.
ทางเคมี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน�ำเสนอ
Reviews and discussions of topics and literature related to
4.2.2  รายวิชาเลือก
chemistry, ideas exchanges from presentation.
2074 209 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเคมีศึกษา
2(2-0-4)
2074 207 สัมมนาส�ำหรับเคมีศึกษา 2
1(0-2-1)
Philosophy of Science for Chemistry Education
Seminar for Chemistry Education 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดทางวิทยาศาสตร์
การทบทวนและอภิปรายหัวข้อและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่
ทางเคมีศึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน�ำเสนอ
เป็นพื้นฐานส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนเคมี
Reviews and discussions of topics and literature related
to chemistry education, ideas exchanges from presentation.

History of science, development of scientific thinking, scientific
method, nature of science, philosophy of science used for teaching and
learning chemistry.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2074 210 เคมีสภาวะแวดล้อมส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Environmental Chemistry for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สารเคมีที่น�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันและผลกระทบของสาร
เคมีต่อสภาวะแวดล้อม การใช้เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ในการติดตาม
หรือตรวจวัดมลพิษทางเคมี ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
ของสารเคมีในสภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศษตรฐกิจพอเพียง และการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหา
Chemicals used in daily life and the impact of chemicals on the
environment, the analytical techniques used for monitoring or detecting
chemical pollution, the quality and quantity analysis of chemicals in local areas
to improve the quality of life based on the philosophical principles on
sufficiency economy and laboratory practices related to the content.

2074 211 เคมีไฟฟ้าส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Electrochemistry for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สารละลายอิ เ ล็ ก โทรไลต์ สภาพน� ำ ไฟฟ้ า ของไอออน
อุณหพลศาสตร์ของไอออน ทฤษฎีของไอออนในสารละลาย สมดุลไอออน
สัมประสิทธิ์แอคติวิตี เซลล์ไฟฟ้าและเทอร์โมไดนามิกส์ของเซลล์ไฟฟ้า
เซลล์เชื้อเพลิง การประยุกต์เคมีไฟฟ้าในเชิงอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
Electrolytic solutions, ionic conductivity, thermodynamic of ions,
theories of ions in solutions, ionic equilibrium, activity coefficients, electrolytic
cells and thermodynamics of electrolytic cells, fuel cells, applications of
electrochemistry for industry and laboratory practices related to the content.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เคมีของสารประกอบในธรรมชาติ อัลคาลอยด์ สเตียรอยด์
เทอร์ปินอยด์ กลัยโคไซด์ และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี
ในการพิสูจน์โครงสร้าง
Chemistry of natural compounds, alkaloids, steroids, terpenoids,
glycosides and applications of spectroscopic techniques on structures
determination.

2074 213 เคมีเกี่ยวกับความปลอดภัยส�ำหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4)
Chemical studies on chemical safety for Chemistry
Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ชนิดของสารเคมี
การจัดเก็บและการเลือกใช้สารเคมี อุปกรณ์เครื่องแก้วและพลาสติก
การจัดประเภทของสารเคมี สัญลักษณ์ของความปลอดภัย ขั้นตอน
การด�ำเนินงานในห้องปฏิบัติการเคมี
Principles of safety in chemical laboratories, types of chemicals,
the use of chemicals, glassware and plastics storage, chemicals
categorization, symbol of safety, chemical laboratory operation in the
chemistry laboratory.

2074 214 เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์
2(2-0-4)
ส�ำหรับเคมีศึกษา
Chemistry of Organometallic Compounds for
Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สมบั ติ ท างเคมี แ ละทางกายภาพของสารประกอบ
ออร์ แ กโนเมทั ล ลิ ก ของโลหะในกลุ ่ ม ธาตุ ห ลั ก และธาตุ ท รานซิ ชั น
การสังเคราะห์และการน�ำมาใช้ประโยชน์

2074 212 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส�ำหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4)
Chemistry of Natural Products for Chemistry Education
Chemical and physical properties of organometallic compounds
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
of the main group elements and transition, syntheses and applications.
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2074 215 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีในทาง
3(2-2-5)
เคมีอนินทรีย์ส�ำหรับเคมีศึกษา
Applications of Spectroscopic Techniques in
Inorganic Chemistry for
Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของสาร
การกระเจิงแสงของรังสีเอ็กซ์และนิวตรอน สแกนนิ่งโพรบไมโครสโกปี
และ โซลิดสเตท นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท์สเปกโทรสโกปี และ
ฝึกปฏิบัติในห้อง ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
Various types of techniques in structural analysis, x-ray, neutron
scattering, scanning probe microscopy and solid-state nuclear magnetic
resonance spectroscopy (SSNMR) and laboratory practices related to the
content.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2074 217 เคมีนาโนส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Nanochemistry for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เคมีของสารประกอบทีม่ โี ครงสร้างระดับนาโน การเตรียมวัสดุ
นาโนโดยวิธที างเคมี สมบัติ การตรวจหาลักษณะเฉพาะ และการประยุกต์
ทางเคมีของโมเลกุลที่มีโครงสร้างแบบต่างๆ เช่น อนุภาคนาโน ท่อนาโน
ซูปราโมเลกุล และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
The chemistry of nano-scale structures, nanomaterial preparing
by chemical method, properties, specific investigation and chemical
applications of the molecular structures, nanoparticles, nanotubes and
supramolecules, and laboratory practices related to the content.

2074 218 เคมีอนินทรีย์ชีวภาพส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Bioinorganic Chemistry for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
2074 216 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีในทาง
3(2-2-5)
โลหะทีอ่ ยูใ่ นโปรตีน เอนไซม์ และชีวโมเลกุลอืน่ ๆ ในสิง่ มีชวี ติ
เคมีอินทรีย์ส�ำหรับเคมีศึกษา
โลหะในการควบคุมกระบวนการทางชีวเคมี ความเป็นพิษของโลหะต่อ
Applications of Spectroscopic Techniques in Organic เซลล์และการใช้สารประกอบโคออร์ดเิ นชันเพื่อการบ�ำบัด และฝึกปฏิบัติ
Chemistry for Chemistry Education
ในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
Metaloproteins, metaloenzymes, other metal-containing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
biological
molecules,
metals in the regulation of biochemical process, toxicity
เทคนิคทางสเปกโทรสโคปีในการพิสูจน์โครงสร้างของสาร
of metal in cell and coordination compounds in chemo-therapeutics, and
อินทรีย์ อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์และ laboratory practices related to the content.
แมสสเปกโทรสโคปี และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ 2074 219 หัวข้อพิเศษทางเคมีส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
เนื้อหา
Special Topics in Chemistry for Chemistry Education
Spectroscopic techniques for structural eluadation of organic
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
compounds, ultraviolet, infrared, nuclear magnetic resonance and mass
การศึ ก ษาทดลองทางเคมี ต ามหั ว ข้ อ ที่ ส นใจ ภายใต้
spectroscopy and laboratory practices related to the content.
การแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา
An independent experimental investigation on an interesting
topic with an approval and supervision of an advisor.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.3 หมวดวิทยานิพนธ์
2074 220 วิทยานิพนธ์
12(0-24-12)
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมี หรือเคมีศึกษา เพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ทางเคมี หรือเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเคมี โดย
อยู่ในความดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2010 308 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทน� ำ ที่ เ กี่ ย วกั บ เคมี วิ เ คราะห์ หลั ก การวิ เ คราะห์ ใ น
เชิงปริมาณ การค�ำนวณปริมาณสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ
ทฤษฎี และการประยุ ก ต์ ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณขั้ น พื้ น ฐานของ
การวิเคราะห์โดยปริมาตรและการชั่งน�้ำหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร
Conducting a research on an interesting topic in chemistry or จะเน้ น เกี่ ย วกั บ การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน
chemistry education in order to build knowledge in chemistry or solve some การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อนทัง้ ใน
problems of chemistry learning and teaching under a supervision of a thesis
สารละลายน�ำ้ และไม่ใช่นำ 
�้ การวิเคราะห์โดยการชัง่ น�ำ้ หนักจะรวมทัง้ การ
advisory committee.
ตกตะกอนและการระเหย
4.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2010 205 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างอิเล็กทรอนิกของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี
แนวโน้มตามพิริออดิกของธาตุ เคมีโคออร์ดิเนชัน สมมาตรและการ
ประยุกต์
Electronic structure of atoms and molecules, chemical bonds,
periodic trends of the elements, coordination chemistry, symmetry and
applications.
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Introduction to analytical chemistry; principles of analytical
chemistry concerning quantitative analysis, stoichiometric calculation and
statistical evaluation of analytical data; theories and application of classical
quantitative analysis concerning volumetry and gravimetry; volumetric methods
emphasized on aqueous and non-aqueous acid-base titration, precipitation
titration, redox titration and complexometric titration; gravimetric methods
including precipitation and volatilization.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2556
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Statistics
for
Research
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Biology Education 8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Research Methodology in Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบไม่ ผ ่ า นภาษาอั ง กฤษ และสอบไม่ ผ ่ า น
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ที่ก�ำหนดโดยไม่นับรวม
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Biology Education)
หน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S ดังรายวิชาดังนี้
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Biology Education)
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
English for Graduate Studies 2
แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 44 หน่วยกิต
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
4. หลักสูตร
Information and Communication Technology 2
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส�ำเร็จการศึกษา
4.2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ�ำนวน 26 หน่วยกิต ดังนี้
เป็นหลักสูตรตามแบบการศึกษาเต็มเวลา
1) รายวิชาชีพบังคับ จ�ำนวน 14 หน่วยกิต ดังนี้
4.1 โครงสร้างหลักสูตร
2072101 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
1(0-2-1)
องค์ประกอบ
จ�ำนวนหน่วยกิต
Seminar on Biology Education I
1. หมวดวิชาแกนร่วม
6
2072102 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
1(0-2-1)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
26
Seminar
on
Biology
Education
2
    2.1 รายวิชาชีพบังคับ
ไม่น้อยกว่า
14
2072103 ทักษะปฏิบัติทางชีววิทยา
3(2-2-5)
    2.2 รายวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
Practical
Skills
in
Biology
3. หมวดวิทยานิพนธ์
12
รวมหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
44
2072104 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrative Biology
4.2 รายวิชาในหลักสูตร
2072105
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
3(3-0-6)
4.2.1 หมวดแกนร่วม จ�ำนวน 6 หน่วยกิต ก�ำหนดให้เรียนดังนี้
Development of Learning Biology
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2072106 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีววิทยา
3(3-0-6)
Biology Curriculum Development
2)  รายวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
     2.1) กลุ่มวิชาชีววิทยาทั่วไป
2072205 นิเวศวิทยาส�ำหรับชีววิทยาศึกษา
3(3-0-6)
Ecology for Biology Education
2072206 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช
3(2-2-5)
Plant Tissues and Cell Culture
2072207 การจัดจ�ำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบ
3(2-2-5)
Systematic Classification of Organisms
2072208 เทคโนโลยีของยีนและดีเอ็นเอ
3(3-0-6)
Gene and DNA Technology
2072209 หลักชีวประชากร
3(3-0-6)
Principles of Population Biology
2072210 พันธุศาสตร์ของเซลล์
3(2-2-5)
Cytogenetics
2072211 วิวัฒนาการส�ำหรับชีววิทยาศึกษา
3(3-0-6)
Evolution for Biology Educaltion
     2.2) กลุ่มวิชาสัตววิทยา
2072212 วิทยาต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Endocrinology
2072213 สัตวภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Zoogeography
2072214 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
3(3-0-6)
Reproductive Physiology
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
2072215 กีฏวิทยาเชิงบูรณาการ
Integrative Entomology
2072216 เทคนิคปฏิบัติการทางสัตววิทยา
Practical Skills in Zoology
2072217 ชีววิทยาครัสเตเชีย
Crustacean Biology
2072218 ชีววิทยาสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก
Biology of Amphibians
2072219 ชีววิทยาสัตว์เลื้อยคลาน
Herpetology
2072220 ชีววิทยาของมอลลัส
Biology of Molluscs
2072221 ชีววิทยาของสัตว์ปีก
Ornithology
2072222 ชีววิทยาของปลา
Ichthyology
2072223 ชีววิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนม
Mamalogy
2072224 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
Animal Diversity
     2.3) กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
2072225 พฤกษอนุกรมวิธาน
Plant Taxonomy
2072226 นิเวศวิทยาของพืช
Plant Ecology
2072227 พืชมีท่อล�ำเลียงไร้เมล็ด
Pteridophytes

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2072228 พรรณไม้น�้ำ
3(3-0-6)
Aquatic Plants
2072229 ไมโครเทคนิคทางพืช
3(2-2-5)
Plant Microtechniques
2072230 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของพืช
3(3-0-6)
Plant Reproductive Biology
2072231 พฤกษภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Plant Geography
2072232 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(3-0-6)
Plant Growth Regulators
     2.4) กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
2072233 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3(3-0-6)
Microbial Physiology
2072234 สรีรวิทยาของรา
3(3-0-6)
Physiology of Fungi
2072235 ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
Fungi and Bacteria for Economic Plant Product
Improvement
2072236 ชีววิทยาของเห็ด
3(3-0-6)
Biology of Mushroom
2072237 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์และ 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
Microbial Diversity and Phylogeny
2072238 ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลินทรีย์
3(2-2-5)
Microbial Food Safety

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2072239 เทคนิคส�ำหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
3(2-2-5)
Techniques of Microbilogical Research
2072240 จุลชีววิทยาการบ�ำบัดน�้ำเสีย
3(2-2-5)
Microbiology of Wastewater Treatment
     2.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2072241 กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Paradigm in Biotechnology
2072242 เทคโนโลยีของแหล่งทรัพยากรทดแทน
3(3-0-6)
Renewable Resources Technology
2072243 การสลายตัวและกระบวนการบ�ำบัดทางชีวภาพ 3(3-0-6)
Biodegradation and Bioremediation
2072244 กระบวนการอุตสาหกรรมหมัก
3(3-0-6)
Industrial Fermentation Process
2072245 เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(3-0-6)
Enzyme Technology
2072246 ระบบก�ำจัดของเสีย
3(3-0-6)
Waste Treatment Systems
2072247 เทคโนโลยีกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ 3(3-0-6)
Product Recovery Technology
2072248 การถ่ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ 3(3-0-6)
Technology Transfer in Bioindustry
2072249 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
Law and Ethics in Biotechnology
4.2.3  หมวดวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต มีรายวิชาดังนี้
2072250 วิทยานิพนธ์
12
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5. ค�ำอธิบายรายวิชา
2072101 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
1(0-2-1)
Seminar on Biology Education I
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การคัดเลือกหัวข้อเรือ่ ง การค้นคว้าเอกสารงานวิจยั การอ่าน
รายงานทางวิทยาศาสตร์ การน�ำเสนอและการมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
เกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

preservation methods, plant and animal transparency methods, the preparation
of samples for bioplastic method, practices of biological techniques.

2072104 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrative Biology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิทยาศาสตร์ของสิง่ มีชวี ติ ก�ำเนิดและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ชีววิทยาระดับเซลล์ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความ
Topics selection, literature review, reading of scientific reports, หลากหลายและความซับซ้อนของโครงสร้างและหน้าทีข่ องรูปแบบต่างๆ
presentation and participation in biological research discussion
ในร่างกายสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม
2072102 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
1(0-2-1)
The science of life, origin and diversity of life, cellular biology,
Seminar on Biology Education II
analytical and comparative studies of diversity and complexity of structure
and function of different life forms; interaction between the organisms and their
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การน�ำเสนอและร่วมอภิปรายรายงานการวิจัยขั้นสูงด้าน environments.
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคนิคการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัด 2072105 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 3(3-0-6)
Development of Learning Biology
เตรียมเอกสารการวิจัยเพื่อน�ำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
Presentation and participation in advanced biological research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
discussion, presentation techniques for academic work, preparation of
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา การคิดระดับสูง และ
research documents for presentation of a thesis proposal
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ รูปแบบการเรียนการสอน
2072103 ทักษะปฏิบัติทางชีววิทยา
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์แบบต่างๆ เช่น การสืบสอบ การสอนแบบโครงงาน การสอน
Practical Skills in Biology
แบบเอคัตภาพ ฯลฯ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคนิคทางชีววิทยาส�ำหรับการเรียนการสอน การวาดภาพ และการเรียนปฏิบัติการ
ทางชีววิทยา การเตรียมตัวอย่างสไลด์จากเนือ้ เยือ่ พืชและสัตว์ส�ำหรับใช้
ในกล้องจุลทรรศน์ โดยการท�ำสไลด์ถาวรอย่างง่าย การรวบรวมและ
เก็บรักษาตัวอย่างให้คงสภาพเดิม วิธีการดองใส  การเตรียมตัวอย่างพืช
และสัตว์โดยการเคลือบด้วยโพลิเอสเตอร์เทคนิค ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เทคนิคต่างๆ ทางชีววิทยา

Biological techniques for learning and teaching, drawing in biology,
preparation of microscopic slides of animal and plant tissues, collection and
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Concepts of the theory of multiple intelligences, higher order
thinking, and the learner- centered leraning organization ; various science
teaching methods : Inquiry approach, science project teaching individualized
instruction etc ; measurement and evaluation of biology teaching and learning,
and laboratory learning.

แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาวิ ท ยาศาสตร์ การพั ฒ นาของ
สติปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1015102 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีววิทยา
3(3-0-6)
Being a Professional Teacher and Classroom Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการของ
สติปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรสาขาชีววิทยา การออกแบบหลักสูตรแบบต่างๆ
การวิเคราะห์หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2072206 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช
3(2-2-5)
Plant Tissue Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การและวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ จากอวั ย วะต่ า งๆ
ของพืชในหลอดทดลอง การใช้ฮอร์โมนพืช อาหารสังเคราะห์ และ
การควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพือ่ กระตุน้ ให้สว่ นต่างๆ ของพืช
ในหลอดทดลองมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปเป็นแคลลัส หรือ
Concepts of the philosophy of science, the intellecectual อวัยวะส่วนต่างๆ

development, theories of learning and theories of instruction ; factors
concerning the biology curriculum development, various curriculum designs,
curriculum analyses and evaluation.

2072205 นิเวศวิทยาส�ำหรับชีววิทยาศึกษา
3(3-0-6)
Ecology for Biology Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการทางนิเวศวิทยา การวิเคราะห์ระบบนิเวศแบบ
ต่างๆ ทัง้ ระบบนิเวศบนบกและในแหล่งน�ำ 
้ ความส�ำคัญของพลังงานและ
ระบบลูกโซ่อาหารในระบบนิเวศ กระบวนการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ
และธรณีวิทยาที่มีผลต่อการอยู่รอด การปรับตัว การกระจาย และ
วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต การแปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลกระทบจากการกระท�ำของมนุษย์ รวมทั้งเลือกศึกษาระบบนิเวศที่มี
ความส�ำคัญมาเป็นกรณีศึกษา
Ecological processes, analysis of major ecosystem types such
as terrestrial and aquatic ecosystem, importance of energy and food chain in
ecosystem ; physical, chemical, biological and geological processes affecting
survival, adaptation, distribution and evolution on organisms related to
environmental changes ; conservation of natural resources and impacts of
human activities including a case study on important ecosystem.

Principles and practices of cultivating plant cells, tissues, and
organs in vitro ; application of plant hormone; artificial media and control of
appropriate environment to initiate growth and differentiation of plant culture
in vitro to transform into calli or organs.

2072207 การจัดจ�ำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบ
3(2-2-5)
Systematic Classification of Organisms
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและปรัชญาการจ�ำแนกสิง่ มีชวี ติ ประวัตกิ ารจ�ำแนก
สิ่งมีชีวิต ล�ำดับชั้นของหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต การตั้งชื่อแบบทวินาม
วิวัฒนาการของระบบที่ใช้ในการจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต การตั้งชื่อ การตรวจสอบ
ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ถู ก ต้ อ ง หลั ก เกณฑ์ น านาชาติ ที่ ใ ช้ ใ นการตั้ ง ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ทางสัตววิทยา หลักเกณฑ์นานาชาติที่ใช้ในการตั้งชื่อ
วิทยาศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล

Principles and philosophy of classification of organisms, history
of classification, taxonomic categories of organisms, binomial nomenclature,
evolutionary of classification systems, nomenclature and identification,
international codes of zoological and botanical nomenclatures, and molecular
taxonomy.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2072208 เทคโนโลยีของยีนและดีเอ็นเอ
3(3-0-6)
Gene and DNA Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การควบคุมการท�ำงานและการแสดงออกของยีน การวิเคราะห์
โครงสร้างของโครโมโซมและการแสดงออกของยีนในเซลล์สัตว์ชั้นสูง
ตลอดจนการศึกษาความผิดปกติของยีนส์ในเซลล์มะเร็งและโรคที่เกิด
จากความผิดปกติทางพันธุกรรม ตลอดจนการรักษายีนที่ผิดปกติ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2072211 วิวฒ
ั นาการส�ำหรับชีววิทยาศึกษา
3(3-0-6)
Evolution for Biology Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธาน ความ
หลากหลายทางพันธุศาสตร์ในระดับสปีชีส์ และประชากร แนวคิด
เรือ่ งวิวฒ
ั นาการระดับโมเลกุล จีโนม และดีเอ็นเอทีไ่ ม่ใช่ยนี เพือ่ การศึกษา
ทางอนุกรมวิธานและชีววิทยาประชากร อัตราของวิวัฒนาการ เทคนิค
Regulation of gene expression and function, organization of the เชิงวิเคราะห์ส�ำหรับอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล การประยุกต์ใช้หลัก
chromosomal structure and mechanism of the gene action and control in อนุกรมวิธานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับโมเลกุล และวิวัฒนาการ
eukayotic organisms, as well as oncogene in cancer cells, genetic disorder
ชาติพันธุ์ในเชิงพันธุศาสตร์
and gene therapy.
Livingthing evolution; ecology and taxonomy, genetic diversity
2072209 หลักชีวประชากร
3(3-0-6) at species and population levels, molecular evolution concept, eukaryotic
Principles of Population Biology
genomes including organellar DNAs, gene and non-coding sequences used
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
as a source of information in systematic and population biology, rates of
หลักทางชีววิทยาประชากรที่ส�ำคัญต่างๆ ทางวิวัฒนาการ evolution; analytical techniques for molecular taxonomy, principles of
taxonomy applied to molecular data and phylogenetic evolution.
พันธุศาสตร์ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
3(3-0-6)
Principles of population biology in terms of evolution, 2072212 วิทยาต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
Comparative Endocrinology
genetics and behaviors of organisms
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
2072210 พันธุศาสตร์ของเซลล์
3(2-2-5)
ความสั ม พั น ธ์ ข องระบบประสาทและระบบต่ อ มไร้ ท ่ อ
Cytogenetics
รวมทัง้ เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและสรีรวิทยา ตลอดจนฮอร์โมน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้ า ง พฤติ ก รรม และหน้ า ที่ ข องโครโมโซม ที่ผลิตจากเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของโครโมโซมและผลที่มีต่อฟีโนไทป์ กระดูกสันหลัง
The relationships between endocrine system and nervous system,
พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลและการประยุกต์ ความสัมพันธ์ของยีน including comparisons of its chemical and physiological compositions, as well
และการท�ำแผนที่ของยีนบนโครโมโซม โครโมโซมกับวิวัฒนาการ
as hormones produced from vertebrate and invertebrate tissues.
Chromosomal structure; behavior and function, effects of
abnormal chromosome constitution on phenotype, molecular cytogenetics
and application, linkage and gene mapping, chromosome and evolution.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2072213 สัตวภูมิศาสตร์
3(3-0-6) 2072216 เทคนิคปฏิบัติการทางสัตววิทยา
3(2-2-5)
Zoogeography
Practical Skills in Zoology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการทางภูมิศาสตร์สัตว์ รูปแบบการกระจาย การเกิด
การเสริมทักษะเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการท�ำปฏิบตั กิ าร สือ่ การ
สิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่ วิวฒ
ั นาการของสังคมสัตว์ และภูมศิ าสตร์ของสัตว์โลก สอน การจัดนิทรรศการ และการวิจัยด้านสัตววิทยา
Principles of zoogeography, patterns of animal distribution and
speciation, evolution of animal communities and zoogeographic regions.

Capacity building on practical skill in zoological laboratory,
teaching aids, exhibitions and researches.

2072214 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
3(3-0-6) 2072217 ชีววิทยาครัสเตเชีย
3(3-0-6)
Reproductive Physiology
Crustacean Biology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สรีรวิทยาและการสร้างฮอร์โมนของอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์
สัณฐาน สรีรวิทยา อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของครัสเตเชีย
มีกระดูกสันหลัง รวมถึงชีววิทยาของเพศและต่อมไร้ท่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นถึงชนิดที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจและชนิดที่พบในประเทศไทย
Morphology, physiology, taxonomy and ecology of crustaceans
บทบาทของสมองส่วนไฮโปธาลามัส ฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลและ
with
an
emphasis
on economic species of Thailand.
สิ่งกระตุ้นจากภายนอกต่อการท�ำงานของอวัยวะสืบพันธุ์
2072218
ชี
ว
วิ
ทยาสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก
3(3-0-6)
Physiology and hormone production aspects of vertebrate
reproductive organ including biological basis of sex and related endocrine
Biology of Amphibians
organs, roles of the hypothalamus, pineal hormones and external stimuli
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
affecting the reproductive organ function.
วิ วั ฒ นาการ ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา นิ เ วศวิ ท ยา
2072215 กีฏวิทยาเชิงบูรณาการ
3(2-2-5) ความหลากหลาย และหลักการจัดจ�ำแนกสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก
Integerative Entomology
Evolution, morphology, ecology, diversity and classification of
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
amphibians.
3(3-0-6)
ชี ว ประวั ติ ข องแมลงที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางการแพทย์ แ ละ 2072219 ชีววิทยาสัตว์เลื้อยคลาน
Herpetology
สัตวแพทย์ การแพร่ระบาดของโรคมาสูม่ นุษย์และสัตว์และวิธปี อ้ งกันก�ำจัด
Life- history of insects important to medical and veterinary works;
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
transmission of diseases from insects to man and other animals, protection
ลักษณะโครงสร้างและหน้าทีข่ องอวัยวะแต่ละระบบของสัตว์
and eradication.
สะเทินน�้ ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน ก�ำเนิด และวิวัฒนาการ
พฤติกรรม ชีววิทยา และนิเวศวิทยา การจ�ำแนกสัตว์ สะเทินน�ำ้ สะเทินบก
และสัตว์เลื้อยคลานตามหลักอนุกรมวิธาน มีการศึกษานอกสถานที่
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Structural and functional characteristics of amphibians and   2072223 ชีววิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนม
3(3-0-6)
reptiles, origin and phylogenetic relationships, behavior, biology and  ecology,
Mamalogy
classification, field trip study.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
2072220 ชีววิทยาของมอลลัส
3(3-0-6)
การจ�ำแนกชนิด และชีวประวัตขิ องสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม โดย
Biology of Molluscs
เน้นชนิดที่พบในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Classification and life-history of mammals with an emphasis on
ชีววิทยาของสัตว์จำ� พวกหอย วิวฒ
ั นาการ ลักษณะภายนอก species found in Thailand and Southeast Asia.
กายวิภาคศาสตร์ การแพร่กระจาย และการจ�ำแนกประเภทโดยเน้น 2072224 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
3(2-2-5)
เฉพาะชนิดที่พบในประเทศไทย
Animal Diversity
Biology of mollusks, their evolution, external morphology,
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
anatomy, distribution and classification with an emphasis on local molluscs of
ความหลากหลายและล�ำ ดั บ อนุ ก รมวิ ธ านของสั ต ว์ ไ ม่ มี
Thailand.
2072221 ชีววิทยาของสัตว์ปีก
3(3-0-6) กระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง เน้นโครงสร้าง หน้าที่ วัฏจักร
ชีวิต พฤติกรรม และวิวัฒนาการชาติพันธุ์
Ornithology
Diversity and its taxonomic treatment of invertebrate and

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
vertebrate animals, emphasizing structure, function, life cycle, behavior, and
สั ณ ฐานวิ ท ยา การจั ด จ� ำ แนก ชี ว ประวั ติ พฤติ ก รรม phylogeny.
นิเวศวิทยา วิวัฒนาการของสัตว์ปีก และการศึกษานอกสถานที่
2072225 พฤกษอนุกรมวิธาน
3(3-0-6)
Morphology, classification, life history, behavior, ecology,
Plant Taxonomy
evolution of aves, and field trips study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
2072222 ชีววิทยาของปลา
3(3-0-6)
ประวัตกิ ารศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานของพืช การจัดจ�ำแนก
Ichthyology
การระบุชนิด และการตั้งขื่อวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของพืช การศึกษา
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
อนุกรมวิธานเน้นพืชมีเมล็ดในประเทศไทย โดยศึกษาจากตัวอย่างที่
ชี ว วิ ท ยาและนิ เ วศวิ ท ยาของปลาที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทาง
รวบรวมได้ในธรรมชาติและในพิพิธภัณฑ์
เศรษฐกิจ ฤดูกาลวางไข่ การประเมินจ�ำนวนไข่ปลา การเจริญเติบโตและ
History of plant taxonomy, classification, species identification
พัฒนา การเจริฐเติบโตเต็มวัย และการน�ำไปใช้ประโยชน์
and nomenclature, plant evolution with an emphasis on seed plants of Thailand
Biology and ecology of economic fish, spawning season, egg
enumeration, growth and development maturity and utilization.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2072226 นิเวศวิทยาของพืช
3(3-0-6) 2072229 ไมโครเทคนิคทางพืช
3(2-2-5)
Plant Ecology
Plant Microtechniques
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับพืช เช่น แบบแผน
เทคนิคส�ำหรับการเตรียมตัวอย่างพืช เพือ่ ใช้ในการวิจยั และ
การกระจายของสังคมพืช การบุกรุก การทดแทน การถ่ายละอองเกสร การเรียนการสอนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ทางด้านรูปพรรณสัณฐาน และ
และการกระจายพันธุ์ ความสัมพันธ์ของพืชในระดับสังคมต่างๆ รวมทั้ง กายวิภาคศาสตร์ การท�ำสไลด์ถาวร
Various techniques for preparation of plant samples for research
กระบวนการ และเทคนิคการวิเคราะห์พืชในระดับสังคมพืช
Ecological phenonema of plants, such as their distribution
patterns, migration, invasion, succession, pollination and dispersion, plant
inter-relationship within and between specific levels, techniques of ecological
analysis of plants and plant communities.

and learning and teaching through microscope in morphology and anatomy
; permanent slide production

Seedless vascular plants, morphology, reproductive process,
life-cycle, ecology and evolution, as well as field trip study.

sexuality expressing factors, physiology of pollen tube development and
morpholgenesis, fertilization, application of pollen physiological knowledge
for plant genetic engineering.

as well as the classification and identification at family, genus and species
levels of local aquatic plants ; field trip study

Original habitats and geographical distributions of plants,
environmental factors affecting plant distribution, plant usage according to its
geographical location and field trip study.

2072230 ชีววิทยาการสืบพันธ์ของพืช
3(3-0-6)
Plant Reproductive Biology
2072227 พืชมีท่อล�ำเลียงไร้เมล็ด
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Pteridophytes
กระบวนการชักน�ำให้เกิดดอกระดับโมเลกุล การออกดอก
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปัจจัยควบคุมการก�ำหนดและการแสดงเพศ สรีรวิทยาของการเจริญ
พื ช มี ท ่ อ ล� ำ เลี ย งไร้ เ มล็ ด ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา เติบโตและพัฒนาของหลอดเรณู การปฏิสนธิ การประยุกต์ความรู้ทาง
กระบวนการสืบพันธุ์ วงชีวติ นิเวศวิทยา และวิวฒ
ั นาการ พร้อมทัง้ ศึกษา สรีรวิทยาของเรณูกับพันธุวิศวกรรมพืช
นอกสถานที่
Molecular control for flower bud development, flowering,
2072228 พรรณไม้น�้ำ
3(3-0-6)
2072231 พฤกษภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Aquatic Plants
Plant Geography
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นิเวศวิทยา การปรับตัวด้านโครงสร้างภายนอกและภายใน
ถิ่นก�ำเนิด การกระจายพันธุ์พืชตามสภาพภูมิศาสตร์ และ
การจัดจ� ำแนกในล� ำดับวงศ์ สกุล และชนิดของพรรณไม้น�้ ำท้องถิ่น
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกระจายพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาภาคสนาม
Aquatic plant ecology, morphological and anatomical adaptation, พืชในแต่ละภูมิศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่
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น(ท-ป-อ)
2072232 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(3-0-6) 2072235 ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Plant Growth Regulators
พืชเศรษฐกิจ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Fungi and Bacteria for Economic Plant Product
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง
Improvement
สารประกอบชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนอง
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตนั้นๆ และการน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชี ว วิ ท ยาของราและแบคที เ รี ย ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ของพื ช
ทางเกษตรกรรม การขยายพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตของพืช พร้อมทั้ง เศรษฐกิจ ทัง้ พืชสวน พืชไร่ และสวนป่า การอยูร่ ว่ มกันของพืชกับจุลนิ ทรีย์
ศึกษานอกสถานที่
วิธกี ารแยก การเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรียด์ งั กล่าวในระดับห้องปฏิบตั กิ ารระดับ
Growth regulators of different plant groups, including other
biophysical and biochemical substances, affecting plant growth and น�ำร่อง และการทดสอบในภาคสนาม
development, application for agriculture, propagation and increase of plant
production; as well as field trip study.

Biology of fungi and bacteria for product improvement of
economic plants including horticultural plants, agronomic plants and forest
plantations ; plants and microbes interactions. Isolation and cultivation of these
microbes in laboratory at pilot scale and field test.

2072233 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3(3-0-6)
Microbial Physiology
2072236 ชีววิทยาของเห็ด
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Biology
of
Mushroom
เมแทบอลิซมึ และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจริญของจุลนิ ทรีย์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างของยีนควบคุมกลไกการท�ำงาน การวิเคราะห์และการสกัด
วงชีวติ ของเห็ด การเจริญเติบโตและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเจริญ
ผลผลิตจากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์
เติ
บ
โต
พั
น
ธุ
ก
รรม อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา การเพาะเห็ดเป็นการค้าและ
Metabolic processes and factors influencing microbial growth,
structures of regulatory genes and mechanism of their functions, analysis and การใช้ประโยชน์อื่นๆ การศึกษานอกสถานที่
extraction of metabolic products.

Life cycles of mushroom, growth and factors affecting growth,

2072234 สรีรวิทยาของรา
3(3-0-6) herecdity , taxonomy, exology, commercial cultivation and other applications,
field trip study.
Phisiology of Fungi
2072237 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
และความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการ  
โครงสร้ า งของรา การเจริ ญ ของรา และเมแทบอลิ ซึ ม
Microbial Diversity and Phylogeny
การสังเคราะห์ดเี อ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
และไม่อาศัยเพศ สรีรวิทยาของสปอร์ การอภิปรายบทความวิจัย
Fungi structures, growth and metabolism. DNA ; RNA and protein
การประยุกต์ให้ความรู้ด้านระบบการจัดจ�ำแนกและความ
syntheses ; sexual and asexual reproductions ; spore physiology, research สัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการของจุลนิ ทรียใ์ นระดับโมเลกุล ประเมินความหลาก
article discussion.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Microorganisms in wastewater, factors affecting microbial
หลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และจัดการ
activities
in
waste
water treatment system, problems anslysis, and control of
ทางด้านทรัพยากรจุลินทรีย์
Application of microbial classification and phylogeny at
molecular level, estimation of microbial diversity in environment, conservation
and management of microbial resources.

a treatment system.

Microorganisms in food, classification, distribution, food spoilage,
food regulation, HACCP system, food sanitation, and food poisoning.

Roles and importance of technology in daily life, concept and
application of DNA techniques, protein, bioinformatics, fermentation
technology, agricultural biotechnology, medicine and environment, laws
related to public opinions and research and applications of biotechnology.

2072241 กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Paradigm in Biotechnology
2072238 ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลินทรีย์
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Microbial Food Safety
บทบาทและความส�ำคัญของเทคโนโลยีชวี ภาพในชีวติ ประจ�ำวัน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวความคิดและการน�ำไปใช้ประโยชน์ของเทคนิคทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
จุลินทรีย์ในอาหาร การจัดจ�ำแนก การแพร่กระจาย การเสีย ดีเอ็นเอ โปรตีน ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพ
ของอาหาร การควบคุมอาหาร ระบบ HACCP การสุขาภิบาลอาหารและ ทางการเกษตร การแพทย์ สิง่ แวดล้อม ทัศนของสาธารณะและกฎหมาย
โรคอาหารเป็นพิษ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
2072239 เทคนิคส�ำหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
3(2-2-5)
Technique of Microbiological Research
2072242 เทคโนโลยีของแหล่งทรัพยากรทดแทน
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
Renewable Resources Technology
การแยกและการวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก ปฏิกิริยาลูกโซ่และการประยุกต์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคนิคการแยกและการวิเคราะห์โปรตีน การวัดกิจกรรมของเอนไซม์
การแปรสภาพชีวมวลให้เป็นก๊าซเชือ้ เพลิงและเชือ้ เพลิงเหลว
เทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยา
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยกระบวนการทางเคมีและทางชีวภาพ
Microbial cultivation and basic techniques in microbiology, การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตแอลกอฮอล์ การผลิตบิวทานอล และ
isolation and analyses of nucleic acid, polymerase chain reaction and its
การผลิตอะซิโตนโดยชีววิธี และการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง จากกระบวนการ
applications, separation techniques and analysis of protein, ezymatic activity
ไพโรไลซิสและก๊าซฟิเคชั่น
assays, immunological techniques.
The conversion of biomass using chemical and biological
2072240 จุลชีววิทยาการบ�ำบัดน�้ำเสีย
3(2-2-5)
processes to liquid and gaseous fuels production, biogas production, alcohol
Microbiology of Wastewater Treatment
production, butanol and acetone production using biological processes,
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
gaseous fuels production using pyrolysis and gasification processes
จุลินทรีย์ในน�ำ้ เสีย ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ใน
การบ�ำบัดน�้ำเสีย การวิเคราะห์ปัญหา และการควบคุมระบบบ�ำบัด
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2072243 การสลายตัวและกระบวนการบ�ำบัดทางชีวภาพ 3(3-0-6)
Biodegradation and Bioremediation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการของการสลายตัวและกระบวนการบ�ำบัดทางชีวภาพ
ของสารอินทรียช์ วี วัตถุ สารสังเคราะห์ทปี่ นเปือ้ นอยูใ่ นสิง่ แวดล้อม กลไก
การสลายตัวด้วยชีวภาพของลิกโนเซลลูโลส สารประกอบอะโรเมติกโพลิเมอร์
สารอินทรียเ์ คมีอนั ตราย การปรับปรุงการย่อยสลายด้วยวิธพี นั ธุวศิ วกรรม
และโปรตีนวิศวกรรม เทคนิคต่างๆ ของกระบวนการบ�ำบัดด้วยชีวภาพ
และกรณีศกึ ษา การใช้จลุ นิ ทรียใ์ นกระบวนการบ�ำบัด และประยุกต์ใช้ใน
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและแหล่งปนเปื้อน
The principles and treatment processes of biological
decomposition of organic materials, synthetic contaminants in the environment,
biological mechanism of decomposition of lignocelluloses, aromatic polymer
compound, hazardous organic chemicals, enhanced degradation by genetic
and protein engineering techniques to the biological treatment process with
a case study, the use of microbes in the healing process and its application
in wastewater treatment plants and other sources of contamination.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

of microbial products, improvement of fermentation process efficiency in
industrial scale; trend of industrial fermentation process in the future.

2072245 เทคโนโลยีของเอนไซม์  
3(3-0-6)
Enzyme Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเอนไซม์ กระบวนการผลิต
เอนไซม์เชิงอุตสาหกรรม การเก็บรักษาเอนไซม์ การท�ำเอนไซม์ให้บริสทุ ธิ์
การใช้เทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของ
เอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในด้าน ต่างๆ

Knowledge of enzyme technology, enzyme production in
industrial scale, preservation of enzyme, enzyme purification, improving of
effective catalysis of enzyme by using genetic engineering techniques, enzyme
immobilization, application of enzyme in various area.

2072246 ระบบก�ำจัดของเสีย
3(3-0-6)
Waste Treatment Systems
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบก�ำจัดของเสียแบบต่างๆ ระบบทางเคมี และระบบ
3(3-0-6) ทางชีววิทยา จลนศาสตร์ของปฏิกริ ยิ าในกรรมวิธกี ำ� จัดของเสียแบบต่างๆ
และปฏิบัติการระบบก�ำจัดของเสีย

2072244 กระบวนการอุตสาหกรรมหมัก  
Industrial Fermentation Process
Waste disposal systems in various chemical and biological
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
systems, the kinetics of the reaction on various waste treatment processes
ความก้าวหน้าของกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม จุลนิ ทรีย์ and waste treatment systems laboratory.
ทีส่ ำ� คัญ ในอุตสาหกรรมการหมัก การเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ หมาะสมมาผลิต 2072247 เทคโนโลยีกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ 3(3-0-6)
เป็นผลิตภัณฑ์เชิงการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ด้วย
Product Recovery Technology
กระบวนการหมัก การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการหมักใน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
อุตสาหกรรม แนวโน้มของอุตสาหกรรมการหมักในอนาคต
หลักการแยกโปรตีนทีม่ กี จิ กรรมจากจุลนิ ทรียแ์ ละตัวเร่งทาง
Progress in industrial fermentation process, an important ชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่เป็นผลจากรีคอมบีแนนท์ดีเอ็นเอ เทคนิคการแยก
microorganisms in industrial fermentation, selection of appropriate raw
material to produce commercial products, fermentation process for production โดยเจล และไอออนเซ้นโครมาโทกราฟี อิเล็กโทรฟิรซิ สิ รวมทัง้ เทคนิคทาง
โครมาโตกราฟีในระดับอุตสาหกรรม
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Principles of protein separation from microbial activity and
microbial bio-catalyst as a result of recombinant DNA, separation by gel technique,
ion chromatography, electrophoresis and industrial chromatography techniques.

Conducting research, for building new knowledge of biology and/
or for developing under a close supervision and advice of a thesis committee.

The principle of technology transfer in bioindustry, biotechnological
innovation, intellectual property rights, laws and regulations for the transfer of
technology, and structure and factors supporting technology transfer.

writing skills at intermediate level including reading techniques; reading
academic texts and abstracts; summarizing and making a presentation of
articles and abstract of thesis

8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
2072248 การถ่ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ 3(3-0-6)
English for Graduate Studies II
Technology Transfer in Bioindustry
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
หลั ก การการถ่ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ สิทธิทางทรัพย์สินทาง บทความทางวิชาการอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและน�ำเสนอ
ปัญญา กฎหมาย และระเบียบส�ำหรับกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยี บทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
และโครงสร้างและปัจจัยสนับสนุนการถ่ายโอนเทคโนโลยี
Practice of academic English in listening; speaking; reading and
2072249 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Law and Ethics in Biotechnology
Information and Communication Technology II
กฎหมายชีวภาพ ชีวจริยธรรม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กับงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมายทรัพย์สินทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารขัน้ สูง  สารสนเทศเพือ่
ปัญญา นโยบายของรัฐและบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน การสื่ อ สารและสื บ ค้ น ขั้ น สู ง และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านโปรแกรม
แห่งชาติตอ่ ประเด็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชวี ภาพ และกรณีศกึ ษา ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Biological laws, biomedical ethics, legal responsibilities related
to research and development in biotechnology, intellectual property laws,
government policy and the role of the National Human Rights Commission on
the progress of biotechnology and case studies.

Advanced information and communication technology;
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.

3(2-2-5)   
2072250 วิทยานิพนธ์
12 8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย   
Statistics
for
Research   
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การท�ำวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางชีววิทยา หรือการวิจัย
เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา ภายใต้การ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุ่มของค่าสถิติ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
ก�ำกับและให้ค�ำปรึกษาของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
3(2-2-5)   
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิตนิ อน
Research Methodology in Science
พาราเมตริกซ์ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�ำหรับการวิจัย การประยุกต์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ พือ่ การวิจยั และปฏิบตั ิ
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
กระบวนการวิจัย การก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
Definition and practical applications of statistics; data collection; การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน
descriptive data analysis; possibility; random variables; random sampling การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และการเขี ย นโครงการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
distribution of statistics; random sampling; estimation; statistical hypothesis
testing; multiple regression analysis and correlation coefficient; analysis; การประเมินงานวิจัย การน�ำผลวิจัยไปใช้ เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทาง
analysis of variance; analysis of covariance; non-parametic statistics; ด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
appropriate and correct statistics use for research; application of computer
program for data analysis and procedure of data analysis; and data
interpretation.
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Definition; characteristics; and research objective; types and
process of research; identification of research problems; variables and
hypothesis; data collection; data analysis; writing proposal and report; research
evaluation; research practical application; techniques of specific research
methodology for sciences; practice of research work; data analysis and
writing a research project in science; ethnics of researchers.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร พ.ศ. 2556
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program
in Agricultural Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.ม. (เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Agricultural Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Agricultural Technology)
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ส�ำหรับแผน ก
แบบ ก 1 และไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ส�ำหรับแผน ก แบบ ก 2
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มีสัดส่วนจ�ำนวนหน่วยกิต แยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้
3.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมี
การท�ำวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 36 หน่วยกิต โดยอาจมีการเรียนรายวิชา
เพิม่ เติมโดยไม่นบั หน่วยกิต ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต มีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้

หมวดวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
3.2.2 แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมี
การท�ำวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต โดยอาจมีการเรียนรายวิชาเพิ่ม
เติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต มีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาแกนร่วมบัณฑิตศึกษา
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
24 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
3) หมวดวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
3.2.3 รายวิชาเสริมพืน้ ฐาน นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยต้องได้ผลการ
ประเมินขั้น S (Satisfactory) หรือกรณีที่นักศึกษาไม่ได้จบการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเทคโนโลยีการเกษตรให้เรียนรายวิชา
ที่ก�ำหนดโดยไม่นับหน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.3.1 หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก 2)
1) กลุ่มวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเรียนรายวิชา
ที่ก�ำหนด ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้
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รหัสวิชา
5016501
5016511
5016512
5016581
5016691

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หลักการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-6)
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-6)
การจัดการฟาร์มเกษตรขั้นสูง
3(2-3-6)
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1*
1(0-3-2)
สถิติและระเบียบวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยี
3(3-0-6)
การเกษตร
5016682 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2*
1(0-3-2)
* นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ให้เรียนรายวิชาบังคับที่
ก�ำหนดโดยไม่นับรวมหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S
2) กลุ ่ ม วิ ช าเลื อ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าจาก
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5011693 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการน�ำเสนอ
3(2-3-6)
ผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
5016502 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและ
3(2-3-6)
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
5016503 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
5016513 เทคโนโลยีการจัดการผลผลิตเกษตร
3(2-3-6)
5016514 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
การเกษตร
5016604 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3(2-3-6)
5016605 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 3(2-3-6)
5016615 เทคโนโลยีการผลิตในระบบเกษตรยั่งยืน
3(2-3-6)
5016692 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(0-3-5)
2.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
5000531 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-3-6)
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รหัสวิชา
5000632
5002501
5002511
5002651
5003512
5003513
5003516
5003517
5003614
5003615
5003618
5003619
5003620
5003621
5008571
5004501
5004502
5004533
5004551
5004552
5004553
5004554

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เทคโนโลยีการจัดการเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง
3(2-3-6)
สรีรวิทยาขั้นสูงของการผลิตพืช
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ขั้นสูง
3(2-3-6)
ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโต
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจขั้นสูง
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการผลิตผักขั้นสูง
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการจัดการเรือนเพาะช�ำ
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับขั้นสูง 3(2-3-6)
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดขั้นสูง
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรยั่งยืน
3(2-3-6)
การจัดการภูมิทัศน์และการออกแบบ
3(2-3-6)
สมุนไพรและการใช้ประโยชน์
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-6)
หลักการจัดการศัตรูพืช
3(2-3-6)
2.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและการให้นมในสัตว์ 3(2-3-6)
สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์
3(2-3-6)
วิทยาการต่อมไร้ท่อและสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ 3(2-3-6)
ขั้นสูงของสัตว์เลี้ยง
โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
3(2-3-6)
นิเวศวิทยาในกระเพาะหมักและโภชนศาสตร์ 3(2-3-6)
สัตว์เคี้ยวเอื้อง
ชีวเคมีประยุกต์ด้านโภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
ทรัพยากรอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการให้
3(2-3-6)
อาหารสัตว์เขตร้อน

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5004612 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์แบบผสมผสาน
3(2-3-6)
ในระบบไร่นา
5004631 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-6)
เพื่อการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
5004632 เทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ 3(2-3-6)
ของสัตว์
2.4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
5006501 สรีรวิทยาสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
5006511 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำขั้นสูง
3(2-3-6)
5006512 ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
5006531 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้ำขั้นสูง
3(3-0-6)
5006541 โภชนศาสตร์และอาหารสัตว์น�้ำขั้นสูง
3(2-3-6)
5006551 การจัดการคุณภาพน�้ำเละการบ�ำบัดน�้ำเสีย
3(2-3-6)
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
5006561 โรคและการวินิจฉัยโรคสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
5006563 พยาธิวิทยาของปลา
3(2-3-6)
5006564 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
5006602 การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการจัดการประมง 3(3-0-6)
5006652 พิษวิทยาในน�้ำและการประเมินอันตราย
3(2-3-6)
5006662 การใช้ยา สารเคมี และสมุนไพรทางการเพาะเลี้ยง 3(2-3-6)
สัตว์น�้ำ
5006681 เครื่องจักรกลทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
5006642 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น�้ำขั้นสูง
3(2-3-6)
5006671 การควบคุมคุณภาพสัตว์น�้ำและการพัฒนา
3(2-3-6)
ผลิตภัณฑ์
5006672 อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3.3.2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1
5016594 วิทยานิพนธ์
36
แผน ก แบบ ก 2
5016595 วิทยานิพนธ์
12
3.3.3 รายวิชาเสริมพื้นฐาน
1) รายวิชาเสริมพื้นฐานด้านเกษตรศาสตร์
5001101 ปฐพีวิทยา
3(2-3-6)
5001102 หลักพืชศาสตร์
3(2-3-6)
5004101 หลักการเลี้ยงสัตว์
3(2-3-6)
5006101 หลักการประมง
3(2-3-6)
5013301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
2) รายวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
5014521 ภาษาอังกฤษส�ำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 1
2(1-3-4)
5014622 ภาษาอังกฤษส�ำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2
2(1-3-4)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5000531 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-3-6)
Plant Breeding Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ การเก็บรวบรวมพันธุ์ วิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์ เทคนิคและการจัดการปรับปรุงพันธุ์ในไม้ผล ผัก ไม้ดอก
และไม้ ป ระดั บ ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขในงานปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทัศนศึกษา
Knowledge on genetics, breed collection, breeding methods,
breeding techniques and management of fruits, vegetables, flowering plants and
garden trees, breeding problems and solution, related research, field study.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5000632 เทคโนโลยีการจัดการเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Seed Management Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส� ำ คั ญ ของการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์
ขบวนการทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ การรับรองและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การงอกและการจัดการคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในช่วงการเก็บรักษา
วิธีการทดสอบการงอก การจัดการโรคและแมลงที่พบในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ ความส�ำเร็จและปัญหาทีพ่ บในการผลิตเมล็ดพันธุ์ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5001102 หลักพืชศาสตร์
3(2-3-6)
Principles of Plant Science
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้าง
และหน้าทีส่ ำ� คัญของราก ล�ำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการ
ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการของพืช การจ�ำแนก
ประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบ
ต่างๆ และการบ�ำรุงรักษา หลักการขยายพันธุแ์ ละปรับปรุงพันธุพ์ ชื หลักการ
Definition and importance of seed production, physiological เก็บเกี่ยวผลผลิต และวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

process associated with seeds, seed quality evaluation, seed certification and
preservation, factors affecting seed germination and seed quality management
during preservation, seed germination test, disease and pest control in seed
production, prosperity and problems in seed production, related research.

5001101 ปฐพีวิทยา
3(2-3-6)
Soil Science
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความส� ำ คั ญ ของดิ น การก� ำ เนิ ด ดิ น ชนิ ด ของดิ น ใน
ประเทศไทย คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน วิเคราะห์
ดิน การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการ
ใช้ปุ๋ย การปฏิบัติบ�ำรุงรักษาดินและน�้ำสาหรับปลูกพืช การพังทลายของ
ดิน การอนุรักษ์ดินและน�ำ 
้ การแก้ปัญหาดินเสื่อมและการใช้ประโยชน์
จากดิน

Characteristics of plant morphology and anatomy, structures and
important roles of roots, leaves, flowers, fruits and seeds of plants. Important
process in plant; plant nutrition, plant growth and development, factors
affecting plant development, plant classification, basic techniques for plant
selection, principles and methods for planting and maintenance, principles of
plant propagation and breeding, introduction to harvest and post harvest.

5002501 สรีรวิทยาขั้นสูงของการผลิตพืช
3(2-3-6)
Advanced Physiology of Plants Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายของสรี ร วิ ท ยาการผลิ ต พื ช บทบาทและ
ความส� ำ คั ญ ของสรี ร วิ ท ยา การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของพื ช
ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งผลิตและแหล่งใช้ การล�ำเลียงและถ่ายเทสาร
อาหาร การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อสภาพแวดล้อม การสังเคราะห์แสง
Importance of soil, soil genesis, types of soil in Thailand, soil การหายใจ สรีรวิทยาการออกดอก สรีรวิทยาการติดผล การเก็บเกี่ยว
physical, chemical and biological properties. Soil analysis, soil fertility ผลผลิต สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืชบางชนิด
examination, plant elements, fertilizer and use, practice: soil and water
maintainance for plants, soil erosion, soil and water conservation, potential
use resolving of soil deterioration, and potential, soil utilization.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

physiological response to environment, photosynthesis, respiration, flowering
physiology, fruiting physiology, harvesting, physiology of growth and some
plant productivity.

5002511 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Agronomy Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ประโยชน์และความส�ำคัญของการผลิตพืชไร่ การจ�ำแนก
ชนิด พันธุ์ การคัดเลือกสายพันธุพ์ ชื ไร่ สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับพันธุ์
พืชไร่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืชไร่
บทบาทของเทคโนโลยีการเกษตรต่อการพัฒนาการผลิตพืชไร่ การขยาย
พันธุแ์ ละปรับปรุงพันธุพ์ ชื ไร่ หลักและวิธกี ารปลูกพืชแบบต่างๆ การดูแล
รักษาพันธุ์พืชไร่ชนิดต่างๆ หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต และวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชไร่

Benefit and importance of field crop production, classification,
breeds, field crop variety selection, appropriate environment for agronomy,
factors influencing growth and development of agronomy, roles of
agricultural technology on agronomy development, agronomy propagation
and breeding, principles and methods of planting, field crop variety
maintenance, principles of agronomy harvest and post-harvest.

5002651 ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโต 3(2-3-6)
Plant Hormones and Plant Growth Regulators
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายของฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโต
บทบาท ความส�ำคัญ และประโยชน์ของฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการ
เจริญเติบโต ชนิดของฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโต การใช้
ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตกับขบวนการสรีรวิทยา
การใช้ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตกับพืชผักและไม้ผล

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
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น(ท-ป-อ)

Definition of hormones and plant growth regulators, roles,
importance and benefits of plant hormones and plant growth regulators, types
of plant hormones and plant growth regulators, used of plant hormones and
plant growth regulators and physiological process, application of plant
hormones and plant growth regulators in vegetable and fruit crops.

5003512 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Economic Fruits Production Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส�ำคัญของไม้ผลเศรษฐกิจ บทบาท
ของการผลิตไม้ผลต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหาและทิศทางการผลิต
การจ�ำแนกชนิดของไม้ผลเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และแหล่ง
ก�ำเนิดของไม้ผล การตัดสินใจผลิตไม้ผล การวางแผนการผลิต การเลือก
พื้นที่ การวางผังแปลง ระบบการผลิต การสร้างสวนไม้ผล ขยายพันธุ์
การออกดอก การติดผล ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการผลิต
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพของผลผลิตต่อระบบอุตสาหกรรม
การตลาดและมาตรฐาน เทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิต การผลิตนอกฤดู การ
ผลิตในระบบปลอดสารและระบบอินทรีย์ การผลิตไม้ผลในต่างประเทศ
แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
Definition and importance of economic fruits, roles of fruit
production on country development, problems and production direction,
economic fruit classification, botany and place of origin of economic fruits,
decision making for fruit production, production planning, production site
selection, field layout, production system, fruit gardening, propagation,
flowering, fruiting, environmental factors influencing production, post-harvest,
products quality for industrial system, marketing and standard, productivity
technology, out of season production, chemical-free and organic production
system, international fruit production, research trend on fruit production.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5003513 เทคโนโลยีการผลิตผักขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Vegetable Production Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความส�ำคัญของผัก ปัญหาที่พบในการผลิตผัก
การจ�ำแนกชนิดผัก การพิจารณาเพือ่ ตัดสินใจในการผลิตผัก การวางแผน
การผลิตผัก ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก การเลือกพื้นที่ปลูก
การเลื อ กชนิ ด และพั น ธุ ์ ผั ก การเพาะกล้ า การปลู ก และดู แ ลรั ก ษา
การป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื การเก็บเกีย่ ว การเก็บรักษา ระบบตลาดของการ
ผลิตผัก มาตรฐานการผลิตผัก การผลิตผักนอกฤดู เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตผัก การผลิตผักแบบไม่ใช้ดิน การผลิตผักปลอดสาร การผลิตผัก
ในระบบอินทรีย์ การผลิตผักในระบบอุตสาหกรรม ดูงานจากประสบการณ์จริง
ของเกษตรกรทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการผลิตผักในประเทศ ทิศทางการ
วิจัยในการผลิตผัก
Definition and importance of vegetable, problems in vegetable
production, vegetable classification, consideration for decision making in
vegetable production, vegetable production planning, factors affecting
vegetable growth, planting site selection, vegetable type and variety selection,
cultivation, planting, pest control, harvest, storage, marketing system of
vegetable production, vegetable production standard, out of season of
vegetable production, vegetable production improvement technology, soilless
culture, chemical-free vegetable production, organic vegetable production,
industrial vegetable production, field study of successful farmer in vegetable
production, research direction on vegetable production.

5003516 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(2-3-6)
Advanced Plant Tissue Culture Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมสารอาหาร การ
เพิ่มปริมาณต้นกล้า การชักน�ำให้เกิดราก เทคนิคการย้ายปลูก เทคนิค
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การท�ำชิน้ ส่วนพืชให้ปราศจากเชือ้ การท�ำโปรโตพาสต์ การเพาะเลีย้ งอับ
ละอองเกสร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการค้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Plant tissue culture techniques, media preparation, increasing
seeding, root induction, transplanting techniques, aseptic technique for plant
parts, protoplast culture, anther culture, commercially plant tissue culture,
related researches.

5003614 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับขั้นสูง 3(2-3-6)
Advanced Floriculture and Ornamental Plant
Production Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส�ำคัญของไม้ดอกและไม้ประดับ
ปัญหาที่พบในการผลิต การจ�ำแนกชนิดของไม้ดอก การพิจารณาเพื่อ
ตัดสินใจในการผลิต การวางแผนการผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
เติบโต การเลือกพืน้ ทีป่ ลูก การเลือกชนิดและพันธุ์ การเพาะกล้า การปลูก
และดูแลรักษา การป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา
ระบบตลาดและมาตรฐาน การผลิ ต ไม้ ด อกและไม้ ป ระดั บ นอกฤดู
เทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิต การผลิตไม้ดอกปลอดสารและในระบบอินทรีย์
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงอุตสาหกรรม การผลิตไม้ดอกในต่างประเทศ
การดูงานจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการ
ผลิตในประเทศ ทิศทางการวิจัยในการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ
Definition and importance of flowering and ornamental plants,
production problems, flowering plant classification, consideration for decision
making of production, production planning, factors affecting growth, planting
site selection, types and variety selection, cultivation, planting, pest control,
harvest, storage, marketing and standard system, out of season of floriculture
and ornamental plant production, productivity technology, pest-free and
organic floriculture, industrial floriculture and ornamental plant production,
abroad floriculture, field study of successful farmer in floriculture and ornamental
plant production, research direction on floriculture and ornamental plant production.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5003615 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Mushroom Production Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความส�ำคัญของเห็ด การใช้ประโยชน์จากเห็ด ปัญหาที่พบ
ในการผลิตเห็ด การจ�ำแนกเห็ดในประเทศไทย เทคนิคการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ เทคนิคการผลิตเห็ดป่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเห็ด
โรคและศัตรูเห็ด การขยายพันธุ์และอนุรักษ์เห็ดป่า

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5003619 การจัดการภูมิทัศน์และการออกแบบ
3(2-3-6)
Landscape and Design Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส�ำคัญของการออกแบบและจัดสวน
บทบาทและความส�ำคัญของเทคโนโลยีภูมิทัศน์ต่อการพัฒนาประเทศ
หลักการออกแบบจัดสวน การวางผังสวน การเขียนแบบ การประเมิน
ราคาของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน หลักการเลือกพันธุ์ไม้ การป้องกัน
Importance of mushrooms, utilization of mushrooms, mushroom ก�ำจัดโรคและแมลงภายในสวน

production problems, mushroom classification in Thailand, economic
mushroom production techniques, wild mushroom production techniques,
factors that affecting on mushroom growth, mushroom diseases and pests,
wild mushroom propagation and conservation.

5003617 เทคโนโลยีการจัดการเรือนเพาะช�ำ
3(2-3-6)
Plant Nursery Management Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส�ำคัญของเรือนเพาะช�ำ  วัสดุปลูก
โครงสร้างอาคารเรือนเพาะช�ำ การจัดภูมทิ ศั น์รอบๆ บริเวณเรือนเพาะช�ำ 
เรือนเพาะช�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับไม้ผล เรือนเพาะช�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับพืช
ผัก เรือนเพาะช�ำที่เหมาะสมส�ำหรับไม้ดอกไม้ประดับ การป้องกันก�ำจัด
โรคและแมลงในเรือนเพาะช�ำ  การจัดการระบบการให้น�้ำและให้ปุ๋ยใน
เรือนเพาะช�ำ

Definition and importance of designing and gardening, roles and
importance of landscape technology on country development, principles of
gardening design, garden planning, drawing, cost estimate of gardening
materials, plant selection, disease and pest control in garden.

5003620 สมุนไพรและการใช้ประโยชน์ขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Medicinal Plants and Utilization
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายของสมุนไพร ชนิดและประเภทของสมุนไพร กลุม่
ของสารเคมีทพี่ บในพืชสมุนไพร วิธกี ารสกัดสารจากพืชสมุนไพร การผลิต
พืชสมุนไพร การผลิตพืชสมุนไพรเชิงการค้า หลักการเก็บพืชสมุนไพร
ประโยชน์และโทษของการใช้สมุนไพร สมุนไพรที่ใช้กับพืช สมุนไพรที่ใช้
กับปศุสตั ว์และประมง การน�ำภูมปิ ญ
ั ญาไทยและการศึกษาต่อยอดความ
รูเ้ รือ่ งการใช้สมุนไพร แนวทางการวิจยั พืชสมุนไพร ชนิดและประเภทของ
Definition and importance of plant nursery, growth media, plant พืชสมุนไพรที่รู้จักในต่างประเทศ

nursery structures, plant nursery landscape, proper plant nursery for fruits,
proper plant nursery for vegetables, proper plant nursery for flowering and
ornamental plants, plant diseases and pest control in nursery, management
of watering and fertilizing systems in nursery.

Definition of medicinal plants, species and types of medicinal
plants, chemical substances in medicinal plants, methods for medicinal plant
extraction, medicinal plant production, commercial medicinal plant production,
herb collecting, benefit and harmful of medicinal plant use, application of
medicinal plants for vegetation, livestock and fisheries, Thai wisdom and further
study in medicinal plant utilization, medicinal plant research direction, species
and types of foreign medicinal plants.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5003631 เทคโนโลยีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว3(2-3-6)
Post Harvest Management Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส�ำคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
บทบาทของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
ปัญหาและทิศทางของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาของพืช
หลังการเก็บเกีย่ ว ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเก็บเกีย่ ว ดัชนีการเก็บเกีย่ ว วิธกี าร
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของพืชตัวอย่าง มาตรฐานและคุณภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตร การก�ำหนดมาตรฐานการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การวิเคราะห์ปญ
ั หา การพิจารณาการตัดสินใจ การควบคุมการ
ผลิตและการด�ำเนินการ และการวางแผนการตลาดสินค้าเกษตรซึ่งรวม
ถึงนโยบายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสินค้า กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จ�ำหน่าย ระบบการสื่อข่าวและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการตลาด
เกษตรกั บ นโยบายของรั ฐ บาล แนวทางการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว
Definition and importance of post harvest, roles of post harvest
on country development, problems and direction of post harvest, physiology
of plant after harvest, factors influencing harvest, harvest index, plant specimen
collection procedures, agricultural product standard and quality, standardization
of production, quality control, problem analysis, consideration for decision
making, production control and operation, agricultural product making,
planning and products policy, product development, distribution channel
strategies, information systems and relationships of agrobusiness marketing
and government’s policy, research trend on post harvest.

5004101 หลักการเลี้ยงสัตว์
3(2-3-6)
Principles of Animal Husbandry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ประโยชน์และความส�ำคัญของการเลีย้ งสัตว์ ความเหมาะสม
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ของการเลี้ยงสัตว์กับสภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และลักษณะประจ�ำพันธุ์
ประเภทและชนิดของการเลีย้ งสัตว์ พืน้ ฐานของการปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์ การ
เลีย้ งดูแลบ�ำรุงรักษาสัตว์ในระยะต่างๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การ
ป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพือ่ การให้ผลผลิต
ของสัตว์ การตลาดและการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การแปรรูปสัตว์
บัญชีที่จ�ำเป็นในการเลี้ยงสัตว์
Benefit and importance of animal husbandry, appropriation of
animal husbandry and environment, animal heredity and characteristics, types
and species of animal husbandry, elementary of animal breeding, animal
rearing and maintenance in various stages, animal feeds and feeding, animal
diseases and disease control. Farm management for animal productivity,
marketing and distribution of animal production, animal processing,
accounting in animal farms.

5004501 สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและการให้นม
3(2-3-6)
ในสัตว์
Physiology of Growth and Lactation of Animals
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การพัฒนาและเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง การควบคุมโดย
ระบบประสาทและฮอร์โมน ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโต การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาต่อม
น�้ำนม กลไกการสังเคราะห์และการหลั่งน�้ำนม องค์ประกอบของน�้ำนม
และปัจจัยที่มีผลกระทบ การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ผลผลิตน�้ำนม
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

Development and growth of domestic animals, neuronal and
hormonal controls, factors affecting growth, improving efficiency of growth and
related technologies, development of mammary gland, mechanism of milk
synthesis and secretion, components of milk and factors affected, improving
efficiency of lactation and related technologies.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5004502 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์
3(2-3-6)
Digestive Physiology of Animals
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ระบบทางเดิ น อาหาร ขบวนการย่ อ ยโภชนะอาหาร
คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน ไวตามินและแร่ธาตุต่างๆ กระบวนการ
ดูดซึมสารอาหารเข้าสูเ่ ซลล์ของสัตว์ ระบบประสาท และระบบกล้ามเนือ้
ของทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิตและการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่
กระแสเลือดของสัตว์

Digestive system, digestion process of nutrients, carbohydrate,
protein, lipid, vitamin, and minerals, nutrient absorption process into animal
cells, nervous and muscular system of digestive tract, cardiovascular system
and absorption of nutrient into circulating system.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
สภาพนิเวศวิทยาของกระเพาะหมักของสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเกิดสภาพไร้ออกซิเจนในกระเพาะหมัก ประชากรของ
จุลินทรีย์ต่างๆ ในกระเพาะหมัก ลักษณะส�ำคัญของแบคทีเรีย โปรโตซัว
และเชื้อราในกระเพาะหมัก การเกื้อประโยชน์ต่อแบคทีเรียด้วยกัน
ลักษณะรูปร่างและพัฒนาการของโปรโตซัวและเชือ้ รา กระบวนการย่อย
และดูดซึมสารอาหาร กลไกต่างๆ ในการขนย้ายสารอาหารเข้า-ออกเซลล์
จุลินทรีย์ การสร้างผลผลิตต่างๆ ของจุลินทรีย์ การน�ำใช้อาหารโปรตีน
และแอมโมเนียของจุลนิ ทรีย์ การน�ำใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงาน
ของจุลินทรีย์ การค�ำนวณจุลินทรีย์และการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ใน
อาหารเลีย้ งเชือ้ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตและการตายของจุลนิ ทรีย์
การควบคุมระดับเซลล์ สารเสริมและสารพิษในอาหารสัตว์ที่มีผลต่อ
จุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมเพื่อศึกษาชนิด
จุลนิ ทรียก์ ระเพาะหมัก ชนิดอาหารและการใช้ประโยชน์ของโภชนะต่างๆ
ในอาหาร ตลอดจนกระบวนการเมทาบอลิซึมของโภชนะต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในรูเมนและภายในเซลล์ร่างกายของสัตว์เคี้ยวเอื้อง การย่อย การดูดซึม
กระบวนการเมทาบอลิซมึ และความสัมพันธ์ของสารอาหาร การขาดสาร
อาหารและความผิดปกติทางสรีรวิทยาของสัตว์

5004551 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
3(2-3-6)
Non-Ruminant Nutrition
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
โภชนะและความต้ อ งการโภชนะในสั ต ว์ ไ ม่ เ คี้ ย วเอื้ อ ง
การย่อย การดูดซึมโภชนะและเมทาบอลิซมึ ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะ
การประเมิ น คุ ณ ค่ า ของวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ การแปรรู ป อาหารสั ต ว์
การพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพในการผลิตสัตว์ไม่เคีย้ วเอือ้ ง
Ecology of the ruminant rumen, factors affecting anaerobiosis in
การขาดโภชนะ เทคนิคในการวิจยั และข้อควรพิจารณาในการวิจยั อาหาร rumen, ruminal bacteria, characteristics of bacteria, protozoa, and fungi in
rumen, bacterial cross-feeding, morphology and development of protozoa and
สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องในเขตร้อน
Nutrients and nutrient requirement in non-ruminants, digestion,
nutrient absorption and metabolisms, nutrient interrelationships, feedstuff
evaluation, feed processing, applied biotechnology for non-ruminant animal
production, nutrient deficiencies, research techniques and consideration in
conducting non-ruminant nutrition research in the tropic.

5004552 นิเวศวิทยาในกระเพาะหมักและโภชนศาสตร์ 3(2-3-6)
สัตว์เคี้ยวเอื้อง
Rumen Ecology and Ruminant Nutrition

fungi, nutrient digestion and metabolic pathway, nutrient exchange mechanism
in microbial cells, protein and ammonia utilization of microorganisms, energy
utilization and spilling of microorganisms, microbial calculation and culture in
media, factors related to growth and death of microorganisms, metabolic
regulation, rumen additives and toxicity effects, application of genetic
engineering for ruminal bacteria study, types of feed and utilization of nutrients,
nutrient metabolism in rumen and ruminant animal cells, digestion, absorption,
metabolic process of nutrients and their inter-relationships, nutrient deficiencies
and physiological disorders of animals.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5004553 ชีวเคมีประยุกต์ด้านโภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
Applied Biochemistry in Animal Nutrition
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ชีวเคมีด้านโภชนศาสตร์สัตว์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกาย
สัตว์ กระบวนการเมทาบอลิซมึ ของอาหารและการประยุกต์ใช้ในการผลิต
สัตว์ ภาวะการขาดโภชนะอาหารและกระบวนการใช้ประโยชน์ของโภชนะ
ต่างๆ ในอาหารส�ำหรับสัตว์ การพัฒนาคุณภาพอาหารและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การผลิตสัตว์

Biochemistry in animal nutrition, reactivity in animal body, feed
metabolisms and application in animal production, nutrient deficiencies and
utilization of nutrients in animal feed, feed quality development and efficiency,
animal production.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รูปแบบ และการจัดการการผลิตสัตว์ในระบบการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการผลิตพืช สัตว์ และประมง ภายใต้ระบบ
เกษตรนิเวศที่เหมาะสม โรงเรือน มลภาวะ และการจัดการของเสีย
หลักการทางการสร้างแบบจ�ำลองระบบการผลิต ระบบการผลิตสัตว์แบบ
ผสมผสานที่อยู่รอดทางเศรษฐกิจและมีความยั่งยืน

Models and management of animal production in integrated
agricultural systems, interactions among crop, animal and fishery production
under appropriate agro-ecosystems, housing, pollution and waste
management, concepts on system modeling of production, integrated animal
production standing for economically and sustainability.

5004631 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-6)
เพื่อการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
Environmental Physiology and Biotechnology
for Domestic Animal Reproduction
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมของสัตว์เลือดอุน่ และสัตว์เลือดเย็น การตอบ
สนองและการปรับตัวของสัตว์เลีย้ งในสภาพแวดล้อมต่างๆ ความเครียด
และปัจจัยที่มีผล กลไกสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของ
สั ต ว์ ความส� ำ คั ญ ของเทคโนโลยี ชี ว ภาพในการจั ด การการสื บ พั น ธุ ์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
Tropical feed resources, quantity and value of feeds, nutritional
analysis and evaluation in laboratory, nutritional drawbacks of tropical feeds, feed สืบพันธุ์ ปัญหาและจริยธรรมในการเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
5004554 ทรัพยากรอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการให้ 3(2-3-6)
อาหารสัตว์เขตร้อน
Tropical Feed Resources and Feeding Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ปริมาณ คุณค่า การวิเคราะห์
และประเมินคุณค่าทางโภชนะทางห้องปฏิบตั กิ าร จุดด้อยทางโภชนาการ
ของอาหารสัตว์เขตร้อน การเก็บถนอมอาหารสัตว์ การแปรรูป การเพิ่ม
คุณค่าโภชนะด้วยวิธีการต่างๆ และการใช้ประโยชน์อาหารสัตว์เขตร้อน
ความต้องการโภชนะ และเทคโนโลยีการให้อาหารสัตว์เขตร้อน
preservation, processing, methods to improve nutritional value, and
utilization of tropical feeds, nutrient requirement and tropical feeding technology.

5004612 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์แบบผสมผสาน
3(2-3-6)
ในระบบไร่นา
Animal Production in Integrated Farming Systems
Technology
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Environment of homeotherm and poikilotherm, responses and
adaptation of domestic animals in various conditions, stress and affected
factors, environmental mechanisms affecting animal productivity, importance
of biotechnology in reproductive management, application of biotechnology
for improving reproductive efficiency, problems and ethics in selection of
biotechnologies.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5004632 เทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
3(2-3-6)
การสืบพันธุ์ของสัตว์
Animal Reproductive Efficiency Improvement Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์และความล้มเหลวของ
การสืบพันธุ์ ความผิดปกติแต่ก�ำเนิด และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การควบคุมโรคพยาธิทเี่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การจัดการ
ฝูงผสมพันธุ์ และเทคนิคการผสมพันธุ์

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การประมงในประเทศไทยและต่างประเทศ ความส�ำคัญ
ประโยชน์ ข องสั ต ว์ น�้ ำ และการประมงต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
ทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเบื้องต้น
เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ 
�้ อาหารและการให้อาหาร
โรคสัตว์น�้ำ  และการป้องกันรักษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 
สภาวะการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบนั
การแปรรูปและถนอมอาหารสัตว์น�้ำ  การตลาดและการขนส่งสัตว์น�้ำ 
นโยบายและการพัฒนาการประมง การสงวนรักษาพันธุ์สัตว์น�้ำและ
Factors affecting maturity and reproductive failure, congenital พระราชบัญญัติการประมง

disorder and genetic diseases, control of parasitic diseases related with
reproductive efficiency, breeding herd management and mating techniques.

General fisheries in Thailand and abroad, importance and
benefit of aquatic animals and fisheries to national economics, fishery
resources, fishing gears, principles of aquaculture in breeding, culture, feed
and feeding, diseases and disease prevention, factors affecting aquaculture,
current aquaculture situation in Thailand and others, fish processing and
preservation, fish marketing and transportation, fishery policy and development,
aquatic animal reservation and fishery legislation.

5004633 วิทยาต่อมไร้ท่อและสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ 3(2-3-6)
ขั้นสูงของสัตว์เลี้ยง
Endocrinology and Advanced Reproductive
Physiology of Domestic Animals
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
5006501 สรีรวิทยาสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมการ
Aquatic Animals Physiology
หลั่งฮอร์โมน คุณสมบัติของฮอร์โมน กลไกการท�ำงานและหน้าที่ของ
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ฮอร์โมน ประโยชน์ของฮอร์โมนในการผลิตสัตว์ ระบบสืบพันธุ์ การควบคุม
สรีรวิทยา ระบบทางสรีรวิทยา องค์ประกอบของร่างกาย
ทางฮอร์โมนและประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์
การท�ำงานของอวัยวะต่างๆ สัตว์นำ 
�้ รวมทัง้ ปัจจัยต่างๆ ในสภาพแวดล้อม
Structures and functions of endocrine system, control and
�้ พฤติกรรมการแสดงออกของสัตว์นำ 
�้
regulation of hormone secretion, property of hormone, mechanism and ที่มีผลต่อการด�ำรงชีวิตของสัตว์นำ 
function of hormones, uses of hormones in animal production, reproductive ตลอดจนการปรับสมดุลภายในร่างกายและการตอบสนองของสัตว์น�้ำต่อ
system, hormonal control and efficiency of reproduction.
สภาวะต่างๆ ความสัมพันธ์ของการท�ำงานในระบบต่างๆ ของร่างกาย
5006101 หลักการประมง
3(2-3-6) ได้แก่ การแพร่ของอิเล็กโทรไลต์ ความเข้มข้นของสารละลายในตัวปลา
Principles of Fisheries
การขับถ่าย หน้าที่และวิวัฒนาการของไต ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
โลหิต ระบบสืบพันธุ์ การเคลื่อนที่และการว่ายน�้ำ  กระเพาะลม ระบบ
ประสาท และอวัยวะรับความรู้สึก
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Physiology, physiology system, aquatic animal body components,
functions of aquatic animals, environmental factors effecting aquatic animal
living, aquatic animal behavior expression, and aquatic animal body
equilibrium and response to various conditions, relationships of body system
functions e.g. diffusion of electrolytes, concentration of body fluid, excretion
and osmoregulation, function and evolution of kidney, respiratory system, blood
circulating system, reproductive system, locomotion and swimming, air
bladder, nervous system and sensory organs.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

storage industry, aquatic animal export and marketing trend of economic
aquatic animals, essential accounting in aquaculture.

5006512 ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
3(3-0-6)
Hormones in Aquaculture
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการ ประเภท และบทบาทของฮอร์โมนในสัตว์น�้ำ กลไก
การท�ำงานของฮอร์โมน ประเภทต่างๆ ระบบและการท�ำงานของฮอร์โมน
5006511 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำขั้นสูง
3(2-3-6) ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์น�้ำ  การใช้และ
Advanced Aquaculture Technology
การควบคุมการใช้ฮอร์โมนในสัตว์น�้ำเพื่อการแปลงเพศสัตว์น�้ำ  การ
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
เหนี่ยวน�ำความสมบูรณ์เพศ และการกระตุ้นการวางไข่นอกฤดูสืบพันธุ์
สถานการณ์ รูปแบบ และองค์ประกอบของการเพาะเลี้ยง ผลกระทบของฮอร์โมนต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
สัตว์น�้ำของประเทศไทยและต่างประเทศ บทบาทของเทคโนโลยีต่อการ
Principles, types, and roles of hormones in aquatic animals,
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ mechanisms of hormones, systems and functions of hormones involving
ปลา กุ้ง หอย ตะพาบน�้ำ  และพรรณไม้น�้ำ  การแพร่กระจายและการจัด reproductive and growth of aquatic animals, utilizing and controlling of hormone
จ�ำแนกชีววิทยา นิเวศวิทยาของแหล่งน�ำ 
้ การเพาะพันธุ์ และการปรับปรุง application in aquatic animals for sex-reversal, maturation induction, and off
พันธุ์ การจัดการโรงเพาะฟัก การเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ยง การให้อาหาร season fish spawning stimulation, effects of hormone in aquaculture.
การดูแลรักษา โรคและการป้องกันรักษา การจัดการฟาร์มสัตว์น�้ำ ปัจจัย 5006531 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้ำขั้นสูง 3(2-3-6)
Advanced Breeding Improvement Technology
ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ 
�้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำแบบพัฒนาด้วย
in Aquatic Animal
วิธีการต่างๆ โดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ อุตสาหกรรม
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ห้องเย็น การส่งออกสินค้าสัตว์น�้ำและแนวโน้มทางการตลาดสัตว์น�้ำที่มี
หลักการทางพันธุศาสตร์สัตว์น�้ำ  โครงสร้างทางพันธุกรรม
ความส�ำคัญทาทางเศรษฐกิจ บัญชีที่จ�ำเป็นในการเลี้ยงสัตว์น�้ำ
เซลล์
พ
ั
น
ธุ
ศ
าสตร์ การศึ ก ษาโครโมโซม การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทาง
Situations, patterns, and compositions of aquaculture in Thailand
and other countries, roles of technology in aquaculture, aquatic animals พันธุกรรมในเชิงคุณภาพและปริมาณกับการผสมพันธุส์ ตั ว์น�้ำ โครงสร้าง
affecting economics e.g. fishes, shrimps, shellfishes, soft-shelled turtles, and ของประชากรและการเหนีย่ วน�ำให้เกิดความผันแปร ระบบการผสมพันธุ์
aquatic plants, distribution and biological classification of aquatic animals, หลักการพันธุวศิ วกรรม การตรวจสอบลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมโดย
ecological reservoir, breeds and breeding improvement, hatchery
management, pond preparation, rearing, feeding, maintenance, diseases and การวิเคราะห์การกลายยีน การท�ำแผนที่ยีนโดยการวิเคราะห์จีโนม และ
disease control, aquatic animal farm management, factors influencing การท�ำภาพพิมพ์ดีเอ็นเอ การคัดเลือกลักษณะปริมาณโดยการวิเคราะห์
�้ การใช้ทฤษฎีทางพันธุกรรมเพือ่
aquatic productivity. Intensive aquaculture using novel technology, cold ดีเอ็นเอบ่งชี้ เทคนิคการถ่ายยีนในสัตว์นำ 
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การผสมและคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ สั ต ว์ น�้ ำ  การทดสอบการผสมพั น ธุ ์ กั บ 5006551 การจัดการคุณภาพน�้ำเละการบ�ำบัดน�้ำเสีย 3(2-3-6)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้ำ  วิธีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้ำ  ประโยชน์ของ
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้ำ รวมทั้งเทคนิคใหม่ๆ ส�ำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้ำ
Water Quality Management and Water Treatment
Principles of aquatic animal genetics, genetic structures, cellular
for Aquaculture
genetics, chromosome study, qualitative and quantitative genetic information
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
transfer and animal breeding, population structure and induction of genetic
คุณภาพของน�้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ใช้ส�ำหรับ
variation, breeding system, principles of genetic engineering, genetic abnor่ ผี ลต่อคุณภาพ
mality evaluation by gene mutation analysis, gene mapping by genome การเพาะฟัก อนุบาล และการเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำ ปัจจัยทีม
analysis, and DNA fingerprint, qualitative selection by DNA marker analysis, น�้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ  กระบวนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้ำในบ่อเพาะ
gene transfer techniques in aquatic animals, genetic theory for aquatic animal เลี้ยงสัตว์น�้ำ  น�้ำเสียและลักษณะของน�้ำเสีย การป้องกันการเน่าเสียของ
breeding and breed selection, evaluation of aquatic animal breeds and breed- น�้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ  เกณฑ์มาตรฐานของน�้ำ  การจัดการและควบคุม
ing improvement, breeding improvement methods, benefit of breeding improveคุณภาพน�้ำ การแก้ไขและบ�ำบัดน�้ำเสีย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ment and new techniques for breeding improvement.
5006541 โภชนศาสตร์และอาหารสัตว์น�้ำขั้นสูง
3(2-3-6) คุณภาพน�้ำที่มีต่อผลผลิตทางการประมง ก�ำลังผลิตขั้นต้นของแหล่งน�ำ้
ประเภทต่างๆ ระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน�้ำ วิธีและเทคนิคในการวัด
Advanced Nutrition and Feed of Aquatic Animals
ก�ำลังผลิตของแหล่งน�ำ 
้ การประเมินทรัพยากรประมงทัง้ ทางตรงและทาง
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการ และความส�ำคัญของอาหารและสารอาหาร ชีว อ้อม การประเมินผล การควบคุมการท�ำประมง การจัดการพืชน�้ำ
Physical, chemical and biological water qualities for hatchery,
พลังงานศาสตร์ สารอาหาร ระบบการย่อยและดูดซึมอาหาร กระบวนการ nursing and aquaculture.
Factors affecting water quality in culture ponds,
เปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในสัตว์น�้ำ  ชนิดของอาหารที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น water quality changing process in culture pond, waste water and
ต่อสัตว์น�้ำ ความต้องการอาหารเพื่อการด�ำรงชีวิต เจริญเติบโต และการ characteristics, prevention of waste water in fish pond, water quality standard
ให้ผลผลิตของสัตว์น�้ำ  ผลของอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำ  การ criteria, water quality management and control, waste water solving and
วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การตรวจสอบวัตถุดิบ การ treatment, impacts of water quality changes on fishery products, primary
productivity of water resources, euthrophic levels of water resources,
ค�ำนวณสูตรอาหาร การผลิตอาหารสัตว์น�้ำ โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับสารอาหาร methodology and techniques for productivity measurement in water
Principles and definition of feeds and nutrients, bioenergy, nutrition, digestive system and adsorption, nutritional changing process in fish,
important and essential feed for aquatic animals, feed requirement for living,
growth, and productive of aquatic animals, effect of feed on aquatic animal
productivity, chemical component analysis of feeds, feedstuff evaluation,
calculation of feed formulation, aquatic animal feed production, nutritional
diseases.

resources, direct and indirect dimension of fishery resource assessment,
fishery evaluation and control, aquatic plant management.
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5006561 โรคและการวินิจฉัยโรคสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
Diseases and Disease Diagnosis of Aquatic Animals
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
โรคสัตว์น�้ำทั้งที่พบในธรรมชาติและที่พบในบ่อเลี้ยง โรคที่มี
สาเหตุจากแบคทีเรีย ปรสิต ไวรัส เชื้อรา และอื่นๆ ลักษณะและอาการ
ของสัตว์น�้ำที่เป็นโรค การระบาดของโรคในฤดูกาลต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโรคกับสิ่งแวดล้อม การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น�้ำด้วยวิธีการต่างๆ
การจ�ำแนกชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ระบบภูมิคุ้มกันใน
สัตว์นำ 
�้ การป้องกันและการรักษา ตลอดจนผลกระทบของการเกิดโรคต่อ
การผลิตและผู้บริโภค
Fish diseases in both natural and pond condition, fish disease
causing by bacteria, parasites, virus, fungus and others. Characteristics and
symptoms of diseased fish, disease outbreak in seasonal, relationships
between diseases and environment, aquatic animal disease diagnosis using
novel techniques. Isolation and identification methods of fish pathogenic
agents, immune system in aquatic animals, disease prevention and treatment,
and impact of diseases on aquaculture and consumers.

5006563 พยาธิวิทยาของปลา
3(2-3-6)
Fish Pathology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
พยาธิ วิ ท ยาทั่ ว ไปของปลาปกติ การเปลี่ ย นแปลงทาง
พยาธิวิทยาของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของปลาที่เป็นโรค ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และสารเคมีบางชนิดที่พบในแหล่ง
น�้ำ  อิทธิพลของโรคและสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา
ของปลา เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของปลา การสมานแผล
General histology of normal fishes, histopathological changes in
cells, tissues and organs of diseased fish causing by bacteria; virus; fungus;
parasite and some chemicals in water resources, influencing of diseases and
environment on histopathological change of fishes, cell involved immune
system, wound healing.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5006602 การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการจัดการประมง 3(2-3-6)
Social Analysis for Fishery Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และขอบข่ายทางสังคมในการ
จัดการประมง ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการบูรณาการทางสังคม
ในระดับบุคคล กลุ่ม และประเทศ ทั้งทางด้านพฤติกรรม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ศาสนา ต่อการจัดการประมง การวัดการเปลี่ยนแปลงใน
ปรากฏการณ์ด้านความร่วมมือ ความแปลกแยก โลกทัศน์ทางสังคม
การศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมในการก�ำหนดนโยบายทางการ
พัฒนาการประมง
Concepts, theories, definition and social network in fishery
management, importance and necessity of social integration to an individual,
groups and country levels; including behavior, economics, culture, religion on
fishery management, measuring of the change of circumstance in
collaboration, alienation, social perspective. Studies on effect of society in
fishery development policy.

5006642 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น�้ำขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Feed Production Technology for Aquatic Animal
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ประเภทของอาหารสัตว์น�้ำ องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
วัตถุดิบอาหารสัตว์น�้ำ  การตรวจสอบวัตถุดิบ การค�ำนวณสูตรอาหาร
การผลิตอาหารสัตว์นำ�้ รูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์น�้ำ
ระยะต่างๆ รูปแบบโรงงานอาหารสัตว์น�้ำ  การผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ของอาหารสัตว์น�้ำ ตลาดและแนวทางการจัดการตลาดอาหารสัตว์น�้ำ

Types of aquatic animal feed, chemical compositions of feed,
aquatic animal feedstuffs, feedstuff evaluation, calculation of feed formulation,
aquatic animal feed production, aquatic animal feed production technology
for different fish stages, aquatic animal feed factory, production and quality
control of aquatic animal feed, marketing and market management of aquatic
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
โรคและศัตรูของสัตว์น�้ำ  ลักษณะและอาการของโรค ชนิด
ประวัติและความหมายของยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ 
�้
กลไกในการออกฤทธิ์ของยาและสารเคมี กลไกการดื้อยา การต้านฤทธิ์
สารเคมี ชนิดของสมุนไพร การสกัดสมุนไพรและวิธกี ารน�ำสมุนไพรมาใช้
ประโยชน์ แนวทางการพัฒนาสมุนไพรไทยในการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ และ
กระบวนพัฒนาการน�ำสมุนไพรมาใช้ในการประมงเชิงธุรกิจ การใช้ยา
สารเคมี และสมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น�้ำ  การเร่งการ
เจริญเติบโตของสัตว์นำ�้ และอื่นๆ การทดสอบประสิทธิภาพของยาและ
สารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรค ผลของสารเคมีต่อสัตว์น�้ำ  การทดสอบสาร
ออกฤทธิใ์ นยา สารเคมีหรือสมุนไพร ผลกระทบของการใช้ยาและสารเคมี
ต่อสัตว์น�้ำ สิ่งแวดล้อม หรือมนุษย์

5006652 พิษวิทยาในน�้ำและการประเมินอันตราย
3(2-3-6)
Aquatic Toxicology and Hazard Evaluation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการ และวิธกี ารของพิษวิทยา การดูดซึมสาร การกระจาย
ของสารและการขั บ สารพิ ษ ออก การเปลี่ ย นรู ป ทางชี ว ภาพ อวั ย วะ
เป้าหมายของการเกิดพิษในสัตว์น�้ำ  ประเภทของสารมีพิษที่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ ในน�ำ 
้ การเคลือ่ นย้ายและความเป็นไปของสารก�ำจัด
ศัตรูพชื โลหะหนัก และสารพิษอืน่ ๆ ผลด้านพิษวิทยาและนิเวศวิทยาของ
วัตถุมีพิษต่างๆ การประเมินค่าอันตราย ชนิดของสารพิษและสื่อที่ก่อให้
เกิดอันตรายอื่นๆ ที่พบในแหล่งน�้ำ ผลกระทบที่เป็นอันตรายของสารพิษ
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในน�้ำและระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นพิษ และ
Aquatic animal diseases, characteristics and symptoms of
ผลกระทบของมลพิษต่อประชาคมสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้ำ  ตลอดจนการ
aquatic
animal
diseases, types, history and definition of drugs and chemicals
วัดผลตอบสนองของสิง่ มีชวี ติ ในน�ำ้ ต่อสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดน�ำ้ เสีย กระบวนการ
for aquaculture, mechanisms of medical and chemical action, mechanisms of
ผลิตและการหมุนเวียนแร่ธาตุต่างๆ
drug and chemical resistances, types of herb, herb extracting and utilizing
Principles and methods of toxicology, substance absorption,
substance distribution and toxin elimination, biological transformation, target
organs of aquatic toxicology, toxic substances harm to aquatic organisms,
transformation and process of pesticide, heavy metals and other toxic
substances, effect of toxic substances on toxicology and ecology, hazard
evaluation, types of toxins and substances in aquatic resources, impact of toxic
substances on aquatic organisms and ecosystem, factors affecting toxicity and
impact of pollutants on aquatic organism community, estimation of aquatic
organism response to waste water substances, mineral production and cycle.

method, Thai medicinal plant development approach for aquaculture and
aquatic animal business, uses of drugs, chemicals, and medical plants for
protection and treatment of aquatic animal diseases, aquatic animal growth
promoters, drug and chemical efficiency test for aquatic animal therapy, effects
of chemicals on aquatic animals, bioactivity tests of drugs, chemicals, and herbs,
impacts of drugs and chemicals on aquatic animals, environment, or human.

5006664 ภูมิคุมิกันวิทยาของสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
Immunology of Aquatic Animals
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
5006662 การใช้ยา สารเคมี และสมุนไพรในการเพาะ 3(2-3-6)
หลักการเกีย่ วกับวิทยาภูมคิ มุ้ กันของสัตว์นำ 
�้ กลไกของระบบ
เลี้ยงสัตว์น�้ำ
ภูมิคุ้มกันและการท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทั้งระดับเซลล์
Drugs, Chemicals and Medicinal Plants Application
และอวัยวะ กลไกการติดเชือ้ รวมทัง้ โรคของระบบภูมคิ มุ้ กัน หลักการสร้าง
for Aquaculture
เสริมภูมิคุ้มกันของปลา วัคซีนและชีวภัณฑ์ วิธีการเตรียม การใช้และ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ปัญหาในการใช้วคั ซีนกับสัตว์น�้ำทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจ การตรวจ
วินจิ ฉัยโรคทางซีรมั วิทยาและการแปรผล วิธกี ารตรวจสอบทางภูมคิ มุ้ กัน
ในห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพและการรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
Principles of immunology of aquatic animals, mechanisms and
functions of immune system in the cellular and organs of fishes, infection
mechanisms, and immune system diseases, principles of immune improvement
in fish, vaccine and bio-products, preparation, application and problems of
vaccination in economic aquatic animals. serological disease diagnostic and
interpretation, immunity evaluation method in laboratory, quality control and
safety in laboratory, immunity response.

5006671 การควบคุมคุณภาพสัตว์น�้ำและการพัฒนา 3(2-3-6)
ผลิตภัณฑ์
Quality Control of Aquatic Animal and Products
Development
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
องค์ ป ระกอบทางเคมีของสัตว์น�้ำ และผลิตภัณฑ์ประมง
การเปลีย่ นแปลงขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ 
�้ การใช้ประโยชน์ของ
จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ ำ  หลักการควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยี
การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ วิธีการวัดค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพของวัตถุดบิ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง การควบคุมการผลิต
สัตว์น�้ำแช่เยือกแข็งและสัตว์น�้ำบรรจุกระป๋อง การประเมินคุณภาพสัตว์น�้ำ
โดยใช้ดัชนีวัดความเน่าเสียและมาตรฐานการเก็บรักษา กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่
การเตรียมการเพื่อน�ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การประยุกต์ใช้สถิติในการ
ประเมิ น ผลของการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละแนวทางในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประมงชนิดต่างๆ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

component differentiation of fishery products, utilization of microorganisms in
aquatic animal products, principles of quality control, quality control technology,
quality assessment, measurement of factors involving raw materials quality
and fishery products development, production control, aquatic animal freezing
and canning, quality assessment of aquatic animals using spoilage indicators
and preservation standards, products development process, new products
testing and assessment, preparation of products to market, application of
statistics to product development assessment and guidelines for fishery
product development.

5006672 อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น�้ำ
3(2-3-6)
Fish Processing Industry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการแปรรูปสัตว์น�้ำ  การพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สตั ว์น�้ำ โดยการใช้สารเคมี การใช้ความ
ร้อน การท�ำเค็ม การท�ำแห้ง การหมักดอง และการฉายรังสี การใช้ภาชนะ
บรรจุ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมง หลักการท�ำอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ประมง เทคโนโลยีใหม่ส�ำหรับการแปรรูป ผลของการแปรรูปต่อคุณค่า
ทางอาหารและสุ ข ภาพของผู ้ บ ริ โ ภค เทคโนโลยี ส� ำ หรั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ 

Principles and methods of aquatic animal processing,
appropriate technology to develop aquatic animal processing, application of
heating, salting, fermenting and radiation. Packaging usage, fishery products
standard, principles of fishery products industry operation, new technology
for processing, effect of processing on nutritional and health of consumers,
aquatic animal product packaging technology.

5006681 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเพาะเลี้ยง 3(2-3-6)
สัตว์น�้ำ
Aquaculture Machinery Technology
Chemical components of aquatic animals and fishery products,
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 
ประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องจักรต่างๆ การเลือกใช้ การซ่อมแซม
และการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์และเครือ่ งทีใ่ ช้ในฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ เช่น
สูบน�้ำเครื่องให้อากาศ เครื่องดูดเลน และเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่ใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  การดัดแปลงและการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลเพื่อ
ประโยชน์ ใ นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ  การน� ำ เทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั ก รกล
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำแบบพัฒนา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ทัศนศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

management methods, restriction and IPM pest management in the future,
related research, field study.

5010301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(2-3-6)
Principles of Agricultural Extension
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความส� ำ คั ญ และขอบเขตของการส่ ง เสริ ม
การเกษตร ปรัชญา หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การวางแผน
และการประเมินผลส�ำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการเกษตรและ
Tools and machinery used in aquaculture, efficiency of แนวทางแก้ไข

machinery, selecting, repairing and maintenance of aquatic farm machinery
e.g. water pump, air pump, sewage pump and other machineries in
aquaculture, adaptation and application of machinery for aquaculture
utilization, application of novel aquaculture machinery technology for intensive
aquaculture, related research, field study.

Definition, importance and scopes of agricultural extension,
philosophy, principles and methods of agricultural extension, planning and
success evaluation, problems and problem solving in agricultural extension.

Definition, principles, and importance of pest management,
biological method of pest management, principles and procedures of IPM
pest management method e.g. ecology, economics, and society, IPM pest
management strategy, control factors, opportunity and possibility of IPM pest

Application of microcomputer for productive and experimental
data compilation and analysis, experimental designs, experimental planning,
production program e.g. vaccination program, calculation of feed formula,
accounting system management, and farm productive performance evaluation
and application of computer programs for media production, data analysis for

5008571 หลักการจัดการศัตรูพืช
3(2-3-6)
Principles of Pest Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมาย หลักการ และความส�ำคัญของการจัดการศัตรู
พืช การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี หลักการและขั้นตอนการจัดการศัตรูพืช
แบบ IPM เช่น สภาพนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม กลยุทธ์การจัดการ
ศัตรูพืชแบบ IPM สิ่งที่ต้องควบคุม โอกาสและความเป็นไปได้ของ
การจัดการศัตรูพชื แบบ IPM ข้อจ�ำกัดและอนาคตของการจัดการศัตรูพชื
แบบ IPM งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทัศนศึกษา

5011592 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการน�ำเสนอ 3(2-3-6)
ผลงานทางการเกษตร
Computer for Research and Presentation in Agriculture
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตหรือการทดลอง การออกแบบการทดลอง
การวางแผนการทดลอง การสร้างการผลิต เช่น โปรแกรมการให้วัคซีน
การค� ำ นวณสู ต รอาหาร การจั ด การระบบบั ญ ชี และการประเมิ น
ประสิทธิภาพการผลิตภายในฟาร์ม ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการผลิตสื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการน�ำเสนอ
ผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร
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น(ท-ป-อ)

agricultural academic presentation.

5014521 ภาษาอังกฤษส�ำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 1 2(1-2-3)
English for Agricultural Technology I
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์
การเกษตรและเทคโนโลยี เพือ่ น�ำมาใช้ในการเรียนรูแ้ ละพัฒนางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถย่อสรุป ทั้งโดยปากเปล่าและรูปแบบ
การเขียน ให้คำ� นิยามเปรียบเทียบ แยกหมวดหมู่ และแสดงความคิดเห็น
เขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน บทคัดย่อ เน้น
การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ�ำลอง การอ้างอิงเชิงวิชาการ
Practice for reading English in academic articles of agricultural
science and technology to learn scientific task ability, instruct the summary
both oral and written, learn to define, compare, and classify objects, and
express ideas and opinions; writing academic articles; such as report, abstract
using reproduce situation, and academic citation.

5014622 ภาษาอังกฤษส�ำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2 2(1-2-3)
English for Agricultural Technology II
เงื่อนไขของรายวิชา : 5014521
ฝึกอ่าน เขียน ฟัง และน�ำเสนอบทความภาษาอังกฤษเชิง
วิ ช าการทางวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การเกษตร เพือ่ น�ำมาใช้ในการเรียนรูแ้ ละพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถย่อสรุป ให้ค�ำนิยามเปรียบเทียบ แยกหมวดหมู่ และ
แสดงความคิ ด เห็ น เขี ยนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เช่น
รายงาน บทคัดย่อ เน้นการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ�ำลอง การอ้างอิง
เชิงวิชาการ
Practice for reading, writing, listening and presentation English
in academic articles of agricultural science and technology to learn scientific
task ability, instruct the summary, learn to define, compare, and classify objects,
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and express ideas and opinions; writing academic articles; such as report,
abstract using reproduce situation, and academic citation.

5016501 หลักการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Technology Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์หลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีต่อการ
พัฒนาองค์กรทางการเกษตรให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน และความอยู่
รอดขององค์กรท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ การจัดสรรทรัพยากรทางการ
เกษตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและภาคเอกชน การปรับใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เข้ากับบุคลากร ระบบ ลักษณะงาน และรูปแบบของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการน�ำเทคโนโลยีในระดับสากล และ
ภูมิปัญญาไทยที่น�ำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ การผลิต
พืช การผลิตสัตว์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดการ
ดิน ปุ๋ย น�้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิต การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึง
การแปรรูปเป็นอาหารและยา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข
Analysis of principles and concepts of technology on
agricultural organization development to gain an advantage of competition
and survival of organization in globalization, allocation of agricultural
resources for research and development in public and private organization,
effective application of existing technology for personal, system, type of work,
and pattern of organization, integration of technology concerning strategies
plan, the use of international technology and Thai wisdom to improve plant
and animal breeding, plant animal and aquatic animal production, and
agricultural product development, soil, fertilizer, and water management for

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

agricultural productivity, post harvest management, food and medicine
processing, problem and obstacle analysis and solving.

5016502 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
3(2-3-6)
และเศรษฐกิจแบบพอเพียง
Technology from the Royal Initiatives and Sufficiency
Economy
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความส�ำคัญ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง วิธดี ำ� เนินการเกษตร
ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลกระทบของ
ทรัพยากรธรรมชาติตอ่ ระบบเศรษฐกิจ การศึกษา วิเคราะห์โครงการส่วน
พระองค์ และโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริตา่ งๆ กระบวนการคิด
และขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การวิจัยและพัฒนา จนกระทั่งได้
ผลผลิตเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม บทบาทของเทคโนโลยีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมไทย กระบวนการในการสาธิตและ
การเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสู่ประชาชนในวงกว้าง การจัดการ
เทคโนโลยีตามรอยพระยุคลบาทให้บงั เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น และโครงการที่สานต่อพระราชปณิธานในการพัฒนา
Importance, principles of sufficiency economy methodology of
the Royal theory for agricultural procedures, effect of natural resources to
economic system, study and analysis of His Majesty private projects and his
initiative projects, thinking and planning process, operation, research and
development to obtain appropriate technology, roles of technology on Thai
people and Thai society’s life quality development, demonstration and
dissemination technology process for Thai people developmental throughout
the country. The Royal theory technology management to increase benefits
for the nation widely, and continue to develop His Majesty projects.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แนวความคิดในการจัดการธุรกิจเกษตร หน่วยธุรกิจและ
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์อุปสงค์ การวิเคราะห์ผลผลิตและต้นทุน
การผลิต การท� ำก� ำไรสูงสุด การวิเคราะห์โครงสร้างการตลาดและ
การประมาณการ การตัดสินใจเรื่องราคา การวางแผนเพื่อการตัดสินใจ
กลยุทธ์และการก�ำหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจและการค้าสินค้าเกษตร ลูท่ างในการ
เจาะตลาดสินค้าเกษตรในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และการวางแผนการ
ตลาดสินค้าเกษตรซึง่ รวมถึงนโยบายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสินค้า กลยุทธ์
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ระบบการสือ่ ข่าวและความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจการตลาดเกษตรกับนโยบายของรัฐบาล
Concepts of agro-business management, business unit and
environments, demand analysis, products and production cost analysis,
maximize profit, market structure analysis and estimation, decision on pricing,
planning for decision, pricing strategy, risk and uncertainly analysis,
economic integration and agricultural trade, chance in penetrate to new
potential agricultural market, agricultural market planning and product policy,
product development, place strategy, information system and related
agro-business marketing and government policy.

5016511 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 3(2-3-6)
Technology for Agricultural Products Improvement
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญทางการเกษตร การจัดการฟาร์ม แนวคิด
เกี่ยวกับการผลิตและการด�ำเนินงานของฟาร์มหรือหน่วยงานทางการ
เกษตร หลั ก การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และเพิ่ ม
คุณภาพในงานเกษตร การวางแผนการวิจัย การออกแบบ การวิเคราะห์
5016503 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจเกษตร 3(2-3-6) ปัญหา การพิจารณา การวางแผนและการควบคุมการด�ำเนินงานใน
Strategic Management for Agricultural Business
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การน�ำ
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตของ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ฟาร์มและเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าเกษตร การประเมิน องค์การเกษตร การวางแผนและการควบคุมการด�ำเนินงานผลิตทั้งเชิง
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
คุณภาพและปริมาณ กระบวนการบริหารจัดการฟาร์ม กระบวนการผลิต
Important technology for agriculture, farm management, และให้บริการ การพัฒนาขีดความสามารถการผลิต การจัดการผลผลิต
production and operation concepts of farm or agricultural institutes, principles การวิเคราะห์วิธีท�ำงาน
of technology application and strategy to increase products and quality in
agriculture, research planning, designing, problem analysis, consideration,
planning and operating control in production process to increase products
quality and quantity, uses of technology to develop productive competency
of farm and value added of agricultural products, international standard
performance evaluation.

Concepts in production of farming operation, agricultural
organization, planning and controlling of qualitative and quantitative
productivity, farm administration and management process, production
process and services, production competency development, product
management, operation direction analysis.

5016514 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการเทคโนโลยี 3(2-3-6)
5016512 การจัดการฟาร์มขั้นสูง
3(2-3-6)
การเกษตร
Advanced Farm Management
Principles of Economics for Agricultural Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Management
รู ป แบบของฟาร์ ม หลั ก การทั่ ว ไปในการจั ด การฟาร์ ม
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การวางแผนสร้างฟาร์ม การจัดการฟาร์มขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจ
การบริหารและการจัดการธุรกิจ การค�ำนวณผลผลิต สถิติประชากรและ
เกี่ยวกับการจัดการการผลิต เทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกรรมทางการ
บัญชีฟาร์ม ปัญหาและปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการจัดการฟาร์ม การวัดผล
เกษตร การวิเคราะห์ อุปสงค์-อุปทาน โครงสร้างและการก�ำหนดราคา
ได้ในการท�ำฟาร์มสัตว์
ั การผลิต การคิดก�ำไร การคิดค่าเสือ่ มราคา การตัง้ เงิน
Patterns of farm, general farm management, farm construction ต้นทุนและฟังก์ชน
ทุ
น
งบประมาณ
การวิ
เคราะห์วงจรธุรกิจ การวิเคราะห์โครงการการลงทุน
planning, small and large farm management, business administration and
management, production forecast, population statistics and farm account, ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการตัดสินใจ ความสัมพันธ์และผลกระทบของ
problems and factors affecting farm management, animal farm outcome ปัจจัยทางเศรษฐกิจต้องการตัดสินใจทางการบริหารและการจัดการ
evaluation.
เทคโนโลยีการเกษตร
5016513 เทคโนโลยีการจัดการผลผลิตเกษตร
3(2-3-6)
Theory and concepts of economics for production management
Agricultural Products Management Technology
decision, agricultural technology, business and industry, demand–supply
analysis, structures and pricing, cost and production functions, cognitive gains,
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การผลิ ต ของการด� ำ เนิ น งานของฟาร์ ม depreciation, budget establishment, business cycle analysis, investment
project analysis, learning theory, decision theory, relationships and impact of
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
economic factors on administrative decision and agricultural technology คอมพิวเตอร์เพือ่ การวิจยั การแปลความหมาย การเขียนรายงานการวิจยั
management.
การเผยแพร่และน�ำผลงานวิจัยไปใช้งาน
5016581 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 1 1(0-3-2)
Concepts and principles of agricultural technology research,
types of research, process and procedure of research, research instruments,
Seminar on Research in Agricultural Technology I
applied statistics for research, problems and topic of original significance,
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
and qualitative research methodology, sampling techniques,
การค้นคว้า รวบรวม การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางวิชาการเกีย่ วกับ quantitative
research designs, research planning, research assessment, applied
วิทยาการใหม่ๆ รวมทัง้ ประเด็นปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาการด้าน integrated research methodology for appropriate research problems,
เทคโนโลยีการเกษตรทัง้ ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ ในด้านการ development of research instruments, data collection, data analysis and
เลือกสรรเทคโนโลยี การปรับใช้ การประดิษฐ์ การถ่ายทอด การบริหาร computer program for research, interpreting, writing research report, research
ต้นทุน และผลตอบแทนของเทคโนโลยี วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเขียน publication and application.
5016594 วิทยานิพนธ์
36
รายงาน การน�ำเสนอรายงาน การอภิปรายและสรุปผลการสัมมนา
Thesis
Searching, gathering and analyzing new academic data in which
problems associated with agricultural technology both in Thai and/or
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาตามแผนของหลักสูตร
international in term of technology selection, application, invention, transfer,
การท�ำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยการค้นคว้า
cost management, return from technology, analysis, and synthesis for writing
วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย ด�ำเนินการวิจัย เพื่อหาค�ำตอบ
report, presentation, discussion and conclusion of seminar.
5016591 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-3-6) ในประเด็นปัญหาส�ำคัญ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือการสร้าง
นวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการเกษตร เสนอรายงานความก้าวหน้าและ
Statistics and Research Methodology in
ผลการวิจยั ต่อคณะกรรมการ เขียนผลงานวิจยั ในรูปของวิทยานิพนธ์ สอบ
Agricultural Technology
วิทยานิพนธ์ โดยวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การ
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ทางเทคโนโลยี ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการภายในและ/หรือต่างประเทศ และน�ำเสนอต่อที่
การเกษตร ประเภทของการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย เครื่องมือ ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
การวิจยั สถิตปิ ระยุกต์เพือ่ การวิจยั การก�ำหนดปัญหาวิจยั และหัวข้อวิจยั
ที่เป็นความคิดริเริ่มส�ำคัญ ระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย การวางแผนการ
วิจัย การประเมินผลการวิจัย การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ
ร่วมกันอย่างผสมผสานให้ตรงตามลักษณะของปัญหาทางวิจัย การ
พัฒนาเครือ่ งมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและโปรแกรม

Conducting research in agricultural technology by research,
analysis and synthesis scientific papers and research, conducting research
for finding important agricultural problem results and answer, new knowledge
development or innovation conducting, submit progress report and research
results to committees, writing thesis, thesis defense, thesis or part of thesis
must be published in national or international academic journal, and
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presented in national or international conference in which full text report.

5016595 วิทยานิพนธ์
12
Thesis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาตามแผนของหลักสูตร
การท�ำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยการค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย ด�ำเนินการวิจัย เพื่อหาค�ำตอบ
ในประเด็นปัญหาส�ำคัญ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือการสร้าง
นวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการเกษตร เสนอรายงานความก้าวหน้าและผล
การวิจัยต่อคณะกรรมการ เขียนผลงานวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ สอบ
วิทยานิพนธ์ โดยวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การ
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการภายในและ/หรือต่างประเทศ หรือน�ำเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรูปเล่มรายงาน
Conducting research in agricultural technology by research,
analysis and synthesis scientific papers and research, conducting research
for finding important agricultural problem results and answer, new knowledge
development or innovation conducting, submit progress report and research
results to committees, writing thesis, thesis defense, thesis or part of thesis
must be published in national or international academic journal or presented
in national or international conference in which full text report.

5016604 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
4(2-6-7)
Biotechnology for Agriculture
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายของเทคโนโลยี ชี ว ภาพ กระบวนการทาง
จุลชีววิทยาและชีวเคมีทเี่ กีย่ วข้องกับการเกษตร การน�ำเทคนิคและวิธกี าร
เทคโนโลยีชวี ภาพมาใช้ในการเกษตรและผลิตสินค้าเกษตร การก�ำจัดของ
เสียจากฟาร์มเกษตร การปรับปรุงพันธุ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สืบพันธุ์โดยใช้หลักทางพันธุวิศวกรรม การถ่ายฝากเปลี่ยนแปลงยีนเพื่อ
ปรับปรุงลักษณะพันธุกรรมในพืชและสัตว์ การจ�ำลองทางพันธุกรรม
การเร่งอัตราการเจริญเติบโต การตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาและ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
ควบคุมคุณภาพเกษตร การวินิจฉัยโรค

น(ท-ป-อ)

Definition of biotechnology, microbiological and biochemical
process associated with agriculture, uses of biotechnology techniques and
methodologies in agriculture and agricultural product production, farm waste
management, breeding, improvement of reproductive efficiency using
genetic engineering, gene transfer for animal and plant trait improvement,
genetic model, growth rate acceleration, quality audit, agricultural development
and quality control, disease diagnosis using biotechnology.

5016605 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 3(2-3-6)
Agricultural Environment Management Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความส�ำคัญของดินและน�ำ้ ต่อการเกษตรและอิทธิพลต่อมวล
มนุษยชาติ กระบวนการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและน�้ำในดิน การส�ำรวจ
คุณภาพดินและน�้ำ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสื่อมของดินและน�้ำ  ผลกระทบ
ของการเกษตรต่ อ ดิ น และน�้ำ  การจั ด การดิ น และน�้ำ ทางการเกษตร
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  เทคนิคและแนวทางในการประเมิน
ผลกระทบด้านคุณภาพน�้ำ  ของเสียจากการเกษตร วิธีการวิเคราะห์
ปริมาณของเสียประเภทต่างๆ รวมทั้งวิธีการจัดการเก็บ รวบรวม การใช้
ประโยชน์ และวิธีการก�ำจัดของเสียจากการเกษตรที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ การน�ำของเสียจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ การออกแบบ
ระบบการรองรับของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการเกษตร รวมทัง้ ระบบป้องกันการ
เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากวิธีการเก็บและก�ำจัดของเสีย
Importance of soil and water in agriculture and effect on
humankind, nutrition and water translocation in soil, soil and water quality
survey, factors influencing on soil and water degeneration, effect of agriculture
on soil and water, agricultural soil and water management, soil and water
conservative measures, technique and guideline for evaluation of water
quality impact, agricultural waste, appropriate and effective agricultural waste
detection, collection, utilization, and elimination, utilization of agricultural waste,
agricultural waste collection system design, environmental impact protection

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

system from waste collection and elimination.

5016615 เทคโนโลยีการผลิตในระบบเกษตรยั่งยืน
3(2-3-6)
Production Technology in Sustainable Agriculture
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความส�ำคัญ ความหมายและค�ำจ�ำกัดความของเกษตรยัง่ ยืน
แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน หลักการนิเวศวิทยาของเกษตรกรรมยั่งยืน
แนวทางการปฏิบัติการท�ำเกษตรยั่งยืนในระบบพืชผัก ไม้ผล การเลี้ยง
สัตว์ การประมง ประโยชน์และผลกระทบจากการผลิตพืช การผลิตสัตว์
และการผลิตสัตว์น�้ำในระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน การพัฒนาการเกษตรใน
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทิศทางงานวิจัยในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การ
ศึกษาประสบการณ์จากการปฏิบตั จิ ริงของเกษตรกรทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ในการผลิตระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
Importance, meaning and definition of sustainable agriculture,
sustainable agriculture concepts, principles of sustainable agricultural
ecology, guideline of sustainable agriculture in vegetable crop, fruits crop,
livestock and fishery systems, benefit and impact of plant, animal and aquatic
animal production in sustainable agriculture, agricultural development in terms
of environmental conservation, research direction for sustainable agriculture,
field study of successful farmers in sustainable agriculture production system.

5016682 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 2 3(2-3-6)
Seminar on Research in Agricultural Technology II
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ต้องเรียนรายวิชา 5004905 มาก่อน
การสังเคราะห์รายงานจากการทบทวนวรรณกรรม หรือ
ผลงานวิจยั สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศใน
ด้านการเลือกสรรเทคโนโลยี การปรับใช้ การประดิษฐ์ การถ่ายทอด
การบริหารต้นทุน และผลตอบแทนของเทคโนโลยี วิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อเขียนรายงาน การน�ำเสนอรายงาน การอภิปราย และสรุปผลการ
สัมมนา เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์การวิจยั ด้านเทคโนโลยี
การเกษตร และสามารถน�ำไปสู่การท�ำวิทยานิพนธ์ หรือรายงานความ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
ก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Synthesis of report from literature reviews or scientific research
in agricultural technology both in Thai and/or international in term of
technology selection, application, invention, transfer, cost management, return
from technology, analysis, and synthesis for writing report, presentation,
discussion and conclusion of seminar for exchange knowledge and research
experiences in agricultural technology and the report could be contribute to
thesis or thesis progress report.

5016693 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-3-6)
Special Problems in Agricultural Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจหรือปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
จากการค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม หรือผลงานวิจยั สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตรทั้งในประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ หรือผลการทดลอง
จากสิ่งประดิษฐ์ เขียนโครงการวิจัย และด�ำเนินการวิจัยในรูปแบบ
การทดลอง หรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา
ความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แล้วเขียนรายงาน และน�ำเสนอผลงาน
ต่อคณะกรรมการ
Reviewing an interesting topics or problems in agricultural
technology from scientific articles or reviewing of related literature involving
agricultural technology both in Thailand and/or international or invention from
an experiments, writing of research proposal, carry out research experiment
or questionnaire to develop or invent new knowledge, writing report and
presentation to the committees.

8061101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
and correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric
น�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practicing in academic English in listening, speaking reading
and writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศเพื่อ
การสื่ อ สารและสื บ ค้ น ขั้ น สู ง และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ

Advanced information and communication technology,
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.

8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุ ่ ม ของค่ า สถิ ติ เทคนิ ค การสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง การประมาณค่ า
การทดสอบสมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�ำหรับการวิจัย
การประยุกต์โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ พือ่ การวิจยั
และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive
data analysis, probability, random variables, random sampling, distribution
sampling, techniques estimation, hypothesis testing, analysis of regression
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statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of
statistical packages for data analyses, practices of research data analysis and
interpretation.

8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Science
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ
กระบวนการวิจัยการก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน�ำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย
และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนโครงการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์
Definitions, characteristics of research and research objectives,
types of research and research methodology, identification of research
problems, variables and hypotheses, data collection, data analysis, writing a
research proposal and research report, evaluation of research, practical
application of the research results, ethics of researchers as well as techniques
of specific research methodology for sciences, practice of research work, data
analysis and writing a research project in science.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตร พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program
in Technology Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Technology Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Technology Management)
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำ� หนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 วิชาบังคับ
    2.2 วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์

รวม

แผน กแบบ ก2
(หน่วยกิต)
6
12
ไม่น้อยกว่า 9
12
39

รายวิชา
3.2.1 หมวดวิชาแกนร่วม
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Science
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส�ำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานที่ก�ำหนด
โดยไม่นับรวมหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S ดังนี้
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
7050101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Technology and Innovation
7050102 หลักการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Principls of Technology Management
7050103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Seminar on Technology Management
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
7050104 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Special Topics in Technology Management
2) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
จ�ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
7050210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
7050211 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Networking Technology
7050212 มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Standard of Information Technology
7050213 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Innovation of Information Technology
7050214 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
Information Technology Risk Management
7050215 วิทยาการเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
e-Learning Technology Science
7050216 การออกแบบและการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
Design and Development of e-Learning
7050217 การประเมินอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
Evaluation of e-Learning
7050218 วิทยาการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Technology Science
7050219 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
Web Technology
7050220 เทคโนโลยีสื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Media Technology
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
7050221 การจัดการเทคโนโลยีชุมชน
3(2-2-5)
Community Technology Management
3.2.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
นักศึกษาทีศ่ กึ ษาตามแผน กแบบ ก 2 ต้องท�ำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจนครบ
12 หน่วยกิต
7050290 วิทยานิพนธ์
12
Thesis
3.2.4 หมวดวิชาเสริม
ในกรณีทเี่ ป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาบัณฑิตสาขาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
สาขาทางการจัดการเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา
อืน่ ๆ ทีส่ มั พันธ์ จะต้องมีความรูใ้ นด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนแต่มปี ระสบการณ์ คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้น
หรือให้สอบให้ผา่ นเกณฑ์ทกี่ �ำหนด หรือให้เรียนรายวิชาด้านการจัดการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่นบั รวมหน่วยกิต จ�ำนวน 12 หน่วยกิต และได้
ค่าผลการประเมินเป็น S (Satisfactory) ในรายวิชาต่อไปนี้
7050180 วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Science
7050181 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Management
7050182 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Economic for Information Technology

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 กลุ่มวิชาแกนร่วม
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มการแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติ ฐ านของค่ า สถิ ติ ต ่ า งๆ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและสั ม พั น ธ์
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม
สถิตศิ าสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับการวิจยั
การประยุกต์โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการ
วิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive data
analysis, probability, random variables, random sampling, distribution sampling,
techniques estimation, hypothesis testing, analysis of regression and correlation,
analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric statistics, selection
of an appropriate statistics for research, application of statistical packages for
data analyses, practices of research data analysis and interpretation.

8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Science
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 8072101
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ
กระบวนการวิจัย การก�ำหนดปัญหาการวิจัยตัวแปรและสมมุติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน�ำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย
และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนโครงการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Definitions, characteristics of research and research objectives,
types of research and research methodology, identification of research
problems, variables and hypotheses, data collection, data analysis, writing a
research proposal and research report, evaluation of research, practical
application of the research results, ethics of researchers as well as techniques
of specific research methodology for sciences, practice of research work, data
analysis and writing a research project in science

4.2 กลุ่มวิชาบังคับ
7050101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Technology and Innovation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมความหมาย ลักษณะ
ประเภท วงจรชีวติ การยอมรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระบบนวั ต กรรมในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ประเทศภู มิ ภ าคการออกแบบและ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ของประเทศไทย หลักการและแนวคิดการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ วงจรชีวติ ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เช่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิง เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีในชุมชม ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือข่ายงานด้าน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมสมัย สรุป และจัดท�ำรายงานน�ำเสนอ
Principles of innovation and technology, definitions, features,
types, life cycle, acceptance and transfer;innovative system atthelocal,national,
and regional levels; desing and development of innovation and technology.
Thailand policys for technology development, principles and concepts for
technology and innovation development;practices of analyses of lifecycle of
innovation or technology such as : information technology, e-learning technology,
internet technology, community technology etc. related research or scope of
contempolary of technology and innovation,summarizing and writing and
presenting reports.

R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 321
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
7050102 หลักการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Principles of Technology Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความส�ำคัญของการจัดการเทคโนโลยีบทบาทของเทคโนโลยี
ที่ มี ต ่ อ การพั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อมและสภาพการทางการตลาดในประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก�ำลังพัฒนาการปรับใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรระบบงานรูปแบบขององค์กรและสภาพท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุบัติใหม่คุณธรรม และ
จริยธรรมในการบริหารกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการ
การวิ เ คราะห์ ก ารจั ด การเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมของประเทศไทย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอเชียและระดับโลก เพือ่ เปรียบเทียบวิธกี าร
บริหารจัดการ
The importance of technology management,theroles of technology
onchange development of economic, societic, environmental, structures; and
marketing situation in developed countries and developing countries,, the
appropriate adaptation of avelable technology relevant to the requirements of
personal, working system, organization category, and local condition, research
and development of new technology, morals and ethics in management,
associated laws and code of ethics, practicesof analyzing management of
innovation and technology in Thailand, ASEAN Economic Community (AEC),
Asia, and the world in order to compare the management methods.

7050103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Seminar on Technology Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ส�ำรวจประเด็นพิเศษของการจัดการเทคโนโลยีทจี่ ะน�ำมาใช้
สนับสนุนการพัฒนาองค์กร โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและ
เทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพื่อให้
ได้ปญ
ั หาการวิจยั แบบแผนการวิจยั และเค้าโครงการวิจยั ทีม่ ที ศิ ทางเพือ่
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การค้นหาความเป็นไปได้ทจี่ ะเสนอเทคโนโลยี หรือวิธกี ารทีจ่ ะช่วยเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

Exploring the special issues on technology management for
supporting the organization development based on the acquiring theories;
principles and technology usable to benefit the administration, by aiming at
researching to obtain research problems, methodology, and proposal for
investigating feasibility to introduce technology or methods to help increase
efficiency of organization activities at present and in the future.

7050104 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Special Topics in Technology Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ในขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้า
ใหม่ๆ ในปัจจุบนั ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและไม่ซำ�้ ซ้อนกับรายวิชา
ที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร

Knowledge within a boundary of current interests of latest
research on technology management without repetition with the course in the
curriculum.

4.3 กลุ่มวิชาเลือก
7050210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษา
ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบ การพัฒนาและ
การประเมินผลระบบสารสนเทศในองค์กร เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์
สมัยใหม่ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศขององค์กรใดองค์กร
หนึ่งโดยน�ำหลักการ ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดบุคลากร
งบประมาณ แผนการด�ำเนินงาน และการประเมินผลการด�ำเนินงานจัด
ท�ำรายงานและน�ำเสนอเพื่ออภิปราย

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Princeplestheonisof of information system, feasibility, analyzses, 7050212 มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
planning, design,development and evaluation of information system in the
Standards of Information Technology
organization; modern software development tool; practices of analyzing
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
information system of an organization by utilizing principles and theoies of
information system development, personal management, budgeting, operation
ขอบข่ า ยและหลั ก การของมาตรฐานด้ า นเทคโนโลยี
planning, and operation result evaluation; reports writing, presentation and สารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับองค์กร และกระบวนการ เช่น มาตรฐาน CMMI,
discussion.
SPICE, ITIL, ISO 20000, ISO/IEC 127799, ISO/IEC 27001, COSO,
7050211 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
COBIT, NIST 800-14 หรือ อื่นๆ เป็นต้นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง
Computer Networking Technology
เช่น ADL (SCORM), AICC, IMS, ARIADNE, IEEE LTSC, LRN
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Microsoft หรือ อื่นๆ เป็นต้นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทั้งใน
สถาปัตยกรรมการสือ่ สารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ด้านการสือ่ สาร ความมัน่ คงปลอดภัยในการใช้งาน และอืน่ ๆ จากองค์กร
และอินเทอร์เน็ตส่วนประกอบและเทคโนโลยีการให้บริการของระบบ
ต่างๆ เช่น ANSI, IEEE, ISO, IETF, EIA หรือ องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต อุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และ
เป็นต้น กฎหมายของประเทศไทยทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศการน�ำ
ซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ การจั ด การเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ป ฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษา
มาตรฐานหรือกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์
โครงสร้างทางกายภาพขององค์กรโดยยกตัวอย่างองค์กรแห่งใดแห่งหนึง่
ในการจัดการองค์กร ปฏิบตั กิ ารลงพืน้ ทีห่ น่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน
แล้วออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทเี่ หมาะสมทัง้ การบริหาร และ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์กร และการน�ำ
การบริการ เช่น งบประมาณที่ใช้ หรือความเหมาะสมของอุปกรณ์กับ
มาตรฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ จัดท�ำรายงาน และน�ำเสนอ
สภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดบุคลากร แผนการด�ำเนินงาน
Scopes and principles of standards of information technology
และการประเมินผลการด�ำเนินงาน ศึกษาเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ระบบ relating to organization and process such as standards of CMMI, SPICE, ITIL,
เปิด ที่รันบนระบบเครือข่าย เช่น โปรแกรมมูเดิ้ล เป็นต้น จัดท�ำรายงาน ISO 20000, ISO/IEC 127799, ISO/IEC 27001, COSO, COBIT, NIST 800-14, etc.
; standard of e-Learning technology from different organizations such as ADL
และน�ำเสนอเพื่ออภิปราย
Architect of computer network technology and internet,
components and technology for internet network services, computer network
structure, equipment of computer network and software for network
management; practices of physical study of a pilot organization and design
of appropriate computer network for both administration and service, for
example, budgeting or appropriateness of equipment for computer network,
personal management, operation plan management, and operation result
evaluation; study of tools or open software running on network such as Moodle;
reports writing, presentation and discussion.

(SCORM), AICC, IMS, ARIADNE, IEEE LTSC, LRN Microsoft, etc.; standard of
information technology for communication, security and safety of works in
many different organizations such as ANSI, IEEE, ISO, IETF, EIA, or related
organizations; laws of information technology in Thailand, implementing the
standards and laws for organization management, field study of both
government and private sectors, practices application of information
technology for organization management, and applying the standards; writing
and presenting reports
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
7050213 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Innovation of Information Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ประเภทนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์ แ วร์ และกระบวนการในการผลิ ต หรื อ การใช้ ง าน หลั ก การ
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ขัน้ ตอนในการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบ การเผยแพร่ และการประเมินผล การจด
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยด�ำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
Types of innovation of information technology in terms of
hardware, software and process of production or application;acceptance
principles of information technology, steps of information technology
development, testing, promotion, and evaluation; registering a patents;
practices of information technology development through operational steps
of the innovation development.

7050214 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
Information Technology Risk Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ความมั่นคงของสารสนเทศ และความมั่นคงของเครือข่าย
ข้อบังคับและโอกาสของการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การก�ำหนดการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน
การจัดการความเสีย่ งวิธกี ารและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัดการความเสีย่ งการ
ประเมินองค์กรและการก�ำหนดกรอบการจัดการความเสี่ยงการจัดเตรียม
ทีมเพือ่ จัดการความเสีย่ งการวางแผนฟืน้ ฟูปฏิบตั กิ ารลงพืน้ ทีห่ น่วยงานของ
ภาครัฐหรือเอกชน ศึกษาการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการน�ำมาตรฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ จัดท�ำรายงาน และน�ำเสนอ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

risk management, setting teamwork for risk management, planning recovery,
field study of both government and private sectors; information technology risk
management and applying standards; writing and presenting reports

7050215 วิทยาการเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
e-Learning Technology Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการพื้นฐานความหมายและประโยชน์ของอีเลิร์นนิ่ง
โครงสร้าง และองค์ประกอบของอีเลิรน์ นิง่ ระบบบริหารการเรียนการสอน
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ
การใช้อีเลิร์นนิงการเลือกเครื่องมือส�ำหรับพัฒนาอีเลิร์นนิง ปฏิบัติการ
ลงพื้ น ที่ ห น่ ว ยงานการศึ ก ษาของภาครั ฐ หรื อ เอกชน ศึ ก ษาประเภท
อีเลิร์นนิ่งที่น�ำมาใช้ วิธีการพัฒนา เครื่องมือช่วยในการพัฒนา และ
โครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ ฐานของการใช้อเี ลิรน์ น์ งิ่ ในการเรียนการสอน
จัดท�ำรายงาน และน�ำเสนอ
Basic principles, definitions and benefits of e-learning structure,
and components of e-learning, system of instructional management,
infrastructure of e-learning information technology, selecting instruments for
e-learning development, field study of government and private sectors : types
of e-learning, development method, instruments for development and
e-learning infrastructure, application of e-learning for instructional purposes;
writing and presenting reports

7050216 การออกแบบและการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
Design and Development of e-Learning
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎีและกระบวนการของการวิเคราะห์และออกแบบ
อีเลิรน์ นิง่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการออกแบบและพัฒนาเนือ้ หาการ
Security of information technology and networks, regulations and ออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
opportunity of information technology management, identifying information อีเลิร์นนิงเครื่องมือในการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งปฏิบัติการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งใน
technology risk management, standards and instruments for information ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยด�ำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง
technology risk management, assessing organizations, identifying scope of
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Theories and processes of analysis and design of e-learning,
environmental analysis for design and development of content, interactive
learning design between learners and learning program for e-learning development, instrument for e-learning development; practices of e-learning development through steps of the development.

7050217 การประเมินอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
Evaluation of e-Learning
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎีการวัดและการประเมินในอีเลิรน์ นิง่ ประเภทการสร้าง
และการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือในการประเมินผูเ้ รียนเทคนิคการ
ออกข้อสอบการวิเคราะห์ข้อสอบปฏิบัติการเครื่องมือในการประเมิน
ผู้เรียนเช่น ข้อสอบ หรือแบบวัดต่างๆ เป็นต้น โดยด�ำเนินการตาม
หลักการทฤษฎีการประเมิน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Scopes of internet operating system and network system, such
as Protocol TCP/IP,Client – Server, DNS, SUBNet, FTP, Telnet, e – mail,
WWWetc; wire and wireless networks, 3G network, choosing internet service
providers, data center development, trends of internet technology, laws on
using internet; field study of government and private sectors:network structure,
data center development and web technology; ; writing and presenting reports.

7050219 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
Web Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
เทคโนโลยี ข องเว็ บ เว็ บ เบราว์ เ ซอร์ เว็ บ เซิ ร ์ ฟ เวอร์
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และฐาน
ข้อมูลบนเว็บ เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเว็บ เอ็กซ์เอ็มแอลเว็บเซอร์วิส เว็บ
เชิงความหมายออนโทโลจีการสร้างและใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติ
Theories of measurement and evaluation of e-learning, constructing ของเว็บ ความเป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคง
and assessing the quality of instruments for evaluating learners, techniques ปลอดภัยของเว็บเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเว็บ
for constructing a test, analysis of operational test, instruments for evaluating
learners such as tests or variosus forms of testsetc. based on principles and
theories of evaluation.

7050218 วิทยาการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Technology Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ขอบข่ า ยระบบการท� ำ งานของอิ น เทอร์ เ น็ ต และระบบ
เครือข่าย เช่น Protocol TCP/IP, Client – Server, DNS, SUBNet, FTP,
Telnet, e – Mail, WWWเป็นต้น โครงข่ายชนิดมีสายและไร้สาย เครือข่าย
3G หรือสูงกว่า การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การจัดท�ำศูนย์ข้อมูล
แนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในอนาคต กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ตปฏิบตั กิ ารลงพืน้ ทีห่ น่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน ศึกษาใน
ประเด็น เช่น โครงสร้างของเครือข่ายทีใ่ ช้ การจัดท�ำศูนย์ขอ้ มูลเทคโนโลยี
เว็บที่ใช้ เป็นต้น จัดท�ำรายงาน และน�ำเสนอ

Web technology, web browser, web server, website design and
development, applied program and database on web, new web technology, XML,
webservice, emantic web, and Ontology; constructing an automatic web, privacy,
reliability, and security including safety of web and instrument for web development.

7050220 เทคโนโลยีสื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Media Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ความหมายของสื่อสังคมขอบข่ายของสื่อสังคมในปัจจุบัน
ได้แก่บล็อกไมโครบล็อกเช่นทวิตเตอร์เป็นต้น และเครือข่ายสังคมออนไลน์
เช่น Face Book เป็นต้น การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์เช่น youtube เป็นต้น
แนวทางการใช้สื่อสังคมในด้านการบริหาร การสื่อสาร และจัดการศึกษา
คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้สอื่ สังคม การใช้สอื่ สังคมในด้านการบริหาร
และจัดการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ ปฏิบตั ิ
การศึกษาและวางแผนการใช้สื่อสังคมของหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง จัด
ท�ำรายงานและน�ำเสนอเพื่ออภิปราย
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Definitions of current social media technology such as Blogging,
Microblogging, Twitter; Social Networking: Face Book etc; online media
sharing : you tube; practical application of social media for administration,
communication and educational management; morals and ethics of using
social media; using social media for administration, communication and
educational management in organizations; practices of using social media in
one organization ; reports writing, presentation and discussion.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยี มาใช้ในการแก้ปัญหา การพัฒนา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมหรื อ การสร้ า ง
ความรู ้ ใ หม่ ด ้ า นการจั ด การเทคโนโลยี ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา
Constructing research for building new knowledge and/or for
solving problems of technology management with emphasises on academic
creation, application of technology and innovation theories for solving
problems, development of an efficient and appropriate technology or building
new knowledge of technology management with an approval of the curriculum
committee and undersupervision of the thesis advisory committee

7050221 การจัดการเทคโนโลยีชุมชน
3(2-2-5)
Community Technology Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
4.5 กลุ่มวิชาแกนร่วม วิชาภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
องค์ประกอบและการด�ำเนินงานของการประกอบอาชีพใน
ชุมชนทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
สังคมและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ภายในชุมชน เทคโนโลยี 8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
English for Graduate Studies 2
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และเทคโนโลยีรว่ มสมัย ตลอดจนโครงการพระราชด�ำริ
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ปฏิบัติการการลงพื้นที่ในท้องถิ่น เพื่อศึกษาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีภายใน
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
ชุมชน จัดท�ำรายงานและอภิปรายผล
Components and operation of associated community professions บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อนิพนธ์สามารถสรุปและน�ำเสนอ
which provide value added to economic development, studying of บทความทางวิชาการ และบทคุดย่อวิทยานิพนธ์ได้
community technology, utilization in local intellect technology and contemporary
technology including technology from royal development project, field practice
in a local district in order to study the technology utilization, technology convey,
technology management, discuss and report making.

Practice of academic English in listening, speaking reading and
Writing skills at intermediate level including techniques, reading academic
articles andabstracts, summarizing and making a presentation of articles and
abstracts.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
4.4 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
Information and Communication Technology 2
7050290 วิทยานิพนธ์
12
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Thesis
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศ
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ท�ำวิจยั เพือ่ การสร้างความรูใ้ หม่ และ/หรือแก้ปญ
ั หาด้านการ เพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
จัดการเทคโนโลยี โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การน�ำ ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Advanced information and communication technology,
Informationcommunication retrieval and application of package program for
academic presentation.

4.6 กลุ่มวิชาเสริม
7050180 วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสารสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ แบบต่างๆ
เช่น แบบตั้งโต๊ะ แบบโน้ตบุ๊ค แบบแท็บเล็ต เป็นต้น ส่วนประกอบทาง
ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอก หน่วยความจ�ำ  หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบปฏิบัติการและ
การใช้งาน เช่น วินโดว์ ลีนกุ ซ์ แอนดรอย แมคโอเอส หรือ ไอโอเอส เป็นต้น
โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์อปุ กรณ์ส�ำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 หรือสูงกว่า โปรแกรมเครือข่ายสังคม เช่น Face
Book,Google+, Twitter, LinkedInเป็นต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ
เปิด ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ส�ำหรับใช้งานด้านต่างๆ
หลักการส�ำคัญของเว็บเซอร์วสิ โพรโทคอลและภาษาเกีย่ วกับเว็บเซอร์วสิ
อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ
ประเด็นทางกฎหมาย ข้อบังคับ ความเป็นส่วนตัว กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
ไทยและสากล คุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Definitions and scopes of information technology, communication
technology; the architectures of various type of computer systems such as
Desktop Notebook, Tablet etc. hardware components and functions: such as
the processor, bus, memory, and storage subsystems; operating systems,
Windows Android Linux Mac-OS or IOS etc;computer network structure,
equipment of computer network and software for network

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

management;knowledge of 2.0 or higher version of web technology, social
network program such as face book, Google+, Twitter, LinkedIn etc;open
computer program, including system and application of software for works,
web services standard including protocol and languages;legal issues such
as compliance, privacy, Thailand and international IT related laws, computer
crimes, information system threats, ethics for information technology
personnel.

7050181 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการจัดการองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แนวทาง
ทฤษฎี การบู ร ณาการองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ เ ข้ า กั บ การจั ด การองค์ ก ร
หลั ก บริ ห ารความเสี่ ย งส่ ว นประกอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ โทรคมนาคมและข่ า ยงาน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร การด�ำเนินการและ
การบ�ำรุงรักษาสารสนเทศ วิสัยทัศน์ทางสารสนเทศ การวางแผนระบบ
สารสนเทศ การจัดการเชิงธุรกิจเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
สารสนเทศในอนาคตปฏิบัติการวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรโดยเริม่ จากการวางโครงสร้างขององค์กร
การจัดบุคลากร งบประมาณ แผนการด�ำเนินงาน และการประเมินผลการ
ด�ำเนินงานจัดท�ำรายงานและน�ำเสนอเพื่ออภิปราย
Principles of organization management relevant to changes,
guidelines and theoies; integrating new body of knowledge to organization
management, principles ofrisk management;information technology
components: computer system, computer software, tele-communication and
network; formulating and implementing information technology in the
organization; planning IT strategy with organization strategy, operations and
maintenance, information vision, information system planning, business
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

management of information technology, managing information in the
future;practices of analyses of planning and strategy of utilizing information
technology in an organization, beginning with organization structure design,
human resource management, budgeting, operation plan, and operation
assessment respectively; reporst writing, presentation and discussion.

7050182 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Economic for Information Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประเมิ น การลงทุ น ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ผลกระทบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ
ผลิตภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเข้าสู่
สังคมสารสนเทศ

Fundamental economic principles, economic theories and
concepts relating to innovation process and technical change, information
technology market, evaluation of information technology investment,
implications of information technology on economic and industrial
development, employment, business growth, productivity, technology transfer,
research and development, social transformation of information age.
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร พ.ศ. 2556
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program
in Engineering Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Engineering Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M. Eng. (Engineering Management)
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต และต้องผ่านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิต
ศึกษา 2 และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒ เน้นการท�ำวิจัยโดยผ่านกระบวนการท�ำ
วิทยานิพนธ์ โครงสร้างหลักของแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นดังนี้
  1) วิชาแกนร่วม (นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
  2) วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
  3) วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9 หน่วยกิต
  4) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
       รวม
36 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) กลุ่มวิชาแกนร่วม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology II
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studied II
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Science
2) หมวดวิชาบังคับ แผน ก ๒ จ�ำนวน 9 หน่วยกิต
2073101 การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Management
2073102 การจัดการองค์การวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Organization Management
2073103 การสัมมนาทางการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-6-9)
Seminar on Engineering Management
3) หมวดวิชาเลือกเฉพาะแขนง (เลือกเพียงหนึง่ แขนง)
แผน ก ๒ เลือก 9 หน่วยกิต
    3.1) แขนงการจัดการงานอุตสาหกรรม
2073204 การจัดการห่วงโซ่อุปทานขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Supply Chain Management
2073205 การจัดการคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Quality Management
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 329

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2073206 การจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Management
2073207 การวิจัยด�ำเนินงานขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Operations Research
2073208 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Process
2073209 วิธีเชิงปริมาณส�ำหรับการจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
Quantitative Methods for Engineering Management
2073210 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Productivity Improvement
2073211 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Environment Management
2073212 การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
Innovation Management
    3.2) แขนงการจัดการโลจิสติกส์
2073213 หลักการขนส่ง
3(3-0-6)
Principles of Transportation
2073214 วิศวกรรมโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Engineering Logistics
2073215 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส�ำหรับการจัดการ
3(3-0-6)
การขนส่ง
Quantitative Method for Transport Management
2073216 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Transport Safety and Environment
2073217 แบบจ�ำลองโลจิสติกส์และการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Logistics Models and Operations
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2073218 การจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล
3(3-0-6)
Port and Terminal Management
2073219 ระบบสารสนเทศส�ำหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Information System for Logistics
2073220 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
3(3-0-6)
Freight Transport Planning and Management
2073221 การน�ำเข้า ส่งออกและพิธีการทางศุลกากร
3(3-0-6)
Import – Export and Customs Procedures
2073222 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Legal Aspects for Multimodal Transport
    3.3) แขนงการจัดการบริหารงานก่อสร้าง
2073223 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
3(2-3-6)
Computer Applications in Construction
2073224 คอนกรีตเทคโนโลยีชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Concrete Technology
2073225 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Project Administration
2073226 กรณีศึกษาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 3(3-0-6)
Large Scale Infrastructure Project Case Study
2073227 พฤติกรรมบุคคลในองค์กร
3(3-0-6)
Human Behavior in Organization
2073228 การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 3(3-0-6)
Infrastructure Planning and Management
2073229 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงส�ำหรับงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
Advanced Research Methodology for Construction

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2073230 ระบบขนส่งและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Transportation and Environment for Construction
2073231 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการงานก่อสร้าง
3(2-3-6)
Special Topics in Construction Management
    3.4) แขนงการจัดการเทคโนโลยีวัสดุวิศวกรรม
2073232 การทดสอบและตรวจสอบลักษณะของวัสดุ
3(2-3-6)
Materials Characterizations and Testing
2073233 พฤติกรรมการน�ำพาในกระบวนการแปรรูปวัสดุ 3(3-0-6)
Transport Phenomena in Materials Processing
2073234 วัสดุและการเลือกกระบวนการขึ้นรูปและ
3(3-0-6)
การออกแบบ
Materials and Process Selection and Design
2073235 การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของวัสดุ
3(2-3-6)
Structural Characterization of Materials
2073236 วิศวกรรมการกัดกร่อน  3(3-0-6)
Corrosion Engineer
2073237 วัสดุส�ำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน
3(3-0-6)
Materials for Energy Utilization
2073238 วัสดุส�ำหรับการประยุกต์ใช้ในงานเฉพาะทาง 3(3-0-6)
Materials for Specific Applications
2073239 เทคโนโลยีการหาค่าเหมาะสม
3(3-0-6)
Optimization Technology
2073240 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Materialsะ Processing
2073241 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการวัสดุวิศวกรรม 3(2-3-6)
Special Topic in Engineering Materials Management

รหัสวิชา
2073242
2073243
2073244
2073245
2073246
2073247
2073248
2073249
2073250
2073251
2073252
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ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
    3.5) แขนงการจัดการพลังงาน
เทคโนโลยีสะอาด
3(3-0-6)
Clean Technology
ทรัพยากรและเทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Resource and Technology
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Alternative Energy
การวางแผนและนโยบายพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Planning and Policy
การจัดการโครงการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Project Management
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Energy Technology and Management
เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3(3-0-6)
Energy Economics
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Energy Management
การจัดการพลังงานในอาคาร
3(3-0-6)
Building Energy Management
การวัดและการควบคุม
3(3-0-6)
Measurement and Control
4) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
12(0-24-12)
Thesis
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
   4.1 กลุ่มวิชาแกนร่วม
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการระดับกลาง รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่านบทความทาง
วิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและน�ำเสนอบทความ
ทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
Practice of academic English in listening, speaking, reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Advanced information and communication technology,
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.

8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย  
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ

332 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สมมุติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม
สถิตศิ าสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับการวิจยั
การประยุกต์โปรแกรมส�ำเร็จรูปกับการวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย และ
การปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายข้อมูล

Definitions and benefits of statistics, data collections, descriptive
data analysis, probability, random variables, random sampling, distribution
sampling, technique estimation, hypothesis testing, analysis of regression and
correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric
statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of
statistical package for data analyses, practice of research data analysis and
interpretation.

8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ
กระบวนการวิจัย การก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน�ำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย
และเทคนิควิธีวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์
Definitions, characteristics and research objectives, type of
research and research methodology, identification of research problems
variables and hypothesis, data collection, data analysis, writing a research
proposal and research report, evaluate of research, practical application of
the research results, ethics of researchers as well as techniques of specific
research methodology for sciences, practice of research work, data analysis
and writing a research project in science.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
   4.2 หมวดวิชาบังคับ
2073101 การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการจัดการในงานวิศวกรรม การเพิม่ ผลผลิต การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การตลาด
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
วิศวกรรมความปลอดภัย

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Reviews and discussions of topics and literature in industrial
engineering, discussion and presentation.

   4.3 กลุ่มวิชาเลือกแขนงการจัดการงานอุตสาหกรรม
2073204 การจัดการห่วงโซ่อุปทานขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Supply Chain Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การขนถ่ายในอุตสาหกรรม โครงข่ายการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า
การบรรจุภัณฑ์การเลือกบริภัณฑ์ในการขนถ่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูล
Principles of engineering management, productivity, การขนถ่าย วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
environmental management, energy management, engineering economy, การส่งก�ำลังบ�ำรุง
marketing, project feasibility study, supply chain management, safety engineering.

2073102 การจัดการองค์การวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Organization Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การจัดการองค์การขัน้ สูง กระบวนการในการจัดการองค์การทาง
วิศวกรรม การจัดองค์กรอย่างเป็นระบบ หน้าทีหลักในองค์การ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการผลิตผลในองค์การ เทคนิคการจัดการ
สมัยใหม่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การออกแบบโครงสร้างขององค์การ
Advanced organization management, engineering organization
management process, systematic approach, core functions in organization,
management information systems, productivity management techniques,
strategic management, organization structure design.

2073103 การสัมมนาทางการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-6-9)
Seminar on Engineering Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การทบทวนและการอภิ ป รายหั ว ข้ อ และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการจัดการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
การน�ำเสนอ

Industrial handling, transportation networks, warehouse
management, packaging, selection of handling equipment, handling cost
analysis, e-commerce and logistics.

2073205 การจัดการคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Quality Control
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการพืน้ ฐานของการพัฒนาคุณภาพ  การบริหารคุณภาพ
แบบสมบูรณ์แบบ  วิธกี ารทางสถิตทิ ใี่ ช้ในการจัดการคุณภาพ การควบคุม
กระบวนการเชิงสถิติ   แผนภูมิควบคุม   แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม
แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโปแนนเชียลที่ถ่วงน�้ ำหนัก
การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการ   และแผงชักตัวอย่างเพื่อการ
ยอมรับ  ความเชื่อมั่น
Philosophy and concepts of quality improvement, total quality
management (TQM), a description of statistical methods used in quality
management, statistical process control (SPC), control charts, cumulative sum
control chart, exponential weighted moving average control chart, process
capability analysis, acceptance sampling plans, reliability.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2073206 การจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการการป้องกันความสูญเสีย การออกแบบ วิเคราะห์
และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานทีก่ ระท�ำต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เทคนิคด้านความปลอดภัยเชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และ
กฎหมายด้านความปลอดภัย

Loss prevention principle, design, analysis, and control of
workplace hazards acting on human element, system safety techniques,
principles of safety management, safety laws.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการผลิตที่ไม่ใช้คน ระบบการผลิตที่ทันสมัย
การประเมินระบบการผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์ ปัญหาของการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ระบบการผลิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร
Compositions of manufacturing systems; material transformation
system, computerized numerical control, computer-aided design and
manufacturing, flexible manufacturing system, modern manufacturing,
economic evaluation of manufacturing system, manufacturing systems and
organization strategy.

2073209 วิธีเชิงปริมาณส�ำหรับการจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
Quantitative Methods for Engineering Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
วิธีการเชิงวิเคราะห์ สถิติส�ำหรับการจัดการอุตสาหกรรม
ความน่าจะเป็นและการทดสอบสมมติฐาน ทฤษฎีสหสัมพันธ์ ทฤษฎี
ถดถอย ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน และการโปรแกรม
เชิงเส้น

2073207 การวิจัยด�ำเนินงานขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Operations Research
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ระเบียบวิธีการวิจัยด�ำเนินงานในการแก้ปัญหาวิศวกรรม
อุตสาหการแผนใหม่ การใช้แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์  การโปรแกรม
เชิงเส้น  แบบจ�ำลองการขนส่ง การจัดการโครงงาน  ทฤษฎีเกมส์  ทฤษฎี
Analytical methods, statistics for industrial management,
แถวคอย  แบบจ�ำลองวัสดุคงคลัง และการจ�ำลองในกระบวนการตัดสินใจ probability and hypothesis testing; correlation theory, regression theory and
The methodology of operations research in modern industrial
engineering problem solving, uses of mathematical models, linear
programming, transportation model, project management, games theory,
queuing theory, inventory model and simulation in decision making process.

decision theory under uncertainty and linear programming.

2073210 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Productivity Improvement
เงื
่อนไขรายวิชา: ไม่มี
2073208 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
ความหมายและหลั ก การวิ ธี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต ในงาน
Manufacturing Process
อุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
องค์ ป ระกอบของระบบการผลิ ต ระบบการแปรสภาพ ในการท�ำงาน
Definitions and principles of product enhancement in industrial work,
เครื่ อ งจั ก รกลและหุ ่ น ยนต์ เ ฉพาะทาง การควบคุ ม เชิ ง ตั ว เลขโดย
productivity improvement approaches, strategies to improve performance.
คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการอออกแบบและผลิต ระบบ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2073211 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
3(3-0-6) 2073214 วิศวกรรมโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Industrial Environment Management
Engineering Logistics
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การจัดการความสัมพันธ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง และการจั ด การโซ่ อุ ป ทาน พาณิ ช ย์
ระบบมาตรฐานการ จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การจั ด หาทรั พ ยากรการผลิ ต การประมวลค� ำ สั่ ง ซื้ อ
Relationship management of resources and the environment, อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติและการเลือก การแสดงเอกลักษณ์
environmental management standard ISO 14000.
อัตโนมัตแิ ละการสือ่ สาร  การบรรจุภณ
ั ฑ์  คลังสินค้า เครือข่ายการขนส่ง
2073212 การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6) และการกระจายสินค้า ต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า การประมวล
Innovation Management
ผลข้อมูล ณ จุดขาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Logistics and supply chain management, e-commerce,
นวัตกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม production resource procurement, order processing, automatic material
การเลือกนวัตกรรม การจัดการงานวิจยั และพัฒนาทรัพย์ สินทางปัญญา handling equipment and selections, automatic identification and
communication,   packaging, warehouse, transportation and distribution
การร่วมลงทุนในการท�ำธุรกิจ การบริหารสัญญา
Innovation and factors affecting innovation, innovation selection,
research management and intellectual properties development, business joint
venture, contract management.

network, transportation and distribution cost, point-of-sale data processing,
electronic data interchange.

Principles of transportation management, different kinds of
carriers, rates, regulations, freight forwarders, customs brokers, and trends of
import/export trade affecting transportation.

Concepts of decisions and strategies in designing and
managing supply chains for effective system, analysis of logistic problem in
procurement, production, inventory and distribution systems in supply chain
network.

2073215 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส�ำหรับการจัดการ 3(3-0-6)
การขนส่ง
   4.4 กลุ่มวิชาเลือกแขนงการจัดการโลจิสติกส์
Quantitative Method for Transport Management
2073213 หลักการขนส่ง
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Principles of Transportation
การออกแบบและการวางแผนของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอย่ า ง
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลั ก การจั ด การการขนส่ ง การขนย้ า ยในรู ป แบบต่ า งๆ มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดซื้อ
ค่าระวาง กฎระเบียบ ตัวแทนผูร้ บั จัดการขนส่ง ตัวแทนออกของ แนวโน้ม การผลิต การจัดการพัสดุคงคลัง การขนส่งในระบบห่วงโซ่อุปทาน
จากการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโลจิสติกส์
ระเบียบวิธีการนาเข้าและส่งออกที่กระทบต่อการขนส่ง
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2073216 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Transport Safety and Environment
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการการป้องกันความสูญเสีย การออกแบบ วิเคราะห์
และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานทีก่ ระท�ำต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เทคนิคด้านความปลอดภัยเชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และ
กฎหมายด้านความปลอดภัย

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Management in government ports, the level of operations,
planning and design of port and warehouse, operation of ports and
warehouses, with an emphasis on container transport system, impacts of
technology on the dock and warehouse, financial management and pricing of
port services and warehousing, management and labor relations.

2073219 ระบบสารสนเทศส�ำหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Information System for Logistics
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Loss prevention principle, design, analysis, and control of
ระบบสารสนเทศในการขนส่งและโลจิสติกส์ ความสัมพันธ์
workplace hazards acting on human element, system safety techniques,
ระหว่างระบบทางกายภาพ ระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนการ
principles of safety management, safety laws.
2073217 แบบจ�ำลองโลจิสติกส์และการปฏิบัติการ 3(3-0-6) ตัดสินใจ การวางแผนโลจิสติกส์ด้วยระบบจัดการทรัพยากรองค์กร การ
วางแผนการขนส่งผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ บาร์โค้ด RFID และระบบ GPS
Logistics Models and Operations
ระบบสารสนเทศจากมุมมองด้านโซ่อุปทาน
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Information technology systems in transportation and logistics,
แนวคิดการจ�ำลองสถานการณ์ การจ�ำลองเหตุการณ์แบบ relationship between the physical system, the information system, and the
ช่วงและแบบต่อเนื่อง โปรแกรมเลขสุ่ม การตรวจสอบและยืนยันความ decision support system, logistics planning with enterprise resource systems,
ถูกต้องของแบบจ� ำลอง การวิเคราะห์ผลลัพธ์ เทคนิคการลดความ transportation planning with new technologies, bar codes, RFID, GPS,
information from a supply chain perspective.
แปรปรวน สถิติที่เกี่ยวข้องกับการจาลองสถานการณ์
Simulation concept, discrete and continuous event simulation, 2073220 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
3(3-0-6)
random number generators, model validation and verification, output analysis,
Freight Transport Planning and Management
variance reduction techniques, statistical issues related to simulation.
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
2073218 การจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล
3(3-0-6)
ระบบการขนส่ ง ในโครงข่ า ยโลจิ ส ติ ก ส์ การขนส่ ง และ
Port and Terminal Management
การกระจายสินค้า การวิเคราะห์และการวางแผนที่ตั้ง การออกแบบ
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
โครงข่ายส�ำหรับทางเลือกของการขนส่ง การปฏิบัติการและการจัดการ
การบริ ห ารท่ า เรื อ ในระดั บ รั ฐ บาล ระดั บ การปฏิ บั ติ ก าร ระบบการขนส่งและระบบการกระจายสินค้า
การวางแผนและออกแบบท่าเรือและคลังสินค้า การปฏิบตั กิ ารของท่าเรือ
Transportation system in logistic network, transportation and
และคลังสินค้า โดยเน้นการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ ผลกระทบของ distribution system, analyzing and planning locations, designing network for
เทคโนโลยีต่อท่าเรือและคลังสินค้า การบริหารการเงินและการตั้งราคา transportation modes, operating and managing transportation and distribution
ของการบริการท่าเรือและคลังสินค้า ตลอดจนการบริหารแรงงานสัมพันธ์ network.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2073221 การน�ำเข้า ส่งออกและพิธีการทางศุลกากร 3(3-0-6)
Import – Export and Customs Procedures
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่จ�ำเป็นในการส่งสินค้า
ระหว่างประเทศให้ส�ำเร็จ ผ่านการนาเข้าและส่งออก บทบาทของโลจิสติกส์
ในการขนย้ายสินค้าและบริการจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค ในแง่ของต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษีและศุลกากรระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
รับจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
Processes and procedures developed to successfully move
products on an international basis via import and export, identifies and explains
the roles of logistics in cost effective movement of goods and services from
producers to consumers, international taxes and duties, international logistics
industries.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
   4.5 กลุ่มวิชาเลือกแขนงการจัดการบริหารงานก่อสร้าง
2073223 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
3(2-3-6)
Computer Applications in Construction
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ด้านซอฟแวร์ และ
ฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารการก่อสร้าง
การออกแบบและประเมินราคาก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง การใช้อนิ เตอร์เน็ต
ในการก่อสร้าง
Computer technology regarding software and hardware, database
system, computer for construction management, design and cost estimating,
construction material and equipment management, internet for construction.

2073224 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Concrete Technology
2073222 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Legal Aspects for Multimodal Transport
การทบทวนเรือ่ งคอนกรีตเทคโนโลยี เคมีของปูนซีเมนต์ และ
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
คอนกรีต สารผสมเพิ่มในคอนกรีต คอนกรีตเสริมใยเหล็ก คอนกรีตก�ำลังสูง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบการประกันภัยของการขนส่ง ความทนทานของคอนกรี ต และการใช้ วั ส ดุ ป อซโซลานชนิ ด ต่ า งๆ
หลายรูปแบบเอกสารและสัญญาที่ใช้ในการขนส่งได้แก่ การขนส่ง ในงานคอนกรีต
ทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ ขอบเขตความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริการ
Reviews of concrete technology, chemistry of cement and
ขนส่ง การวิเคราะห์และการค�ำนวณการชดใช้ค่าเสียหาย กฎข้อบังคับ concrete, chemical admixtures for concrete, fiber reinforced concrete, high
strength concrete, durability of concrete, use of pozzolanic material in concrete.
และสนธิสัญญาในการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างประเทศ
Relevant laws and systems of insurance of various transportation 2073225 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
models, contract documents used in transportation including transportation
Construction Project Administration
by land, air, water, responsibility of the carrier, analysis and calculation of
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
damages, regulations and treaties in various forms of transport between
วงจรชี วิ ต ของโครงการก่ อ สร้ า ง โครงสร้ า งขององค์ ก ร
countries
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เงื่อนไขสัญญาการก่อสร้าง การวางแผน
และการควบคุมโครงการ การจัดการวัสดุกอ่ สร้างและการจัดการด้านฝีมอื
การตรวจงานก่อสร้าง
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Construction project’s life-cycle, organizational structure, and
safety in construction, conditions of contract for construction, planning and
controlling of project, process of materials management, skills in management
systems and construction Inspection.

2073226 กรณีศึกษาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 3(3-0-6)
Large Scale Infrastructure Project Case Study
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
กรณีศกึ ษาโครงการการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่
ข้อพิจารณาในการออกแบบ การพัฒนา แนวทางและรายละเอียดในการ
ออกแบบ กระบวนการประมูล การท�ำสัญญา การวางแผนการด�ำเนินและ
การควบคุมการก่อสร้าง
Case studies of the development of large scale infrastructure
project, design consideration, development of conceptual and detail design,
bidding process, contractual relationship, construction planning, execution
and control.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน นโยบายการพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พืน้ ฐาน ข้อรับรอง หรือเงือ่ นไขบังคับ ข้อจ�ำกัดส�ำหรับโครงการ โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย การบริหารและด�ำเนินโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานและกรณีศึกษา
Infrastructure system, infrastructure development policy, warrants
and/or constraints for infrastructure projects: engineering, economic, financial,
social, environment and legal aspects; infrastructure projects implementation
and management a case study.

2073229 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงส�ำหรับงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
Advanced Research Methodology for Construction
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การจัดการและวิเคราะห์โครงงานวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์
ทั้ ง ทางด้ า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารทดลองส� ำ หรั บ การวิ จั ย รวมถึ ง วิ ธี
วิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี จริยศาสตร์ในการท�ำวิจัยขั้นสูง

2073227 พฤติกรรมบุคคลในองค์กร
3(3-0-6)
Research project management and analysis, theories and
Human Behavior in Organization
practices of various experimental techniques necessary for research including
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
physical and chemical methods of analysis, ethics in advanced research work.
แนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ อิทธิพลขององค์กรและ 2073230 ระบบขนส่งและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
การควบคุมที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารและพนักงาน สาเหตุและ
Transportation and Environment for Construction
แนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์กร ขบวนการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนา
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
บุคลากรในองค์กร
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากระบบขนส่ง เช่น เสียง มลพิษ
Theories and concepts of behavioral sciences, the influence of ทางอากาศ และมลพิษในน�้ำ  การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
organization and control on executive’s officer and employee’s behavior,
causes of conflict within organization and resolution approach, organizational เทคโนโลยี ในการลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม นโยบายระบบขนส่ง
แบบยั่งยืน
change and personnel development.
Impacts of transportation on environment system such as noise,
2073228 การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 3(3-0-6)
air pollution, water pollution, environmental impact assessment, future
Infrastructure Planning and Management
technology for reduced the environmental impact of transport station, sustainเงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
able transportation policies.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2073231 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการงานก่อสร้าง 3(2-3-6)
Special Topics in Construction Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หั ว ข้ อ พิ เ ศษที่ เ ป็ น เรื่ อ งน่ า สนใจในปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การจัดการงานก่อสร้าง หรือศึกษาหัวข้ออิสระ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
Special topics of current interest in the field of construction
management with an approval of an advisor.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Principles of fluid dynamics, heat and mass transfer, the
momentum equation, fluidity and flow of liquid metal, applications in static and
dynamics casting process, flow of polymers and applications in polymers
processing, conduction and radiation heat transfer, applications in metal
production, solidification and cooling problem, mass transfer in solids and liquids
interphase mass transfer, benefits of mass transfer in the processing of materials.

2073234 วัสดุและการเลือกกระบวนการขึ้นรูป
3(3-0-6)
และการออกแบบ
Materials and Process Selection and Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
เศรษฐศาสตร์วัสดุและกระบวนการผลิต กระบวนการเลือก
วัสดุ ความสัมพันธ์ของวัสดุ กระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์
การเลือกวัสดุสาํ หรับการใช้งานเฉพาะ การค้นคว้าแหล่งข้อมูล การสือ่ สาร
ในการออกแบบ การควบคุมความเสีย่ ง ความน่าเชือ่ ถือและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์

   4.6 กลุ่มวิชาเลือกแขนงการจัดการเทคโนโลยีวัสดุวิศวกรรม
2073232 การทดสอบและตรวจสอบลักษณะของวัสดุ 3(2-3-6)
Materials Characterizations and Testing
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
วิ ธี ก ารทดสอบและวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะของวั ส ดุ ที่
การเตรียมชิ้นงาน และผลที่คาดว่าจะได้จากการใช้เทคนิคต่างๆ ทั้งใน
Economics of materials and processes, materials selection
เนื้อชิ้นงาน เทคนิคการทดสอบต่างๆ
procedures, interaction of materials, processes and design, selecting
Material testing process, sample preparation, anticipated results
of bulk and surface characterization, testing techniques.

2073233 พฤติกรรมการน�ำพาในกระบวนการแปรรูปวัสดุ 3(3-0-6)
Transport Characterizations and Processing
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลั ก การของพลศาสตร์ ข องไหล การถ่ า ยเทมวลและ
ความร้อน สมการโมเมนตัม การไหลของน�ำ้ โลหะและการประยุกต์ในการ
หล่อโลหะ การไหลของพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์ในการขึ้นรูป
พอลิเมอร์ การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รงั สี การประยุกต์ใช้งานในการ
ผลิตโลหะ การแข็งตัวและการเย็นตัวของโลหะ การถ่ายเทมวลในของแข็ง
และของเหลว การถ่ายเทมวลข้ามเฟส ประโยชน์ของการถ่ายเทมวลใน
กระบวนการแปรรูปวัสดุ

materials for specific applications, information sources, communication in
design, risk control, reliability and quality control.

2073235 การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของวัสดุ 3(2-3-6)
Structural Characterization of Materials
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การกระเจิงของรังสีเอ็กซ์ การกําเนิดและสมบัตขิ องรังสีเอ็กซ์
เอ็กซ์เรย์สเปคโตรมิเตอร์และดิฟแฟรคโตมิเตอร์ การนําเทคนิคของรังสี
เอ็กซ์ไปใช้ในการวิเคราะห์ โครงร่างผลึก ขนาดผลึก และการวิเคราะห์ทาง
เคมี การกระเจิงของอิเล็กตรอน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนกับของแข็ง
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนและแบบส่งผ่าน การวิเคราะห์
ระดับไมโคร หลักการของการกระจายของสเปคโตรมิเตอร์การกระจาย
ความยาวคลืน่ และการกระจายพลังงาน การนําไปใช้งานและข้อจํากัดใน
การวิเคราะห์วัสดุ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

X-ray diffraction, production and properties of x-ray, x-ray
spectrometers and diffractometers, applications of x-ray techniques in
crystallography, particle size measurement and chemical analysis, electron
diffraction, interaction of electron with solids, the scanning electron
microscope, diffraction of electrons, the transmission and scanning
transmission electron microscopes, microanalysis, principles of wavelength
dispersive and energy dispersive spectrometers, implementations and
limitations in materials analyses.

2073236 วิศวกรรมการกัดกร่อน
3(3-0-6)
Corrosion Engineer
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
อุณหพลศาสตร์และเคมีไฟฟ้าในการกัดกร่อนของโลหะและ
อัลลอยด์ แหล่งที่มาของการกัดกร่อน กระบวนการของ อิเล็กโตรด
การวัดการกัดกร่อน ฟิลม์ บนพืน้ ผิวและการป้องกันการกัดกร่อนโดยฟิลม์
การแตกหักจากการกัดกร่อนและความเค้น การแตกหักจากไฮโดรเจน
อุ ณ หพลศาสตร์ แ ละจลนศาสตร์ ข องการเกิ ด อ๊ อ กไซด์ การทดสอบ
การเฝ้าดูและการตรวจสอบการกัดกร่อน การป้องกันแบบคาโทดิคและ
อาโนดิค การยับยั้งการกัดกร่อน การเคลือบผิวโลหะและอโลหะเพื่อการ
ป้องกันการกัดกร่อน การคัดเลือกวัสดุกรณีศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สเปคตรัมแสงอาทิตย์และสเปคตรัมการแผ่รังสีจากวัตถุดํา
สมบั ติ ท างรั ง สี วั ส ดุ กระบวนการเปลี่ ย นรู ป พลั ง งานโฟโตเทอร์ ม อล
ผิวเลือกรังสีชนิดดูดแสงอาทิตย์ ผิวเลือกรังสีชนิดควบคุมการสะท้อนและ
ส่งผ่านพลังงานสําหรับอาคาร กระจกอัจฉริยะ กระบวนการเปลีย่ นรูปพลัง
งานแบบโฟโตโวตาอิ ก สมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
วัสดุสําหรับเซลล์แสงแบบต่างๆ กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานแบบ
โฟโตอิเล็กโทรเคมิคอล โครงสร้างและวัสดุสําหรับเซลล์ชนิดรีเจอเรทีฟ
และนอนรีเจเนอเรทีฟ
Solar spectrum and black body radiation spectrum, radiative
properties of matters, photothermal energy conversion, spectrally selective
surfaces for solar photothermal applications, reflection and transmission of
energy in buildings, smart windows, photovoltaic energy conversion, solar cell
characteristics and materials, photoelectrochemical energy conversion,
structure and materials for regenerative and non-regenerative cells.

2073238 วัสดุส�ำหรับการประยุกต์ใช้ในงาน
3(3-0-6)
Materials for Specific Applications
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การประยุกต์ใช้วัสดุเฉพาะทาง วัสดุแปลงพลังงานแสงเป็น
พลังงานความร้อน วัสดุแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า วัสดุที่ใช้
Thermodynamics and electrochemistry applicable to corrosion ทําอิเล็กโทรไลท์ วัสดุกรอบอาคารแบบทึบแสง และโปร่งแสง วัสดุทใี่ ช้ใน
of metals and alloys, the nature of corrosion, electrode kinetics, measuring อุตสาหกรรมรถยนต์
corrosion in-situ, surface film and passivation, stress corrosion cracking,
hydrogen embrittlement, thermodynamics and kinetics of oxidation, corrosion
testing, monitoring and inspection, cathodic and anodic protection, corrosion
inhibition, metallic and nonmetallic coatings for corrosion protection, materials
selection, case studies.

Selected materials used in specific applications, energy
conversion, electrolyte materials, building envelope including opaque and
transparent wall types, materials used in automobile industry.

2073239 เทคโนโลยีการหาค่าเหมาะสม
3(3-0-6)
Optimization Technology
2073237 วัสดุส�ำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Materials for Energy Utilization
การสร้างประโยคปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
โปรแกรมจํานวนเต็ม โปรแกรมโครงข่าย โปรแกรมไม่เชิงเส้น แบบจําลอง
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Fundamental of clean technology, waste reduction, processes
สโตคาสติก การวิเคราะห์ความถดถอย กรณีศึกษาและการนําไปใช้ใน
efficiencies,
clean
technology case studies, waste estimation in industries.
คอมพิวเตอร์
2073243
ทรั
พ
ยากรและเทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Formulation of mathematical problem statement, linear
programming, integer programming, network programming, nonlinear
Energy Resource and Technology
programming, stochastic models, regression analysis, case studies and
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
computer implementations.
การจ�ำแนกประเภททรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรพลังงาน
2073240 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุวิศวกรรม
3(2-3-6)
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน เชื้อเพลิงฟอสซิล การใช้งาน ผลกระทบ
Engineering Materials Processing
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตความร้อน
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการเบื้องต้นของกระบวนการขึ้นรูปวัสดุ การบดย่อย และหรือไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยเทคโนโลยีสะอาด พลังงาน
การสังเคราะห์ การหาคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และกระบวนการขึ้นรูป หมุ น เวี ย นและพลั ง งานทางเลื อ กแห่ ง อนาคต พลั ง น�้ ำ  พลั ง งานลม
ิ พ เชือ้ เพลิงชีวภาพ ชีวมวล
Introduction to principles of engineering materials processing, พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พภ
commination, synthesis, materials characterization and materials forming process. ก๊าซชีวภาพ และพลังงานจากของเสีย ข้อได้เปรียบและข้อจ�ำกัดของ
2073241 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการวัสดุวิศวกรรม 3(2-3-6) พลังงานแห่งอนาคต พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานไฮโดรเจน และเมทธานอล
Classification of energy resource, renewable and non-renewable
Special Topic in Engineering Materials Management
energy,
fossil
fuels, utilization, environmental impacts and climate change,
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
heat and/or electricity from fossil fuels via clean technology, renewable
หั ว ข้ อ พิ เ ศษที่ เ ป็ น เรื่ อ งน่ า สนใจในปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วกั บ energy and alternative energy for the future, hydropower, wind energy, solar
การจัดการวัสดุวศิ วกรรม หรือศึกษาหัวข้ออิสระ โดยได้รบั ความเห็นชอบ energy, geothermal energy, biofuels, biomass, biogas, and waste-to-energy;
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
advantages and limitations of the future energy, nuclear energy, hydrogen
Special topics of current interest in the field of engineering
materials management with an approval of an advisor.

   4.7 กลุ่มวิชาแขนงการจัดการพลังงาน
2073242 เทคโนโลยีสะอาด
3(3-0-6)
Clean Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ศึกษาหลักการพืน้ ฐานของเทคโนโลยีสะอาด การลดปริมาณ
ของเสีย การเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต กรณีศกึ ษาเทคโนโลยี
สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ การประเมินของเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรม

energy and methanol.

2073244 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Alternative Energy
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การแปรรูปชีวมวล เพื่อผลิตพลังงานชีวภาพ หลักการผลิต
พลังงานที่ได้จากมวลพืชและสัตว์ โดยประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อสามารถ
น�ำมาใช้กับการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพและชีวมวลที่มีภายใน ประเทศ
อันได้แก่ กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล และกระบวนการ
มีเทน จากกากของเสียและ/หรือผลผลิตทางการเกษตร
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Conversion of biomass, principles of bioenergy production, es- 2073247 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานประยุกต์ 3(3-0-6)
pecially from the resources available domestically, including production of
Applied Energy Technology and Management
ethanol, biodiesel, and methane from industrial and/or agricultural wastes.
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
2073245 การวางแผนและนโยบายพลังงาน
3(3-0-6)
ภาพรวมของการจัดการพลังงาน สมดุลพลังงาน กระบวนการ
Energy Planning and Policy
ตรวจสอบการใช้พลังงานและการวิเคราะห์ต้นทุนพลังงาน การประเมิน
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและระบบ
แนวคิดพืน้ ฐานทางพลังงาน สมดุลพลังงาน แนวคิดพืน้ ฐาน
เชิงความร้อนเทคโนโลยีพลังงานส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
ของเศรษฐกิจชาติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนพลังงาน
กรณีศึกษาของสถานประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรและการพยากรณ์ การวางแผนทางด้านอุปสงค์และอุปทาน
พลังงาน
พลังงาน การวางแผนการลงทุนด้านพลังงาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม
General aspects of energy management, energy balance,
องค์ประกอบพื้นฐานในการวางแผน การจ�ำลองพลังงาน
energy audit procedure and energy cost analysis; energy efficiency assessment;
Basic energy concepts, energy balance, basic concepts of a
national economy, introduction to production, cost energy, resources and
forecasting, energy supply and demand planning, energy investment planning,
energy and environment basic elements of planning, energy models and
approaches.

energy conservation measures in electricity and thermal systems; energy
technology in industry/buildings; case studies of good practice facilities.

Introduction to project management, theoretical background and
concepts of project management, project life cycle, planning and controlling
to avoid common pitfalls, project costing, scheduling, resource allocation and
project politics, case study in energy project management.

energy planning and policy with special reference to situation and conditions.

2073248 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3(3-0-6)
Energy Economics
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
บทบาทของพลังงานในระบบเศรษฐกิจ แนวคิดและวิธีการ
จัดบัญชีพลังงานลักษณะอุปสงค์และอุปทานของสินค้าพลังงานชนิด
ต่างๆ ทั้งพลังงานพื้นเดิมและพลังงานใหม่ การวิเคราะห์การทดแทน
ระหว่างสินค้าพลังงานชนิดต่างๆ การวางแผนพลังงานในระดับมหภาค
และระดับเฉพาะสาขา การก�ำหนดนโยบายพลังงานรวมถึงการด�ำเนิน
นโยบายพลังงาน การลงทุนและการจัดการการค้าพลังงานให้เหมาะสม

2073246 การจัดการโครงการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Project Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
พืน้ ฐานเบือ้ งต้นของการบริหารโครงการ หลักการและทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารโครงการวงจรชีวติ ของโครงการ วิธกี ารวางแผน
และควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงความบกพร่อง ต้นทุนโครงการ ตารางเวลา
การจัดสรรทรัพยากร นโยบายของโครงการ กรณีศึกษาของการจัดการ
Role of energy in economic system, energy balance;
โครงการพลังงาน
characteristics of specific energy markets, substitution between energy inputs,
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับพลังงาน แผนการจัดการพลังงานและ
ส่งเสริม การส�ำรวจและตรวจสอบ เทคนิคการวัดและวิเคราะห์ แผนภาพ
แซงคีและการท�ำสมดุลพลังงาน การประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์
พลั ง งานและการประเมิ น ค่ า ทางเศรษฐกิ จ การจั ด การพลั ง งานใน
กระบวนการอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบการใช้ไอน�้ำและ
น�้ำควบแน่น กระบวนการเผาไหม้ การเพิ่มอุณหภูมิกับของเหลว เตาเผา
เตาอบ เครื่องอบแห้ง ระบบท�ำความเย็น ห้องเย็นและตู้ท�ำน�้ำแข็ง ระบบ
การอัดอากาศ ปัม๊ และมอเตอร์ เป็นต้น กฎเกณฑ์ในการน�ำของเสียมาใช้
ใหม่ การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โคเจเนอเรชั่น

Fundamental knowledge of energy, energy management
measure and analytical technique, Sangkey diagram and energy balance,
evaluation of conservation energy and economic value, energy management
for industrial processes and equipment, steam system and condensation,
combustion, incinerator, dryer, cooler system, chiller, compressor system,
pump and motor, waste recycling, cogeneration.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2073251 การวัดและการควบคุม
3(3-0-6)
Measurement and Control
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
พืน้ ฐานและการประยุกต์ใช้การวัดทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ
ความดัน ความเร็ว อัตราการไหลของก๊าซ และของเหลว ปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายเท การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ความผิดพลาด ทฤษฎีของ
ระบบควบคุม และการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

Fundamental and application of measurement such as
temperature, pressure, velocity, gas and fluid flow, data collection, error
analysis, control system theories and applications for industrial manufacturing.

   4.8 วิทยานิพนธ์
2073252 วิทยานิพนธ์
12(0-24-12)
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือการแก้ปัญหาในสาขา
2073250 การจัดการพลังงานในอาคาร
3(3-0-6)
วิศวกรรมการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการควบคุม
Building Energy Management
วิทยานิพนธ์
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Conducting a research to build new knowledge or to solve
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงาน
problems in the field of engineering management under a supervision of a
ทดแทน พลังงานหมุนเวียน การบริหารองค์การด้านพลังงาน การสร้าง thesis advisory committee.
จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นพลั ง งาน การถ่ า ยเทความร้ อ นรวมผ่ า นกรอบอาคาร
เครื่องมือวัดพลังงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานใน
อาคาร การวางแผนและการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อนในอาคาร
Energy conservation promotion act, alternative energy,
renewable energy, energy organization administration, overall heat transfer
through the building envelope, energy measurement and equipments,
collection and analysis of energy use in buildings, planning and management
of electrical energy and thermal energy in buildings.
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย หลักสูตร พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
ภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in Language and
Thai Literature
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Art (Language and Thai Literature)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Language and Thai Literature)
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
3.1.1 แผน ก แบบ ก (2) ท�ำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และเรียน
รายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
3.1.2 แผน ข ท�ำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิทยานิพนธ์
3.1 วิทยานิพนธ์
3.2 ค้นคว้าอิสระ
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

แผน ก แบบ ก (2)
6 หน่วยกิต

แผน ข
6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
39

6 หน่วยกิต
39
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3.3 รายวิชา
3.3.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข ให้
เรียน 4 รายวิชา (นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต เฉพาะวิชาสถิตสิ ำ� หรับการวิจยั
และวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์) ตามรายวิชาต่อไปนี้
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5)
Information and Communication Technology
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
3.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยวิชาบังคับ และ
วิชาเลือก ดังนี้
ก. วิชาบังคับ ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ให้เรียน
15 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังนี้
3070101 ภาษาไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
3070102 สัมมนางานวิจัยทางภาษา วรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
และวรรณกรรมท้องถิ่น
Seminar on Language Thai Literary and
Local Literary Research
3070103 การเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3070104 การบริหารจัดการทางภาษาและวรรณกรรม
3(3-0-6)
Management in Language and Literature
ข. วิชาเลือก ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ให้เรียน
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังนี้
3070201 การวิจัยงานสร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรม 3(1-2-3)
Research on Language and Literary
3070202 การวิจารณ์วรรณกรรม
3(1-2-3)
Literary Criticism
3070203 การประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองไทย  
3(1-2-3)
Thai Prose and Poetry
3070204 นวัตกรรมทางภาษาและวรรณกรรม
3(3-0-6)
Innovation for Language and Literary
3070205 ต�ำนานและพิธีกรรม
3(3-0-6)
Myth and Ritual Studies
3070206 วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
Master Piece in Thai Literature
3070207 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Linguistics for Teaching and Communication
3070208 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistics
3070209 วาทกรรมวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Discourse Literary
3070210 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Research for Language and Thai Literary
3.3.3 หมวดวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ
ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ตามรายวิชาดังนี้
ก. วิชาวิทยานิพนธ์ ส�ำหรับ แผน ก แบบ ก (2)
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3070301 วิทยานิพนธ์
12
ข. วิชาการค้นคว้าอิสระ ส�ำหรับ แผน ข
3070302 การค้นคว้าอิสระ
6
3.3.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
3070401 หลักและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Grammar and Thai Usage
3070402 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
3070403 วรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
Thai Literary Work
3070404 คติชน
3(2-2-5)
Folklore
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก (2)
และ แผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1046301 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจง
แบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิตศิ าสตร์
ไม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การวิ จั ย
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
การวิจัย และการปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Definition and benefits of statistics, data collection, descriptive data
analysis, probability, random variables, random sampling, sampling distribution,
estimation techniques, hypothesis testing, analysis of regression and correlation,
analysis of variance, analysis of covariance, non- parametric statistics, selection
of an appropriate statistics for research, application of statistical packages for
data analyses, practices of research data analysis and interpretation.

Practice of academic English in listening, speaking reading and
writing skills at intermediate level including reading techniques, reading
academic articles and abstracts, summarizing and making a presentation of
articles and abstracts.

writing a research project in social sciences.

Knowledge of Thai language and literary, evolution of Thai
alphabets, use of Thai language, linguistics, Thai literary, languages and
literary of ethical groups

4126202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
1046402 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Research Methodology in Social Science
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง และสมารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
กระบวนการวิ จั ย การก� ำ หนดปั ญ หาการวิ จั ย ตั ว แปรและสมมติ ฐ าน
Advanced information and communication technology,
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงและรายงาน information communication retrieval and application of package program for
การวิจยั การประเมินงานวิจยั การน�ำผลการวิจยั ไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจยั academic presentation.
4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
และเทคนิควิธกี ารวิจยั เฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ และฝึกปฏิบตั กิ ารศึกษา
3(3-0-6)
ค้นคว้างานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียนโครงการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ 3070101 ภาษาไทยศึกษา
Definition, characteristics and objectives of research, types of
Thai studies
and procedure for research, identification of research problems, variables and
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
hypotheses, data collection, data analysis, writing a research proposal and
สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทย
research report, assessment of research study, practical application of the
research result, ethics of researchers as well as techniques of specific research วิ วั ฒ นาการของอั ก ษรไทย ลั ก ษณะการใช้ ภ าษาไทย ภาษาศาสตร์
methodology for social science, practice of research work, data analysis and วรรณกรรมไทย ภาษาและวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์
1556102 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Student 2
3070102 สัมมนางานวิจัยทางภาษา วรรณกรรมไทย
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
และวรรณกรรมท้องถิ่น
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Seminar on Language, Thai Literary and
ระดับกลาง (Intermediate level) รวมทั้งเทคนิคการอ่าน การอ่าน
Local literary Research
บทความทางวิชาการ อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปและ
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
น�ำเสนอบทความทางวิชาการ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธวี จิ ยั ด้านภาษาและวรรณกรรมไทย 3070201 การวิจัยงานสร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรม 3(2-2-6)
การสัมมนาวิชาการเกีย่ วกับสถานภาพงานวิจยั และสภาพปัญหาในงาน
Research on Language and Literary Creative Works
วิจยั ทางภาษา วรรณกรรมไทย และวรรณกรรมท้องถิน่ วิพากษ์ สรุป และ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
อภิปรายบนพื้นฐานของความกล้าหาญทางจริยธรรม ประยุกต์ใช้ในการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ และประเภทของงาน
วิจัยทางภาษาและวรรณกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างสรรค์ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับงานเขียนสร้างสรรค์ทางภาษาและ
Concepts, theories and research methodology for Thai language and วรรณกรรมประเภทสารคดี และบันเทิงคดี สามารถก�ำหนดประเด็น
literary, academic seminar on research situation, problems of language research,
Thai literary and local literary, criticism, conclusion and debasion research based การศึกษาวิจยั อย่างลึกซึง้ อันเป็นการต่อยอด เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่บน
พื้นฐานของความกล้าหาญทางจริยธรรม
on the principles of morality application for Thai efficient language and literary
of content, model and types of creative works,
3070103 การเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5) concepts andKnowledge
theories of language creative writing and features and
Academic Writing
non-fiction, writing research topics for further study and building a new body
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
of knowledge based on the principles of morality
รูปแบบ หลักเกณฑ์ เทคนิค วิธีการ และศิลปะการเขียนงาน 3070202 การวิจารณ์วรรณกรรม
3(3-0-6)
วิชาการประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนทางวิชาการ และการวิเคราะห์
Literary Criticism
งานเขียนทางวิชาการบนพื้นฐานของความกล้าหาญทางจริยธรรม
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Form, principles, techniques, methods and arts of academic
แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม
writing forms, practice of academic writing and analysis of academic writing สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกระบวนทั ศ น์ ก ารวิ จ ารณ์ ว รรณกรรมไทยบน
work based on the principles of morality
พื้นฐานของความกล้าหาญทางจริยธรรม
3070104 การบริหารจัดการทางภาษาและวรรณกรรม 3(3-0-6)
Concepts, theories, and development of literary review, and
Management in Language and Literary
application of paradigm for literary review based on the principles of morality
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3070203 การประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองไทย
3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไป แนวคิดและทฤษฎีทางการบริการจัดการ เพื่อ
Thai Prose and Poetry
ประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานขององค์กรด้านภาษาและวรรณกรรม วิเคราะห์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างองค์กรทางภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนศึกษาประวัติ ผลงาน
ประเภท องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และศิลปะในการประพันธ์
และการท�ำงานของบุคคลและนักบริหารดีเด่นด้านภาษาและวรรณกรรม
การถ่ายทอดร้อยแก้วร้อยกรองไทยทีถ่ กู ต้องเหมาะสม สามารถประยุกต์
General knowledge, concepts and theories of management for ใช้องค์ความรู้กับอาชีพต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
the application to the organization of language and literary, analysis of
language and literary organization including history, outcomes and works of
outstanding writers and administrators in language and literary

Types , components, principles and arts of Thai prose, teaching
appropriate Thai prose and poetry, creative application of the knowledge to
other occupations
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3070204 นวัตกรรมทางภาษาและวรรณกรรม  
3(3-0-6) 3070207 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนและการสื่อสาร 3(3-0-6)
Linguistics for Teaching and Communication
Innovation for Language and Literary
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ งานวิจยั ทาง
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วย
ภาษาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
Theories
of linguistics and applied linguistics, linguistics research
และอาชีพที่เกี่ยวข้อง
Concepts, theories and innovation process of innovation design
by using suitable information technology for instructional and professional
development and related occupations

in teaching and communication

knowledge to create new knowledge and integration with the action in related
occupations and social development

Concepts, theories and research methodology for language and
Thai literary focusing on the application of the knowledge for professional
development and efficient use of Thai language

3070208 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3070205 ต�ำนานและพิธีกรรม
3(3-0-6)
ภาษาในบริบทสังคม บทบาท หน้าที่และการเปลี่ยนแปลง
Myth and Ritual Studies
ของภาษา โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ในรูปแบบต่างๆ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Language in social context, roles, function and changes of
ความหมาย ทฤษฎี บทบาทและหน้าทีข่ องต�ำนาน ความเชือ่ language focusing
on interaction between language and society
และพิธีกรรม ความสัมพันธ์กับบุคคลและสังคม ฝึกปฏิบัติการวิจัย 3070209 วาทกรรมวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
ท้องถิ่นไทยด้านต�ำนานและพิธีกรรมในสังคมไทย
Thai Discourse Literary
Definition, theories, roles and function of myth, believes and
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ritual studies, relationship between people and society, practice of local
แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของวาทกรรม วิเคราะห์งานวิจัย
research in Thai myth and ritual studies
3070206 วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6) วาทกรรมในวรรณกรรมไทย
Concepts, theories, development of Thai discourse literary,
Master Piece in Thai Literature
analysis of Thai discourse literary research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3070210 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
การวิเคราะห์วรรณกรรมเอกของไทย ที่ได้รับการยกย่องว่า
Research for Language and Thai Literary
เป็นเลิศในแง่มุมต่าง ๆ น�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
และบูรณาการสูก่ ารปฏิบตั งิ านในอาชีพต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและ การพัฒนา
แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธวี จิ ยั ด้านภาษาและวรรณกรรม
สังคม
ไทย โดยน�ำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนา
Analysis of master piece in Thai literature, application of the การใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ

348 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
   4.3 หมวดวิชาพื้นฐาน
3070404 คติชน
3(2-2-5)
3070401 หลักและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Folklore
Grammar and Thai Usage
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคติชนวิทยาด้านความหมาย ประวัติ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย โครงสร้างของภาษาไทย ประเภทและคุ ณ ค่ า แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการศึ ก ษาคติ ช นโดย
หลักการอ่านและการเขียนค�ำไทย และการใช้ภาษาไทย
กระบวนการวิจัย สัมมนากระบวนการในการสร้างสรรค์ อนุรักษ์ และ
Introduction to Thai grammar, structure of Thai language, สืบทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆ
principles of reading and spelling Thai words and use of Thai language

3070402 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ภาษาศาสตร์ ด้ า นความหมาย
ความเป็นมา สาขาของภาษาศาสตร์ สรีรสัทศาสตร์ และสัญลักษณ์ของ
เสี ย งตามระบบสากล ระบบเสี ย ง ระบบค� ำ  และระบบประโยคใน
ภาษาไทย และภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ใช้
Introduction to linguistics, definition, history, fields of linguistics,
phonology and international phonetic symbols, phonological system,
morphological system, and syntactic system of Thai language including
linguistics and applied linguistics

3070403 วรรณกรรมไทย
3(3-0-3)
Thai Literary Work
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยด้านความหมาย
ประวัติ คุณค่า แนวทางการวิเคราะห์วรรณกรรมประเภทต่างๆ และ
กระบวนการวิจัยทางวรรณกรรม

Introduction to folklore: definition, history, types and values,
concepts and methods for folklore study through research methodology,
seminar on process of creation, conservation and teaching various fields of
local wisdom

   4.4 หมวดวิทยานิพนธ์
3070301 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หลั ก การ แนวทาง และกระบวนการจั ด ท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์
สั ม มนางานวิ จั ย ทางภาษาวรรณกรรมไทย และวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น
ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เสนอสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
3070302 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
หลักการ แนวทาง และกระบวนการจัดท�ำการค้นคว้าอิสระ
สั ม มนางานวิ จั ย ทางภาษาวรรณกรรมไทย และวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น
ปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า รวบรวมและเรี ย บเรี ย งการค้ น คว้ า อิ ส ระ
เสนอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ

Introduction to Thai literary work, definition, history, values,
analysis methods for Thai literary works and procedure of Thai literary work
research
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

3.3 หมวดรายวิชา
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
3.3.1  หมวดวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา
: Master of Arts Program
หมวดวิชาแกนร่วม เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตามประกาศ
in English Language Studies
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ได้แก่
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) รหัสวิชา
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2*
3(2-2-5)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
English
for
Graduate
Studies
2
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (English Language Studies)
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2*
3(2-2-5)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (English Language Studies)
Information and Communication Technology 2
3. หลักสูตร
8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
Statistics for Research
รวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต 8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
Research Methodology in Education
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนดไว้ หมายเหตุ *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องได้ผลการเรียนระดับ S
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(Satisfactory)
องค์ประกอบ
แผน ก แบบ ก 2 (หน่วยกิต)
แผน ข(หน่วยกิต)
3.3.2  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1. หมวดวิชาแกนร่วม
6
6
2. วิชาเสริมพื้นฐาน*
*
*
กรณีที่นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่เป็นผู้ส�ำเร็จ
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1 วิชาบังคับ
12
12
3.2 วิชาเลือก
9
15
จะต้องมีความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษ
4. วิทยานิพนธ์
4.1 วิทยานิพนธ์
12
มาก่อนแต่มปี ระสบการณ์ดา้ นภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
4.2 การค้นคว้าอิสระ
6
อาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด หรือให้เรียนวิชา
รวมหน่วยกิต
39
39
ต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต และได้ค่าผลประเมินเป็น S (Satisfactory)
หมายเหตุ *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

350 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แต่ ป ระสงค์ จ ะเรี ย นเพิ่ ม เติ ม ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
3076101 การฟังและพูดส�ำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Listening and Speaking for Graduate Studies
3076102 การอ่านส�ำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-6)
Reading for Graduate Studies
3076103 การอ่านและการเขียนส�ำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Reading and Writing for Graduate Studies
3.3.3  หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้
เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
3076203 การอ่านเชิงวิชาการขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Academic Reading
3076204 การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Academic Writing
3076301 การเรียนรู้ภาษาที่สอง
3(2-2-5)
Second Language Acquisition
3076308 แนวโน้มและประเด็นทางภาษาอังกฤษศึกษา 3(2-2-5)
Trends and Issues in English Language Studies
2) กลุ่มวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียน
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือกเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
จากรายวิชาในกลุ่มวิชาด้านต่างๆ ต่อไปนี้
2.1) ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
3076201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3076202 การฟังและพูดเชิงวิชาการขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Listening and Speaking
2.2) ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์และการวิเคราะห์ภาษา
3076302 พื้นฐานทางภาษาศาสตร์
3(2-2-5)
Introduction to Linguistics
3076303 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
3(2-2-5)
Practical English Phonetics
3076304 สรวิทยาและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Phonology and Syntax
3076305 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา 3(2-2-5)
Applied Linguistics for English Language Studies
3076306 การวิเคราะห์วจนะและการน�ำไปใช้
3(2-2-5)
Discourse Analysis and Applications
3076307 ทักษะการแปลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Translation Skill
3076309 หัวข้อคัดสรรส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา
3(2-2-5)
Selected Topics for English Language Studies
3076310 ความซาบซึ้งในวรรณกรรม
3(2-2-5)
Literary Appreciation
3076311 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
ข้ามวัฒนธรรม
English Language Skill Development and
Cross-Cultural Communication
3076312 ภาษาอังกฤษส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
และธุรกิจนานาชาติ
English for the Tourism Industry and
International Business
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2.3) ด้านระเบียบวิธีวิจัย
3076401 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติศาสตร์ประยุกต์ 3(2-2-5)
ส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา
Research Methodology and Applied Statistics
for English Language Studies
3076402 ปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา
3(2-2-5)
Research Practice in English Language Studies
3.2.4) ด้านเทคโนโลยีส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา
3076501 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษา
3(2-2-5)
Materials Development for Language Learning
3076502 การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
Computer-Assisted Management for English Learning
3076503 การจัดการสื่อเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 3(2-2-5)
Materials Management for Self-Instruction of English
3076504 การพัฒนาสื่อประสมส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา 3(2-2-5)
Multimedia Development for English Language Studies
3076505 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาที่สอง 3(2-2-5)
Applications of Technology in Second Language Learning
3.3.4 หมวดวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาทีศ่ กึ ษาตามแผน ข ต้องท�ำการค้นคว้า
อิสระ จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
3076601 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
2) นักศึกษาทีศ่ กึ ษาตามแผน ก แบบ ก 2 ต้องท�ำ
วิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
3076602 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิ
ชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
   4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
8070101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับกลาง
(Intermediate level) เทคนิคการอ่าน การอ่านบทความทางวิชาการ
การอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ การสรุปและการน�ำเสนอบทความทาง
วิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
Practice of academic English in listening, speaking, reading and
writing skills at intermediate level, including reading techniques, reading
academic texts and abstracts, summarising and making a presentation of
articles and abstracts

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�ำเร็จรูป
เพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ

Advanced information and communication technology,
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation

8072101 สถิติส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา ความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ ่ ม
การแจกแจงแบบสุม่ ของค่าสถิติ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การทดสอบสมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยและ    4.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 3076101 การฟังและพูดส�ำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
สถิตศิ าสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับการวิจยั
Listening and Speaking for Graduate Studies
การประยุกต์โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิจัย และการปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
ทักษะฟังและการพูดภาษาอังกฤษทั้งที่เป็นแบบแผนและ
Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive ไม่เป็นแบบแผนในสถานการณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทาง
data analysis, probability, random variables, random sampling distribution, ทักษะการฟังและการพูดมากขึ้น รูปแบบการเน้นค�ำ  ท่วงท�ำนองเสียง
sampling techniques, estimation, hypothesis testing, analysis of regression
and correlation, analysis of variance, analysis of covariance, non-parametric การเชื่อมเสียง การกลมกลืนเสียง การกร่อนเสียง และการละค�ำใน
statistics, selection of an appropriate statistics for research, application of ภาษาพูดในสถานการณ์ที่เป็นจริง
statistical packages for data analyses, practices of research data analysis and
interpretation

8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย
เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ รูปแบบกระบวน และการออกแบบการวิจัย
การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ
การวิจัย สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัย การประเมิน
การสังเคราะห์ และการน�ำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง
  
Definitions, characteristics, types and techniques of research;
research designs; procedure and designs of educational research; writing a
research or independent study proposal; designs of research instruments;
basic statistics and inferential statistics for data analysis; procedure of data
analysis; writing and disseminating a research report; evaluation, synthesis
and application of the research results for educational quality development

Listening and speaking skills in both formal and informal styles
and in various contexts to improve students’ listening and speaking
proficiency; stress and intonation patterns, linking, slurring, and ellipsis are
emphasised for speech improvement and to enhance students’ ability to
comprehend authentic spoken English

3076102 การอ่านส�ำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Reading for Graduate Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การอ่านที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์รูปค�ำที่ท�ำหน้าที่
ของค� ำ ในประโยค การคาดเดาความหมายของค� ำ ศั พ ท์ จ ากบริ บ ท
ความหมายตามรูปค�ำ  ความหมายแฝงของค�ำศัพท์ โครงสร้างประโยค
และความหมายที่ปรากฏในเนื้อหา ความสัมพันธ์ของแนวความคิด
ในอนุเฉทแบบต่างๆ

Effective reading techniques, word analysis, functions of words
in sentences, and guessing word meanings from context, connotation and
denotation, major thought relationships in various types of paragraphs
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3076103 การเขียนส�ำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Writing for Graduate Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การเขียนเค้าโครง อนุเฉท และความเรียงแบบต่างๆ การจด
บันทึกค�ำบรรยาย และการท�ำบันทึกย่อจากค�ำบรรยายและจากการอ่าน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Various forms of academic writing; writing for presentation of
opinions, specific data and factual information; writing essay, research
proposal, thesis, abstract, and research article; presenting the research paper;
research on writing

3076301 การเรียนรู้ภาษาที่สอง
3(2-2-5)
Second Language Acquisition
Writing outlines, various types of paragraph and essay, taking
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
lecture notes, making notes from textual materials, and writing summaries
ทฤษฎี
การเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาที่สอง กระบวนการเรียนรู้
   4.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ภาษาอั ง กฤษในฐานะภาษาที่ ส องและในฐานะภาษาต่ า งประเทศ
4.3.1 วิชาบังคับ
3076203 การอ่านเชิงวิชาการขั้นสูง
3(2-2-5) แนวทางและรูปแบบการเรียนรู้ภาษาที่สอง ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ภาษา อาทิ กลวิธีการเรียนรู้ ความคิดเห็น เจตคติ ความพึงพอใจ
Advanced Academic Reading
แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ และรูปแบบการเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษา
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จิตวิทยาในการอ่าน การประยุกต์ใช้ตามหลักจิวทิ ยาการอ่าน ต่างประเทศ Theories of first and second language acquisition; process of
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับบทความและเอกสารทางวิชาการ English acquisition as a second and a foreign language; approaches and
การอ่านเอกสารทางวิชาการที่มีลีลาการเขียนในรูปแบบต่างๆ การใช้ models of second language acquisition; variables or factors affecting language
ทั ก ษะและความสามารถในการแสดงความคิ ด เห็ น การวิ เ คราะห์ leaning or acquisition, e.g. learning strategies, attitude, opinion, satisfaction,
motivation, inspiration; and models of second and foreign language learning
การอภิปราย การตีความและสรุปความที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
Psychology of reading; applying psychology of reading; critical 3076308 แนวโน้มและประเด็นทางภาษาอังกฤษศึกษา 3(2-2-5)
reading of academic articles and documents; reading academic texts of
Trends and Issues in English Studies
various styles and organisational patterns; skills and competence in
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
expressing opinions; analysis, discussion, interpretation and drawing
แนวโน้มและประเด็นปัญหาส�ำคัญที่เป็นปัจจุบันด้านการ
conclusion based on academic principles
3076204 : การเขียนเชิงวิชาการระดับสูง
3(2-2-5) วิจยั เกีย่ วกับภาษาอังกฤษศึกษา การฟังบรรยาย การสนทนากลุม่ ในหัวข้อ
วิจัย และการสังเคราะห์สาระงานวิจัย
Advanced Academic Writing
Current trends and Issues regarding research and potential

รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการประเภทต่างๆ การเขียนเพื่อ research topics related to English studies; attending lectures and participating
น�ำเสนอความคิดเห็น ข้อมูลและข้อเท็จจริง การเขียนความเรียง เค้าโครง in group discussion on particular interesting research topics of current trends
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่องานวิจัย และบทความจากงานวิจัย and issues; and synthesis of related literature and research findings
การน�ำเสนอบทความจากงานวิจัย และงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.3.2  วิชาเลือก
1) กลุ่มวิชาด้านทักษะภาษา
3076201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการกั บ งานรู ป แบบต่ า งๆ
จากฐานข้ อ มู ล ในเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การฝึ ก ใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนกับงานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น
บทความวิชาการ วารสาร งานวิจัย และต�ำรา การฟังค�ำบรรยาย และ
การพูดและเขียนสรุปความ การตอบค�ำถามแบบอัตนัย การเขียนและ
การน�ำเสนอรายงาน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2) กลุ ่ ม วิ ช าด้ า นภาษาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ แ ละการ
วิเคราะห์ภาษา
3076302 พื้นฐานทางภาษาศาสตร์
3(2-2-5)
Introduction to Linguistics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาภาษาศาสตร์เบื้องต้น ครอบคลุมพื้นฐานของ
วากยสัมพันธ์ วิทยาหน่วยค�ำ และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ หัวข้อต่างๆ ใน
เรื่องหน่วยค�ำและการสร้างหน่วยค�ำของค�ำต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาหน่วยค�ำกับวากยสัมพันธ์ ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การออกเสียง
การถอดเสียง และการวิเคราะห์หน่วยค�ำหรือหน่วยความหมายจาก
หน่วยเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างสัทศาสตร์และสัทวิทยา การฝึกวิเคราะห์
Use of English in various forms of academic works available หน่วยค�ำและหน่วยเสียงของตัวอย่างข้อมูลภาษา การประยุกต์ใช้พนื้ ฐานต่างๆ
through self-access on the Internet; practice of the four language skills: เหล่านี้ในด้านภาษาอังกฤษศึกษาและการฝึกในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
listening, speaking, reading, and writing for academic purposes in various
forms such as academic journals, research works, and texts; attending lectures
and summarising (oral and written) academic contents; answering subjective
test items; writing and presenting reports or term papers

Study of foundations in linguistics: English syntax, morphology
and phonology; topics in morphemes and morphological construction of words;
relationship between morphology and syntax; English sound systems,
production, transcription, and morphological analysis of phonemes;
relationship between phonetics and phonology; practice of morphological and
phonological analysis of selected data or corpus; application of these
fundamental concepts in English language studies and classroom practice

3076202 การฟังและพูดเชิงวิชาการขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Academic Listening and Speaking
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3076303 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
3(2-2-5)
การฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการขั้ น สู ง ใน
Practical English Phonetics
สถานการณ์ตา่ งๆ การพูดตามบทบาทในสถานการณ์จ�ำลอง การอภิปราย
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กลุ่ม การเสนอความเห็น การโต้แย้ง และการคล้อยตาม ความเห็น และ
หลักเบือ้ งต้นของสัทศาสตร์ และค�ำจ�ำกัดความของสระและ
การน�ำเสนองาน
พยัญชนะ สัญลักษณ์และการถอดความ การวิเคราะห์อย่างง่ายของ
Practice of listening and speaking of advanced academic
English in various situations; listening and speaking English in role-play & ลักษณะเสียงจากการบันทึกเสียงและจากการอ่านของเจ้าของภาษา
simulations; group discussion; expressing opinions, agreement or การฝึกปฏิบัติการออกเสียง การฝึกฟังเสียง การพูดคนเดียวและจาก
disagreement, and making oral presentations
การสนทนา เสียงพูดภาษาอังกฤษทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการทีเ่ ป็น
ปัญหาส�ำหรับคนไทย
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 355

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Basic principles of phonetics and definitions of vowels and
consonants, symbols and transcription; simple analysis of sound characteristics
from recorded samples and native speaker reading; practice of pronunciation
of sounds, recording and playing back selected text of both monologue and
dialogue; informal and formal speech sounds of English causing problems for
Thai speakers

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วจนะทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลจากการ
สือ่ สารแบบต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการรายงานผลทัง้ ทางวาจาและ
เป็นรูปเล่ม
Spoken and written English for communication affecting
communication in different situations with an emphasis on discourse analysis
both in theory and practice; practice of data collection from various
communications; data analysis and report both in spoken and written forms

3076304 สรวิทยาและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Phonology and Syntax
3076307 ทักษะการแปลขั้นสูง
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Advanced Translation Skills
ความสั ม พั น ธ์ ข องแนวคิ ด พื้ น ฐานทางภาษาศาสตร์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและการสอน การประยุกต์
หลักการและเทคนิคการแปล การฝึกแปลข่าว สุนทรพจน์
วิธีการทางภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
บทคั ด ย่ อ งานวิ จั ย และบทความเชิ ง วิ ช าการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งใน
Relationships between fundamental concepts in related fields of
linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics and pedagogy; applications of เชิงความหมาย ไวยากรณ์ และความเหมาะสมของระดับภาษา การเลือก
ใช้ค�ำและรูปแบบ โดยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษา
linguistics approaches to English language learning and teaching
3076305 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา 3(2-2-5) ไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Principles and techniques used in the art of translation; practice
Applied Linguistic for English Studies
of translation of news, speeches, research abstracts, and academic articles
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
with an emphasis on accuracy of meaning, grammatical correctness,
ความสั ม พั น ธ์ ข องแนวคิ ด พื้ น ฐานทางภาษาศาสตร์ appropriateness of language level, choice of words and language registers;
ภาษาศาสตร์สงั คม ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา และการสอน การประยุกต์ translation from English into Thai and from Thai into English
3076309 หัวข้อคัดสรรส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา
3(2-2-5)
วิธีการทางภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Relationships of fundamental concepts in related fields of
Selected Topics for English Studies
linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics and pedagogy; applications of
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Linguistic approaches to English language learning and teaching
การอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่คัดสรรด้านภาษาอังกฤษ
3076306 การวิเคราะห์วจนะและการน�ำไปใช้
3(2-2-5)
ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาษาอั ง กฤษศึ ก ษา
Discourse Analysis and Applications
การวิจัยและการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเฉพาะกรณี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Discussion of various current topics in English research works,
ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการสือ่ สารทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน current research trends and issues in English studies, a case study of research
ที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารในสภาวการณ์ต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์ and development of English competence
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3076310 ความซาบซึ้งในวรรณกรรม
3(2-2-5)
Literary Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองและร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
ประเภทต่างๆ อาทิ ความเรียง ค�ำปราศรัย เรื่องสั้น และ นวนิยาย ฯลฯ
ที่คัดสรรแล้วโดยเน้นการเรียนรู้ภาษา การซึมซับความคิดและวิสัยทัศน์
ของผู ้ เ ขี ย น การวิ นิจฉัยงานเขียน การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงคิด
วิเคราะห์และเชิงวิจารณญาณจากงานเขียนที่ผู้เขียนรังสรรค์

Selected poems and prose in forms of essay; speeches; short
stories; and major novels in English with an emphasis on language learning
illustrated by the authors, getting through the authors’ thoughts and worldview,
making judgments of particular literary works, and developing analytical and
critical reading skills

3076311 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
ข้ามวัฒนธรรม
English Language Skill Development and
Cross-cultural Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปัญหาเกีย่ วกับการใช้ภาษาอังกฤษรายกรณีของสถานศึกษา
และอาชี พ การน� ำ เสนอวิ ธี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
แก้ปัญหาที่พบ ทฤษฎีของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการใช้ภาษา
การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษในบริ บ ทของผู ้ พู ด ต่ า งวั ฒ นธรรม
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษา
อังกฤษในบริบทต่างวัฒนธรรม
Problems regarding English language skill deficiency of
educational institutions and career settings; proposals on English language
skill development for solving the problems; theories of cross-cultural
communication and language use; analysis of English language use in
multi-cultural settings; research related to English language skill development
and English language use in cross-cultural communication

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3076312 ภาษาอังกฤษส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว 3(2-2-5)
และธุรกิจนานาชาติ
English for Tourism Industry and International Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ค�ำศัพท์และส� ำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานต่างๆ ของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและธุรกิจนานาชาติซงึ่ มักพบในคูม่ อื แผ่นพับ
งานโฆษณา วารสาร บทความ เอกสารต�ำรา และงานวิจัย ตลอดจน
ค�ำศัพท์และส�ำนวนที่ใช้ในธุรกิจการเดินทางทางอากาศ ทางบก และ
ทางน�ำ 
้ การจัดท�ำเอกสารโต้ตอบ และสัญญาทางธุรกิจ และการส่งสินค้า
ออกและน�ำเข้า งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและธุรกิจนานาชาติ
English terms and expressions used in a wide variety of functions
in the tourism industries and international businesses mostly found in manuals,
brochures, advertisements, journals, articles, textbooks and researches; terms
and expressions used in various modes: air, land, and water transportation
(airplanes, buses, trains, cruise ships, etc.); preparing business correspondence
and business contracts; preparing various import-export documents; research
related to English for tourism and international business

3) กลุ่มวิชาด้านระเบียบวิธีวิจัย
3076401 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติศาสตร์ประยุกต์ 3(2-2-5)
ส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา
Research Methodology and Applied Statistics for
English Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยด้าน
ภาษาอังกฤษศึกษา งานวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา การวางแผนการ
วิจยั การเสนอเค้าโครงงานวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการเขียนรายงานการวิจัย
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Research methodologies and statistics applied to English 3076502 การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
language studies research, research in English studies, research planning,
ภาษาอังกฤษ
research proposal, data collection, data analysis, and writing research reports
Computer-Assisted Management for
3076402 ปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา
3(2-2-5)
English Learning
Research Practice in English Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคนิ ค วิ ธี ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การน�ำเสนอแผนการท�ำวิจัยโดยการผสมผสานระหว่าง
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การเลือกใช้ซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสมในการจัด
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษจากคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รายงานการวิจยั ส�ำหรับการน�ำเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมเชิงวิชาการ
พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
ระดับชาติหรือนานาชาติ และส�ำหรับการตีพิมพ์
Proposing a research plan using mixed methodology of ภาษาอังกฤษ
quantitative and qualitative research in English Studies; research designs;
data collection and data analysis; writing research reports for presentation at
national or international conferences or for publishing

4) กลุม่ วิชาด้านเทคโนโลยีสำ� หรับภาษาอังกฤษศึกษา
3076501 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษา
3(2-2-5)
Development of Instructional Materials for
Language Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการสร้างและการพัฒนาบทเรียน
การประเมิ น บทเรี ย นส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษ การวั ด และ
การประเมินผลการเรียนรู้จากสื่อที่พัฒนาขึ้น การฝึกพัฒนาสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะกรณี

Concepts, theories and procedures for designing and
developing learning lessons, evaluating English language learning lessons;
practice of evaluation of students’ English learning from the developed English
learning materials or media; practice of development of instructional materials
for specific cases
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Techniques of using computer-assisted English language
learning (CALL) with English classroom; selecting appropriate software for
constructing computer-based language learning activities from CALL;
a workshop seminar for skill development in using CALL to increase efficiency
in English language learning

3076503 การจัดการสื่อเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 3(2-2-5)
Materials Management for Self-Instruction of English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักเกณฑ์การเลือกสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง และการฝึกออกแบบสื่อประเภทบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเอง การท�ำโครงการผลิตบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
Principles and criteria for selecting self-instruction materials for
English learning; practice of selecting and designing English learning
materials for self-teaching; making projects on learning material production
for developing English skills

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3076504 การพัฒนาสื่อประสมส�ำหรับภาษาอังกฤษศึกษา 3(2-2-5)
Multimedia Development for English Learning
and Teaching
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคนิ ค วิ ธี ก ารออกแบบและการสร้ า งสื่ อ ประสมส�ำ หรั บ
การเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษ การฝึ ก ออกแบบและพั ฒ นาสื่ อ ส� ำ หรั บ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Techniques of designing and constructing multimedia for
language learning; practice of designing developing and assessing basic
multimedia for English learning

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Conducting research on application of English studies and
application of discovered knowledge or literature reviews in English studies
and related areas to systematically improve a work in English studies under a
close supervision and advice of an advisor; independent study could be
written either in English or Thai

3076602 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษศึกษาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษศึกษาอย่างเป็นระบบส�ำหรับแก้ไขปัญหา
ด้านภาษาอังกฤษศึกษาภายใต้การก�ำกับดูแลและการให้ค�ำปรึกษาของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ใช้ภาษา
อังกฤษหรือภาษาไทย

3076505 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาที่สอง 3(2-2-5)
Applications of Technology in Second Language Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Conducting research for systematically building a new body of
ความรู้เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ knowledge to solve problems in English studies under close supervision and
ภาษาทีส่ อง การใช้เทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนการเรียนรูภ้ าษา และหลักการ advice of the thesis advisory committee; thesis could be written either in
จัดการเรียนรู้ภาษาที่สอง การประยุกต์ใช้ online resources และ English or Thai
software เพื่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง
Introduction to technology-enhanced language learning (TELL),
TELL and second language (L2) learning methodology, application of online
resources and software for second language learning

4.3.3 หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
3076601 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิ จั ย โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษศึ ก ษาและ
การประยุกต์องค์ความรูท้ คี่ น้ พบเพือ่ พัฒนางานด้านภาษาอังกฤษศึกษา
อย่างเป็นระบบ ภายใต้การก�ำกับดูแลและการให้คำ� ปรึกษาของทีป่ รึกษา
การค้นคว้าอิสระ
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หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program
in Educational Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารจัดการการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ed. D. (Educational Management)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต หลักสูตร แบบ 2.1 ไม่นอ้ ยกว่า 57 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
     2.1 วิชาบังคับ
     2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมทั้งหมด

จ�ำนวนหน่วยกิต
แบบ 2.1 แผนปกติ
3+3*
18
12
6
36
6*
57

หมายเหตุ * ไม่นับรวมหน่วยกิต

3.1.3 การก�ำหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบแบบ 2.1
1) หมวดวิชาแกนร่วม (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3*
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3 (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
* ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องได้รับระดับผลการเรียนระดับ S
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต) ประกอบด้วย
2.1) วิชาบังคับ (12 หน่วยกิต)
1090113 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Quality Management in Education
1090112 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Educational Management
1090103 การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญา 3(2-2-5)
ของเศรษฐกิจพอเพียง
Educational Management and Philosophy
of Sufficiency Economy
1090127 สถิติขั้นสูงทางการศึกษา
3(2-2-5)
Advance Educational Statistics
2.2) วิ ช าเลื อ ก (ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาแล้ว ให้เลือกเรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1090101 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(2-2-5)
Management of Change in Education

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1090102 การพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ทางการบริหาร 3(2-2-5)
จัดการการศึกษา
Developing Constructive Leadership in
Educational Management
1090111 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 3(2-2-5)
Policy and Strategic Planning for Educational
Development
1090114 การบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
Organization and Human Resources Management
1090115 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
Administration of Educational Resources
1090116 การพัฒนาวิชาชีพการบริหารจัดการการศึกษา
3(90)
Practicum in Educational and Institutional Administration
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) ประกอบด้วย
1090126 วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1
6
Prospectus Presentation
1090126 วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2
10
Full Thesis Proposal Presentation
1090126 วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3
10
Finding Presentation
109016 วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4
10
Submission of Thesis
4) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต) แยกออกเป็น
การเสริมพื้นฐานทางด้านการศึกษา และด้านการบริหาร
การศึกษา จัดไว้ส�ำหรับนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการการศึกษา โดยไม่นบั หน่วยกิต
และต้องได้ผลการประเมินระดับ S ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.1) นักศึกษาที่ส�ำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
ศึกษาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องเรียนวิชา
พื้นฐาน 1 วิชา จ�ำนวน 3 หน่วยกิต คือ
1090121 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารจัดการการศึกษา 3(2 -2-5)
Fundamentals of Educational Management
4.2) นักศึกษาที่ส� ำเร็จปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ใช่
สาขาทางการศึกษา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้ง 2 รายวิชา จ�ำนวน
6 หน่วยกิต ต่อไปนี้
1090121 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารจัดการการศึกษา 3(2-2-5)
Fundamentals of Educational Management
1090122 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
3(2-2-5)
Fundamentals of Education
3.1.4 ส�ำหรับนักศึกษาทีต่ อ้ งการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมจากแผนการ
เรียนปกติโดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต) ประกอบด้วย
1.1) วิชาบังคับ (9 หน่วยกิต)
1090111 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์
3(2-2-5)
พัฒนาการศึกษา
Policy and Strategic Planning for Educational
Development
1090115 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
Administration of Educational Resources
1090116 การพัฒนาวิชาชีพการบริหารจัดการการศึกษา
3(90)
Professional Development in Educational
Management
1.2) วิชาเลือก
1090114 การบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
Organization and Human Resources Management
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี
คุณค่าของศาสตร์วจิ ยั ในการพัฒนาคุณภาพ และการวิจยั เชิงสหวิทยาการ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4.2.1 วิชาบังคับ
1090113 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Quality Management in Education
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
วิเคราะห์ สังเคราะห์ระบบการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพทั้งของไทยและต่างประเทศ เทคนิคการควบคุม
การส่งเสริมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
การศึกษา การสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในได้
มาตรฐาน การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษา โดยอาศัยการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
Philosophical foundations, epistemology, logical principles in research
่ าตรฐาน สูร่ างวัลคุณภาพแห่งชาติ
inquiry, and drawing conclusions from the research results, research methodology, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูม
process in research, research designs, advanced data analysis techniques in อาเซียน และนานาชาติ
research, and conclusion of research study, application of mixed method research,
research value for quality development, and multidisciplinary research.

Analysis, synthesis educational systems and standard quality;
quality management both in Thai and foreign countries; control techniques;
quality enhancement; quality inspection; educational quality assessment;
construction of quality assurance in institutes to assure standards, the
operation of strategies to develop educational quality by using educational
quality assessment through the philosophy of sufficiency economy to attain
national, ASEAN and international awards level

8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
การทบทวน การศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะ 1090112 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
อังกฤษ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
Seminar in Educational Management
การฟัง และการพูดเพือ่ การสือ่ สารทางวิชาการ การศึกษา เช่น การฟังข่าว
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
ค� ำ บรรยายทางวิ ช าการ ประกาศ และการสนทนา แล้ ว สามารถ
สัมมนา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
สรุปความโดยการพูด และการน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้
การวิจัยการบริหารจัดการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่
Review and study of grammar and language development for นักศึกษาสนใจเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม การบริหารงานวิจัยทางการ
the four basic skills : listening, speaking, reading and writing, with emphases บริหารจัดการการศึกษาเพื่อการบริการและพัฒนาการศึกษาของชุมชน
on listening and speaking English for academic educational purposes, for
example listening to news, lectures, announcement and conversation, ท้องถิน่ ศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศาสตร์ของการบริหารจัดการ
การศึกษา สัมมนา พัฒนา ยืนยัน และหารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท
summarization through verbal practice and PowerPoint presentation.
ภายใต้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
A seminar, an analysis and concept synthesis; the theory of 1090127 สถิติขั้นสูงทางการศึกษา
3(2-2-5)
educational management related to interesting problems of students in order
Advance Educational Statistics
to develop to be innovation, research management of educational management
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
and to service and develop community education, study and development of
เทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ตั ว แปรพหุ คู ณ ทางการศึ ก ษา
a model of development sciences for educational management; a seminar
developing, confirming and finding a suitable model to match the context ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิตขิ นั้ สูงทางการ
under the supervision of the advisor and exerts.
ศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ งานวิจัยที่ใช้สถิติขั้นสูงทางการศึกษา
Techniques and methods of multivariate analysis for education,
1090103 การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญา 3(2-2-5)
practice
with
statistical computer program for analyzing with advance
ของเศรษฐกิจพอเพียง
educational statistics, study, analysis and comments on educational research
Educational Management and Philosophy of
with advanced statistics.
Sufficiency Economy
4.2.2 วิชาเลือก
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
1090101 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(2-2-5)
องค์ความรู้ของหลักปรัชญาพอเพียง องค์ประกอบหลัก
Management of Change in Education
กระบวนการและเงือ่ นไขของการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาพอเพียง
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
สู่ความส�ำเร็จ ทฤษฎีพัฒนาท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริกับ
ทฤษฎี หลักการการบริหารจัดการการศึกษา และนวัตกรรม
การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา สั ม มนาการด� ำ เนิ น งานโครงการตาม การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการประยุกต์แนวคิดใหม่ทางการ
พระราชด�ำริ การเป็นผูน้ ำ� การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการบริหาร บริหารจัดการการศึกษาทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาไทย อาเซียนและภูมปิ ญ
ั ญาสากล
จัดการการศึกษา วิเคราะห์ปญ
ั หาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท วิเคราะห์ศาสตร์และศิลป์การบริหารการเปลีย่ นแปลงการศึกษาของไทย
และกรณีศกึ ษาการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และบูรณาการสู่ความเป็นสากล การจัดระบบกระบวนการจัดการศึกษา
ของรัฐ องค์กรท้องถิน่ ตามแนวโน้มในอนาคตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสม
พอเพียงในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
A body of knowledge of the philosophy of sufficiency economy; กั บ การเปลี่ ย นแปลงสอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย ภายใน และภายนอก ที่ มี
principal components; administrative processes and conditions of ผลกระทบต่อการศึกษาเพื่อเน้นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา
management of sufficiency economy principles leading to success; local
development theory derived from His Majesty’ s initiative projects through
educational management development; a seminar on His Majesty’ s initiative
operation, being a leader in developing and transferring a body of knowledge
of education management; problem analyses and application in suitable
contexts; and a case study of educational management through the philosophy
of sufficiency economy in sustainable educational institutes and educational
organizations

Theories of educational administration and management
innovation ofthe body of knowledge; and application of the new concepts in
educational management both in Thai, ASIAN and universal wisdom;
scientific analysis and the art of change management in Thai education and
its integration with universal education; the public educational management
system and local organization in future trends to match the change in
education in accord with internal and external factors impacting the education
for focusing on ways of educational management
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1090102 การพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ทางการ 3(2-2-5)
บริหารจัดการการศึกษา
Developing Constructive Leadership in
Educational Management
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
ทฤษฎีภาวะผู้น�ำ  ประเภทของภาวะผู้น�ำ  ธรรมาภิบาลกับ
ผู้บริหารการศึกษา การเป็นผู้น�ำทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การพัฒนาภาวะผู้น�ำตามหลักของสากลและภูมิปัญญาไทย
การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ  การประเมิน และการปรับปรุงภาวะผู้น�ำตาม
องค์ประกอบของภาวะผูน้ ำ� และการสร้างทีมงาน โดยสังเคราะห์องค์ความ
รู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงของหน่วยงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
Leadership theories, types of leadership, good governance and
administrators, academic leadership, curriculum development and learning
reformation, application of information technology and communication,
universal principles and Thai wisdom for leadership development, leadership
empowerment, assessment and improvement of leadership through
components of leadership and team building by synthesizing the body of
knowledge and applying it to the real situation of organizations based on the
philosophy of sufficiency economy

1090111 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์
3(2-2-5)
พัฒนาการศึกษา
Policy and Strategic Planning for Educational Development
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
การวิเคราะห์ระบบและทฤษฎีเกีย่ วกับการวางแผน หลักการ
การก� ำ หนดนโยบาย และการวางแผนการศึ ก ษา สั ง เคราะห์ และ
เปรียบเทียบนโยบายทางการศึกษาของประเทศต่างๆ ที่ส�ำคัญจาก
ทุกภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ศึกษารายกรณีแบบ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
มีสว่ นร่วมของการพัฒนานโยบาย และการวางแผนการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่น และการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้ข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายพร้อมทัง้ น�ำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
สูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Systematic analysis and planning theory including principles,
policy settings and educational planning; synthesis and comparison of the
educational policy of important countries especially in ASEN community, a
participatory case study of policy development, educational planning and
local development by using local wisdom for educational development; policy
proposals including presenting policies and strategies of education through
practice to develop the educational quality of institutions by using the
philosophy of sufficiency economy

1090114 การบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
Organization and Human Resources Management
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการวางแผน
ก�ำลังคน บทบาทและหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การประเมินประสิทธิภาพผลงานสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของพลเมือง ให้มีส่วนร่วมการบริหารจัดการกับ
ภาครัฐแนวใหม่ ศึกษาวิเคราะห์ และ/หรือท�ำกรณีศึกษาการจัดการทุน
มนุษย์ในองค์กร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Concept, theory and principles of human resource management
by using the process of behavioral science for human planning; roles and
duties in human resource development planning; the assessment of an
efficiency of human resource potential; the virtue and ethical enhancement of
citizens to participate in administrative management with new government
sectors; analysis study and/or; a case study of human capital management in
organizations based on sufficiency economy principles

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1090115 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
Administration of Educational Resources
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
หลักการ แนวคิด กฎหมาย แนวปฏิบัติ และความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารวิชาการกับการบริหารงานอื่นๆ ศึกษาการบริหารงาน
กิ จ การนั ก เรี ย นเน้ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ ระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน งานธุรการ การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและ
พัสดุ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
การประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน การให้บริการทางการศึกษา
และการอาชีพการน�ำศักยภาพการศึกษามาใช้ในสถานศึกษา และ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา การน� ำ ผลการวิ จั ย มาใช้ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน
การแสวงหา การวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดย
การระดมและบริหารทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
จัดการศึกษา บทบาทของผูบ้ ริหารในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
Principles, ideas, laws, guidelines, and relationship between
academic administration and administration of other works; a study of student
affairs administration, emphasizing virtues, ethics and desirable characteristics;
the student assistance system and organization of enhancing and developing
activities for students; clerical work; administration of budget, finance, accounts
and materials; principles of human resource management; administration of
buildings, grounds and environment inside the educational institution and related
laws; administration of public relations and relations with the community; giving
educational and vocational services; utilizing educational potentials in
educational institutions and in the educational service area; application of research
findings for community development; seeking, planning, and administering

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

educational resources by mobilizing and administering local resources for a
maximum benefit of education; the administrator’s role in encouraging the
community and locality to participate in the organization of education.

1090116 การพัฒนาวิชาชีพการบริหารจัดการการศึกษา 3(90)
Professional Development in Educational Management
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
การฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา และสถานศึกษา
ตามประเภทและระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการน�ำเอาทรัพยากร
ทฤษฎี วิสัยทัศน์ และนวัตกรรมร่วมสมัย และประสบการณ์มาประยุกต์
โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำแนะน�ำ

Experience practice in the educational and institutional
administration based on related education levels by application of resources,
theories, visions contemporary innovations, and experiences under a close
guidance of experts

4.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
1090126 วิทยานิพนธ์
36
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การบริหารจัดการการ
ศึกษา ภายใต้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Conducting a research for building a new body of knowledge,
solving problems, or developing a management model related to the field of
educational management under a close advice and supervision of a doctoral
thesis advisor.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1090121 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารจัดการการศึกษา 3(2-2-5)
Fundamentals of Educational Management
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
ทฤษฎี ก ารบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา ระบบการศึ ก ษา
ทรัพยากรทางการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษา ทฤษฎีองค์การ ภาวะ
ผู้น�ำทางการศึกษา การจูงใจ กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา
พฤติกรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ กระบวนการองค์การ การประยุกต์
ทฤษฎีและกระบวนการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา
Educational management theory including educational systems,
educational resources, educational management policy, organization theory,
educational leadership, motivation, educational process, behavior of
organizations, structure of organizations, process of organization, application
of theory and process for educational management
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1090122 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
3(2-2-5)
Fundamentals of Education
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ปรั ช ญาการศึ ก ษา
จิตวิทยาการศึกษา ประวัติการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร
การศึ ก ษาระดั บ ต่ า งๆ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพ
และใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร ปัญหาและแนวโน้มการจัดการ
ศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ
Fundamental concepts related to education, educational
philosophy, educational psychology, history of education, educational
innovation, educational curriculum at various levels, learning evaluation and
assessment, the National Act of Education, the National Education Plans, the
Professional Organizations and Certified License for professionally qualified
teachers and administrators, problems and trends of educational management
of Thailand and foreign countries.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program
in Curriculum and Instruction
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ed.D. (Curriculum and Instruction)
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย จะต้องท�ำ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต รวมจ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียน
การสอน แบบ 2.1 มีโครงสร้างหมวดวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิตดังนี้
องค์ประกอบ
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาแกนร่วม
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    3.1 วิชาบังคับ
    3.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
4. วิทยานิพนธ์
    4.1 วิทยานิพนธ์
    4.2 สัมมนาวิทยานิพนธ์

รวม

หมายเหตุ *เป็นรายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับรวมหน่วยกิต

จ�ำนวนหน่วยกิต
แบบ 2.1
6*
3+3*
15
9
6
36
3*
54

3.3 รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1
3.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
จัดให้นักศึกษาเรียนภายใต้เงื่อนไขในกรณีที่เป็นผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา
ต้องลงทะเบียนศึกษาในหมวดวิชาทางการศึกษาโดยไม่นบั รวมหน่วยกิต
และได้ค่าผลการประเมินเป็น S (นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาทางการศึกษา แต่ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1091103 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Fundamentals of Curriculum and Instruction
1091104 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6)
Fundamentals of Education and Professional Development
3.3.2 หมวดวิชาแกนร่วม
1047401 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
1557103 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3*
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
หมายเหตุ * เฉพาะรายวิชา ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3 จัดให้
นักศึกษาเรียนภายใต้เงือ่ นไข ในกรณีที่ นักศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นภาษา
อั ง กฤษตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก� ำ หนด ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับรวมหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S
3.3.3 หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาบังคับ จ�ำนวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1091105 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กระบวนการสืบสอบ 3(2-2-5)
ส�ำหรับหลักสูตรและการเรียนการสอน
Critical Analysis of Disciplined Inquiry for
Curriculum and Instruction
1091106 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Innovation in Curriculum and Instruction
1091203 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
Doctoral Seminar in Curriculum and Instruction
2) วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
1091204 ภูมิภาคศึกษากับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
3(2-2-5)
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
Regional Studies and Application in Philosophy of
Sufficiency Economy for Education Sustainable Development
1091205 การจัดการและพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Management and Development
1091206 นวัตกรรมทางการศึกษา การเรียนรู้และ
3(3-0-6)
การจัดการความรู้
Educational Innovation, Learning and Knowledge Management
1091207 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
3(3-0-6)
Moral and Ethical Development
1091208 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Computer Programming on the Internet for
Curriculum and Instruction Development
1091209 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญา 3(2-2-5)
ท้องถิน่ และเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตรและการเรียนการสอน
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Integration of Philosophy of Sufficiency Economy,
Local Wisdom, and Education Technology in
Curriculum and Instruction
1091210 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรและ
3(3-0-6)
การเรียนการสอน
Curriculum and Instructional Management Innovation
1091211 งานฝึกเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4-4)
Practicum in Curriculum and Instruction
1091212 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-2-3)
Selected Topics in Curriculum and Instruction
1091213 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางการ 3(2-2-5)
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Participatory Action Research in Curriculum and
Instructional Development
1091214 สัมมนาด้านจริยธรรมการเรียนการสอนและ
3(2-2-5)
การประเมินผลการศึกษา
Seminar on Ethics of Instruction and Educational Evaluation
3.3.4 หมวดวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 36 หน่วยกิต ดังนี้
1091201 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
1091202 สัมมนาวิทยานิพนธ์ *
3(2-2-5)
Doctoral Thesis Seminar
หมายเหตุ * เป็นรายวิชาที่กำ� หนดให้นักศึกษา หลักสูตรแบบ 2.1 ที่ลง
ทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคเรียนแรก จะต้องลงทะเบียนเรียนภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นบั รวมหน่วยกิต และ
ได้ค่าผลการประเมินเป็น S

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1091103 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Fundamentals of Curriculum and Instruction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานหลักการ แนวคิด และความเป็นมาของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรและการสอน การวางแผนพัฒนาหลักสูตร
การน�ำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาแต่ละ
ระดับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการออกแบบการสอน รูปแบบการสอน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น ระบบ การบริ ห ารจั ด การในชั้ น เรี ย น
การประเมินผลการเรียนการสอน
Fundamental principles, ideas and background of curriculum;
components of curriculum and instruction; planning for curriculum
development; curriculum implementation and curriculum evaluation; curricula
in each educational level; principles, ideas, and theories for instructional
design; instructional models; systematic instructional management; classroom
management; instructional evaluation.

1091104 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6)
Fundamentals of Education and Professional
Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ปรั ช ญาการศึ ก ษา
จิตวิทยาการศึกษา ประวัตกิ ารศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาในปัจจุบนั
ในแง่ ข องเป้ า หมายการจั ด การศึ ก ษา โครงสร้ า งการจั ด การศึ ก ษา
นวัตกรรมทางการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร
ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Fundamental concepts of education, the philosophy of education,
educational psychology, the history of education, current policy of
educational management with respect to the goals of education organization,
the structure of educational management, educational innovations, the
National Act of Education, the National Education Plans, the Professional
Organizations and the Certified License for professionally qualified teacher/
administrator, problems and trends on educational in Thailand and overseas.

4.2 หมวดวิชาแกนร่วม
1047401 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยผสาน
วิธี คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemologies, logical principles in
research inquiry, and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis
techniques in research, and conclusion of research study, application of
mixed methods resaerch, research value for quality development, and
multidisciplinary research.

1557103 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ
4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง
และการพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยาย
ทางวิชาการ ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดย
การพูด และการน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Reviews and study of grammar and language development for
the four basic skills: listening, speaking, reading and writhing, with emphases
on listening and speaking English for academic purposes, for example
listening to news, lectures, announcement and conversation, presentation of
summarization through verbal practice and PowerPoint presentation.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Concepts and paradigms involved in curriculum and instruction
design, ideas and principles of curriculum innovation and modern instruction,
the development process and dissemination of innovation in curriculum and
instruction, the analysis of innovation in curriculum and instruction, the
directions and trends of innovation in curriculum and instruction, the design
and the development of innovation in curriculum and instruction conforming
the transiting context, the experiment and the report of the outcomes of
innovative usage.

4.3 หมวดวิชาเฉพาะ(บังคับ)
1091105 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กระบวนการสืบเสาะ 3(2-2-5)
ส�ำหรับหลักสูตรและการเรียนการสอน
1091203 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต ทางหลักสูตรและ 3(2-2-5)
Critical Analysis of Disciplined Inquiry for
การเรียนการสอน
Curriculum and Instruction
Doctoral Seminar on Curriculum and Instruction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รูปแบบการคิด ปรัชญา และศาสตร์ที่มีผลต่อความคิดและ
การสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์แบบวิภาษวิธี
(Dialectic Approach) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นการประยุกต์ใช้ การจัดการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทย
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยและสากลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ความเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทีจ่ ะมีผลต่อการจัดการศึกษา
Thinking patterns, philosophy, and sciences which influenced การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน แนวโน้ม
thinking and inquiry process, critical analysis by means of Dialectic Approach;
the analysis and synthesis of applicable issues for applying Thai and/or แนวคิด ทฤษฎี หลักการและนวัตกรรมทางด้านการจัดการศึกษาไทยและ
ต่ า งประเทศในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ด้ ว ย
international wisdoms for the development of curriculum and instruction.
1091106 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) กระบวนการวิเคราะห์ วิพากษ์ การโต้แย้งและการหาข้อสรุปร่วมกัน
การศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
Innovation in Curriculum and Instruction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การสอน
Seminar on major problems and obstacles about Thailand’s
มโนทัศน์และกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร
curriculum
and
instruction, education management, the changing society and
และการเรี ย นการสอนแนวคิ ด และหลั ก การของนวั ต กรรมทางด้ า น
culture effecting education management, the development and improvement
หลักสูตรและการเรียนการสอนสมัยใหม่ กระบวนการพัฒนาและการเผย of curriculum and instruction, trends, theories, principles and innovation of
แพร่นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิเคราะห์ Thailand’s and overseas’ education management in developing curriculum
นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ทิศทางและแนวโน้ม and instruction through the process of analysing, discussing, debating and
ของนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การออกแบบและ concluding mutually education management study visitation, curriculum and
พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับบริบทของ instruction development.
การเปลี่ยนแปลง การทดลองและรายงานผลการใช้นวัตกรรม
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.4 หมวดวิชาเฉพาะ(เลือก)
1091204 ภูมิภาคศึกษากับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 3(2-2-5)
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทางการศึกษาที่ยั่งยืน
Regional Studies and Application in Philosophy of
Sufficiency Economy for Education Sustainable
Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์องค์ความรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และบริบทของภูมิภาคที่นักศึกษาอาศัยอยู่ ศึกษาดูงานหมู่บ้านและ
สถานศึกษาที่ประสบผลส�ำเร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา และท�ำกรณี
ศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
A analyses of philosophical principles on sufficiency economy
knowledge and the learners’ regional context, field trips to village and
educational institutes that succeed in application of philosophical principles
on sufficiency economy for developing living quality and education, and
conducting case studies along with purposing ways of applying the
philosophical principles on sufficiency economy to promote sustainable
education.

1091205 การจัดการและพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Management and Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์
และเทคนิควิธีที่ใช้ในการจัดการ และการพัฒนาทางการศึกษาในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการพัฒนาการศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และทิศทางของหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในท้องถิ่น

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

A analyses, and the syntheses of ideas, theories, strategies, and
techniques used in educational management and development of education
in the ever changing societies; analyzses and development of the formats of
educational development parallelized within the community context and the
directions guided by the government sectors and the private sectors/locally.

1091206 นวัตกรรมทางการศึกษา การเรียนรู้และ
3(3-0-6)
การจัดการความรู้
Educational Innovation, Learning and
Knowledge Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ปรัชญา และรูปแบบของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อการคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาการการ
เรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จิตวิทยาการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ กระบวนทัศน์ กลวิธีการ
จัดการความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ศึกษาวิเคราะห์
รายกรณีหรือท�ำกรณีศกึ ษาในสถาบันการศึกษาและเสนอแนวทางในการ
พัฒนาวัตกรรมหรือการจัดการความรู้
A analyses of philosophy and formats of innovations and learning
technology for creative thinking for learning development both in formal
education system, non-formal education system, and education at one’s
disposition; learning psychology; the latest learning models; paradigms and
knowledge management techniques for implanting/mutual learning culture; a
case study/analytical study or conducting a case study within educational
institutes and suggestion of guidelines in the innovation development or
knowledge management.
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ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1091207 การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
3(3-0-6) 1091209 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีการศึกษา
Moral and Ethical Development
ในหลักสูตรและการเรียนการสอน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Integration of Philosophy of Sufficiency Economy,
การวิเคราะห์และการอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
Local Wisdom, and Education Technology in
หลักค�ำสอนของศาสนาต่างๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
Curriculum and Instruction
กระบวนการสร้างและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ปัญหา
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่มี
ในเชิงคุณธรรม จริยธรรมและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาบุคคลและ
การวิเคราะห์ แนวคิด หลักการ และวิธกี ารในการบูรณาการ
สังคม แนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การประเมิน
หลั
ก
ปรั
ช
ญาเศรษฐกิ
จพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีการ
คุณธรรมและจริยธรรมแห่งตน การประยุกต์องค์ความรูเ้ ชิงคุณธรรมและ
ศึกษาในหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและ
จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างยั่งยืน
ี่ รู ณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
The analysis and discussion on virtue, morality, ta variety of การออกแบบการจัดการเรียนรูท้ บ
ิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และเทคโนโลยีการศึกษา ทดลองในสถาบันการศึกษา
religious preaching and professional ethics in education, establishing process ภูมป
and developing desirable virtue and morality, virtue – based problems, น�ำเสนอรายงานผลการศึกษาเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
morality and its effects on personnel development and the society, ways of
solving virtue and morality problems, the evaluation of one’s own virtue and
morality problems, the evaluation of one’s own virtue and morality, the
application of virtue-based and morality – based knowledge as guidelines in
sustainable conduct of oneself.

1091208 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Computer Programming on the Internet for
Curriculum and Instruction Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน ในการฝึกออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน

The analysis, the ideas, the theories and methodology in
integration of philosophy of sufficiency economy, local wisdom, and education
technology in curriculum and instruction, curriculum development and
instruction design which integrated in philosophy of sufficiency economy, local
wisdom, and education technology, experimenting in educational institute,
reporting the results for interchanging discussions.

1091210 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรและ 3(3-0-6)
การเรียนการสอน
Curriculum and Instructional Management Innovation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ การน�ำแนวคิด ปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนทั้งประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานบูรณาการเข้าด้วยกัน
The analysis, synthesis, and evaluation of training to design
เพื่อน�ำมาบริหารการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
computer program on the internet to develop curriculum and instruction.
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

The analysis; ideas, philosophy, and theory about curriculum
and instructional management innovation of Thailand and overseas,
especially on Buddhism ways of learning ; the philosophy of sufficiency
economy and Thai wisdom unified together in order to manage curriculum and
instruction meeting the learners’ needs and the community.

The study concerning issues on selected topics in curriculum and
instruction in detail and in – dept according to individual interest under the
consultation of the instructors ; topic set up, study project, sources of knowledge
or information resources suitable for systematic research study, seminar for results
presentation and for exchanging knowledge through widely cooperative discussion.

in curriculum and instruction for local suitability covering basic data study, data
collection, data analysis, curriculum setup and its complementary materials, the
instruction design, experimenting curriculum and instruction plan, reporting and
propaganding the results of curriculum and instruction development.

Ideas, principles, processes, case studies, and the processes
of participatory action research for field study application, decoding lessons
under experienced consultant in conducting the participatory action research,
leading to mutual knowledge establishment in order to increase the efficiency
of curriculum and instructional development.

1091213 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางการ 3(2-2-5)
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Participatory Action Research in Curriculum and
Instructional Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักการ กระบวนการ กรณีศกึ ษา และกระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แล้วน�ำมาประยุกต์ใช้ในการลงพื้นที่
ถอดบทเรียนกับผู้มีประสบการณ์ในการท� ำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม น�ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูร้ ว่ มกันเพือ่ การพัฒนาหลักสูตรและ
Integrate and application of theoretical knowledge into practicum การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1091211 งานฝึกเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4-4)
Practicum in Curriculum and Instruction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีสู่
การฝึกปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับท้องถิน่ ซึง่ ครอบคลุมถึงการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสร้างหลักสูตรและวัสดุประกอบหลักสูตร การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การน�ำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้
รายงานและเผยแพร่ผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

1091212 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางหลักสูตร
3(1-2-3)
และการเรียนการสอน
Selected Topics in Curriculum and Instruction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับประเด็น หัวข้อเฉพาะเรื่องทางหลักสูตร
และการสอนอย่างละเอียดและลุ่มลึก ตามความสนใจของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล ภายใต้การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำจากอาจารย์ผู้สอน ก�ำหนด
หั ว เรื่ อ ง โครงการศึ ก ษา แหล่ ง ความรู ้ ห รื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ตามความ
เหมาะสม ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ สัมมนาเพื่อน�ำเสนอ
ผลงาน และเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง

1091214 สัมมนาด้านจริยธรรมการเรียนการสอน
3(2-2-5)
และการประเมินผลการศึกษา
Seminar on Ethics of Instruction and
Educational Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การสัมมนา ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ กฎหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการเรียน
การสอนและการประเมินผลการศึกษาในสถาบันการศึกษา และเสนอ
แนะแนวทางในการออกแบบการพัฒนาจริยธรรมการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
The seminar, the study, the analysis, ethical theories, the laws, 1091202 สัมมนาวิทยานิพนธ์
3(2-2-5)
professional ethics and research on instructional ethics, and academic
Doctoral Thesis Seminar
evaluation in education institutions, the recommendation regarding the design
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
of instructional ethics development and effective academic evaluation.
การสัมมนาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยร่วมสมัย
4.5 หมวดวิทยานิพนธ์
ทางหลักสูตรและการเรียนการสอน ประเด็นปัญหาทางการวิจัยด้าน
1091201 วิทยานิพนธ์
36(0-0-108)
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน โดยเน้ น กรอบแนวคิ ด ในการท� ำ
Thesis
วิทยานิพนธ์ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ในแต่ละบุคคล
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Seminar on ideas, theories, principles and research
การวิ จั ย ที่ มี ส าระเกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ ่ ม วิ ช าในหลั ก สู ต รที่ มี contemporary research on curriculum and instruction, problematic issues in
คุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาหรือการแก้ curriculum and instruction research focusing on thesis ideas framework and
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนภายใต้การก�ำกับ progress follow – up of individual thesis.
ดูแลและการให้ค� ำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
Research on curriculum subject matter with a high quality
resulting in academic advancement development or solving problems related
to curriculum and instruction under the care and supervision of thesis
advisory committee.
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
1.  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program
in Educational Research and Evaluation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิจยั และประเมินผลการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Doctor of Philosophy
(Educational Research and Evaluation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: Ph.D. (Educational Research and Evaluation)
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ส�ำหรับแบบ 1.1 และไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต ส�ำหรับแบบ 2.1
3.2 โครงสร้างหลักสูตร จัดหลักสูตรเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้
3.2.1 แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท�ำ
วิทยานิพนธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ อาจก�ำหนดให้มีการเรียนรายวิชา
เพิม่ เติมหรือท�ำกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ เพิม่ เติมก็ได้ แต่ตอ้ งมีผลสัมฤทธิ์
ตามหลักสูตรก�ำหนด ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ ำ� เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องท�ำ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.2.2 แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท�ำ
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ

วิชาชีพ ท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และมีการเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต     
องค์ประกอบ
1. หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า
    1.1 หมวดวิชาแกนร่วม
    1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
         1.2.1 วิชาบังคับ
         1.2.2  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิทยานิพนธ์
รวม

จ�ำนวนหน่วยกิต/หลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
18
3
15
9
6
48
36
48
54

3.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต การแสดงจ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชา มีรูป
แบบแสดงเป็นตัวเลข ดังนี้ x (x-x-x) ซึ่ง x เป็นตัวเลขที่แสดงข้อมูลตาม
ล�ำดับ คือ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
3.3.2 การคิดชั่วโมงเรียน
ทฤษฎี 1 หน่วยกิต :  บรรยาย 1 ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต :  ฝึกทดลอง 2 ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 1 ชั่วโมง
ค้นคว้า
:  (ทฤษฎี) x 2 + (ปฏิบัติ x 0.5) ชั่วโมง
3.4 หมวดวิชา
3.4.1 หมวดวิชาแกนร่วม  จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3.4.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    จ�ำนวน ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ  จ�ำนวน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ประกอบ
ด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1093731 สถิติศาสตร์ขั้นสูงส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
1093721 ทฤษฎีและการประยุกต์การประเมิน
3(2-2-5)
Theory and Application of Evaluation
1093742 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research and Development
2) วิชาเลือก จ�ำนวน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือก
เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
1093711 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Theory of Measurement and Testing
1093712 การทดสอบทางจิตวิทยาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Psychological Testing
1093722 การประเมินอภิมาน
3(2-2-5)
Meta-evaluation
1093723 การประเมินแบบตอบสนองและแบบสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
Responsive and Constructive Evaluation
1093724 การประเมินแบบเสริมพลังและแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
Empowerment and Participatory Evaluation
1093725 การประเมินความต้องการจ�ำเป็น
3(2-2-5)
Need Assessment
1093726 การประเมินบุคลากร
3(2-2-5)
Personnel Evaluation
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1093727 การประเมินการเรียนรู้แนวใหม่
3(2-2-5)
Alternative Learning Assessment
1093732 การวิเคราะห์พหุระดับ
3(3-0-6)
Multilevel Analysis
1093733 การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
3(3-0-6)
LISREL Model Analysis
1093743 การวางแผนการทดลองขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Experimental Design
1093744 การวิจัยเชิงอนาคต
3(2-2-5)
Futuristic Research
1093745 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Qualitative Research
1093746 การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน
3(2-2-5)
Synthesis of Research and Evaluation
1093747 เทคนิคการชักตัวอย่าง
3(3-0-6)
Sampling Techniques
1093748 วิจัยเชิงประเมิน
3(2-2-5)
Evaluation Research
1093751 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
1093752 หัวข้อปัจจุบันทางการวิจัยและประเมิน
3(2-2-5)
Current Topics in Research and Evaluation
1093753 การบริหารงานวิจัยและประเมิน
3(2-2-5)
Research and Evaluation Management
1093754 สัมมนาการวิจัยและประเมินผล
3(1-4-4)
Seminar on Research and Evaluation
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
1093755 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1
2(0-4-8)
Dissertation Seminar 1
1093756 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2
2(0-4-8)
Dissertation Seminar 2         
3.4.3  หมวดวิทยานิพนธ์   จ�ำนวน 36 หน่วยกิต
1093792 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
3.4.4  หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต) จัดให้นกั ศึกษา
เรียนภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานที่
ก�ำหนดโดยไม่นับรวมหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S ดังนี้   
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
2) ในกรณีที่เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหา
บัณฑิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา ต้องลงทะเบียนศึกษาใน
หมวดวิชาทางการศึกษาโดยไม่นบั รวมหน่วยกิต และได้คา่ ผลการประเมิน
เป็น S (นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาทางการศึกษา
แต่ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร) ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
1091103 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Fundamentals of Curriculum and Instruction
1091104 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6)
Fundamentals of Education and Professional
Development
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจยั   ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยผสาน
วิธี คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

Philosophical foundations, epistemologies, logical principles in
research inquiry, and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis
techniques in research, and conclusion of research, application of mixed
methodology, research value for quality development, and multidisciplinary
research.

4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4.2.1 วิชาบังคับ
1093731 สถิติศาสตร์ขั้นสูงส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
แนวคิดและวิธีการทางสถิติระดับสูงเกี่ยวกับการวิเคราะห์
พหุตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมพหุตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล  
การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์การจ�ำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์
การจัดกลุม่ พหุ  การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Concepts and  advanced statistical methods of multivariate
analyses such as multivariate analysis of variance, multivariate analysis of
covariance, canonical correlations analysis, factor analysis, discriminant
analysis, path analysis, multiple group analysis, multilevel analysis, structure
equation modeling analysis, and multilevel structure equation modeling
analysis; applications of statistical packages for data analyses

Fundamental concepts of research and development
differences between research and development and other types of research;
research and development models; different types of research and
development in the field of education such as research and development in
educational innovation, research and development in classrooms and schools;
application of research and development for improving and developing
education, analysis of educational research and development

approaches, development of evaluation models, application of evaluation for
job performance and evaluation practices

Classical test theory, item-response theory, and other theories
related to educational measurement; validity, reliability, measurement errors;
interpretation of test score; application of theories for educational measurement

1093721 ทฤษฎีและการประยุกต์การประเมิน
3(2-2-5)
4.2.2 วิชาเลือก
Theory and Application of Evaluation
1093711
ทฤษฎีการวัดและการทดสอบขั้นสูง
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
Advanced Testing and Measurement Theory
พัฒนาการของวิทยาการประเมิน ศาสตร์แห่งการแสวงหา
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
คุณค่า เป้าหมายของการประเมิน รูปแบบและกระบวนทัศน์การประเมิน
ทฤษฎี
การทดสอบแบบดัง้ เดิม ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
แบบต่างๆ การพัฒนารูปแบบการประเมิน การประยุกต์การประเมิน
และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการศึกษา ความตรง ความเที่ยง
ในการด�ำเนินงานต่างๆ และปฏิบัติการประเมิน
Development of evaluation methodology, science of merit ความคลาดเคลื่อนในการวัด การแปลความหมายคะแนน การน�ำทฤษฎี
investigation, goal of evaluation, models and paradigms of different evaluation ไปประยุกต์ใช้ในการวัดผลการศึกษา
1093742 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research and Development
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
แนวคิดหลักการเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา ความแตกต่าง
ระหว่างการวิจยั และพัฒนาและการวิจยั ทัว่ ๆไป รูปแบบของการวิจยั และ
พัฒนา งานวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาประเภทต่างๆ เช่น งานวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา งานวิจัยและพัฒนาระดับห้องเรียน
โรงเรียน การน�ำผลการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไปใช้ ตลอดจน
การศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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1093722 การประเมินอภิมาน
3(2-2-5)
Meta-evaluation
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
แนวคิดการประเมินอภิมานแบบต่างๆ ขั้นตอนและวิธีการ
ด� ำ เนิ น งานประเมิ น อภิ ม าน ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น อภิ ม านในโครงการ
ประเมิน
Concepts of different types of meta-evaluation, procedures and
methods of meta-evaluation, practices of meta-evaluation in an evaluation
project

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1093723 การประเมินแบบตอบสนองและแบบสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
Responsive and Constructive Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการของการประเมินแบบตอบ
สนอง และแบบสร้างสรรค์ วิธีการและขั้นตอนการด�ำเนินงานประเมิน
โครงการโดยใช้การประเมินแบบตอบสนอง และแบบสร้างสรรค์ ปฏิบัติ
การประเมินโดยใช้การประเมินแบบตอบสนองและแบบสร้างสรรค์

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1093726 การประเมินบุคลากร
3(2-2-5)
Personnel Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการประเมินบุคลากร การคัดเลือก
สรรหา และประเมินการปฏิบตั งิ าน วิธกี ารและการสร้างเครือ่ งมือประเมิน
บุคลากร เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินบุคลากร แนวทางการน�ำผล
Basic concepts and development of responsive and constructive การประเมินบุคลากรไปประยุกต์ใช้ ปฏิบัติการประเมินบุคลากร
Principles, concepts, and theories of personnel evaluation,

evaluation, methods and procedures in program evaluation using responsive
and constructive evaluation; practices of evaluation using responsive or
constructive evaluation approach

selecting, recruiting, and performance evaluation, methods and construction
of instruments for personnel evaluation, criteria and standards of personnel
evaluation, application and practices of personnel evaluation

1093724 การประเมินแบบเสริมพลังและแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
1093727 การประเมินการเรียนรู้แนวใหม่
3(3-0-6)
Empowerment and Participatory Evaluation
Alternative
Learning
Assessment
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการของการประเมินแบบเสริม
หลักการ แนวคิดการประเมินการเรียนรูแ้ นวใหม่ รูปแบบและ
พลัง และแบบมีส่วนร่วม วิธีการและขั้นตอนการด�ำเนินงานประเมิน
โครงการโดยใช้การประเมินแบบเสริมพลัง และแบบมีส่วนร่วม ปฏิบัติ วิธกี ารประเมินการเรียนรูแ้ นวใหม่ การประยุกต์ใช้ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ปฏิบัติการประเมินการเรียนรู้แนวใหม่
การประเมินโดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังและแบบมีส่วนร่วม
Basic concepts and development of empowerment and
participatory evaluation, methods and procedures in program evaluation by
using empowerment and participatory evaluation, practices of evaluation
using an empowerment or participatory evaluation approach

Principles, concepts of alternative learning assessment, models
and methods of alternative learning assessment, application of alternative
learning assessment, practices of alternative learning assessment

1093712 การทดสอบทางจิตวิทยาขั้นสูง
3(2-2-5)
1093725 การประเมินความต้องการจ�ำเป็น
3(2-2-5)
Advanced Psychological Testing
Need Assessment
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
วิธีการทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา แบบทดสอบและ
หลักการ แนวคิดการประเมินความต้องการจ�ำเป็น ขั้นตอน
วิธีการ การวิเคราะห์และการแปลผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็น แบบวัดชนิดต่างๆ เช่น แบบวัดความถนัด แบบตรวจสอบความสนใจใน
อาชีพ แบบวัดบุคลิกภาพ และแบบวัดเจตคติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ปฏิบัติประเมินความต้องการจ�ำเป็น
Principles, concepts of need assessment, procedures, methods, เกีย่ วกับจิตวิทยา  การประยุกต์ทฤษฎีการทดสอบทางจิตวิทยาในการวิจยั
analysis and interpretation of the results of need assessment, practices of และประเมินผลการศึกษา ปฏิบตั กิ ารใช้เครือ่ งมือมาตรฐาน สร้างและหา
need assessment
คุณภาพเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Methods of psychological testing, tests and instruments: aptitude
test, occupational interest inventory scale, personality scale, attitude scale,
and instruments of psychological research; application of psychological test
theories for educational research and evaluation; practices of using
standardized instruments, constructing, and analyzing the quality of
psychological instruments

1093732 การวิเคราะห์พหุระดับ
3(2-2-5)
Multilevel Analysis
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
วิ ธี ก ารประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ใ นโมเดลพหุ ร ะดั บ
การวิเคราะห์และแปลความหมายผลการวิเคราะห์พหุระดับ การประยุกต์
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์พหุระดับ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบแผนเนสเต็ด แบบแผนแฟคทอเรียลบางส่วน
และแบบแผนแฟคทอเรียลที่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นสัดส่วน โมเดล
และการแปลงคะแนนเพือ่ การวิเคราะห์ทเี่ หมาะสมกับโมเดล การทดสอบ
เปรียบเทียบพหุคูณของค่าเฉลี่ยแบบวางแผนไว้ก่อน และไม่ได้วางแผน
ไว้ก่อน และการทดสอบแนวโน้ม

Experimental designs and statistical analysis for each
experimental design such as completely randomized design, split plot design,
Latin square design, Nested design, partial factorial design, non-proportional
sample factorial design; models and score transformation fitting the models,
planned and unplanned multiple comparison, and trend testing.

1093744 การวิจัยเชิงอนาคต
3(2-2-5)
Futuristic Research
Methods of parameter estimation in multilevel model, analysis
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
and interpretation of the results of multilevel analysis, application of statistical
แนวคิ
ด หลักการ ขั้นตอนการวิจัยเชิงอนาคต เทคนิควิธีการ
packages for multilevel analysis
1093733 การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
3(2-2-5) และการออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยเชิงอนาคต การประยุกต์ใช้
การวิจัยเชิงอนาคตเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติการวิจัยเชิงอนาคต
LISREL Model Analysis
Concepts, principles, and procedures of futuristic research,

เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
instrumental techniques and designs for using in futuristic research, futuristic
วิธกี ารประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรล การวิเคราะห์ research applications for development, practices of futuristic research
และแปลความหมายผลการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล การประยุกต์ใช้ 1093745 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
Advanced Qualitative Research
Methods of parameter estimation in LISREL model, analysis and
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
interpretation of the results of LISREL model analysis, application of statistical
การวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาทางการ
packages for LISREL model analysis
1093743 การวางแผนการทดลองขั้นสูง
3(2-2-5) ศึกษาและทางสังคม โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพบางวิธี เช่น
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม การสนทนากลุม่ การศึกษาประวัติ
Advanced Experimental Design
องค์กรและประวัตชิ มุ ชน การตรวจสอบความตรงของข้อมูล การวิเคราะห์
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
แบบแผนการทดลอง และการวิเคราะห์เชิงสถิติของแต่ละ และเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจารณ์และประเมินงานวิจัย
แบบแผนการทดลอง เช่น แบบแผนสุ่มสมบูรณ์ แบบแผนสปลิทพล็อท เชิงคุณภาพ
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Qualitative research in order to develop or find solutions to
educational and social problems, using selected qualitative research methods,
such as participatory action research, focus group method, and community/
organization history study; data validation, analysis and report of the qualitative
research, critique and evaluation of qualitative research

1093746 การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน
3(2-2-5)
Synthesis of Research and Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
แนวคิด วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณแบบต่างๆ การเขียนรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยและ
ประเมิน ปฏิบัติการสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การวิจัยเชิงประเมิน บทบาทและความส�ำคัญของการวิจัยเชิงประเมิน
เทคนิควิธีด�ำเนินการวิจัยเชิงประเมินแต่ละประเภท รูปแบบการวิจัยเชิง
ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงาน
การวิจัยเชิงประเมิน
Concepts and principles of evaluative research in social
sciences and education, relationship between general research and evaluative
research, roles and importances of evaluative research, techniques for
conducting each type of evaluative research, models of evaluative research,
data collection, data analysis, and writing evaluative research report

1093751 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
Quality Assurances in Education
Concepts and methods of synthesizing different types of
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
qualitative and quantitative research and evaluation, synthesis report writing,
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและภายนอก
practices of research and evaluation synthesis
การพัฒนาตัวบ่งชี้ เกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน เทคนิคการพัฒนา
1093747 เทคนิคการชักตัวอย่าง
3(3-0-6)
คุณภาพการศึกษา ปฏิบตั กิ ารออกแบบระบบการประกันคุณภาพทางการ
Sampling Techniques
ศึกษา
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
Internal and external quality assurances in education, the
ทฤษฎีและหลักการในการชักตัวอย่าง วิธกี ารชักตัวอย่างแบบ development of indicators and standards of evaluation, techniques for
ใช้ความน่าจะเป็น และไม่ใช้ความน่าจะเป็น การก�ำหนดขนาดกลุ่ม developing the quality of education, practices of designing the system of
ตัวอย่างในวิธีการชักตัวอย่างแบบต่างๆ ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม quality assurances in education
1093752 หัวข้อปัจจุบันทางการวิจัยและประเมิน
3(2-2-5)
และการประมาณค่า
Current Topics in Research and Evaluation
Theories and principles of sampling techniques, probability
sampling and non-probability sampling, determination of sample size, sampling
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
error and estimation
หัวข้อใหม่ๆ ทีเ่ ป็นความก้าวหน้าของศาสตร์ดา้ นการวิจยั และ
1093748 การวิจัยเชิงประเมิน
3(2-2-5) ประเมิน ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการเฉพาะทาง และที่จัดประชุมใน
Evaluative Research
สมาคมวิชาชีพทางการวิจัยและประเมินในแต่ละปี
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
New topics in the advancement of research and evaluation, which
แนวคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น ทาง published in academic journals of specific fields, and found in annual conferences
สังคมศาสตร์และทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจยั ทัว่ ไปและ that organized by research and evaluation professional organizations
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1093753 การบริหารงานวิจัยและประเมิน
3(3-0-6)
Administration of Research and Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
การก�ำหนดแก่นเรื่องวิจัยและประเมิน การหาทีมวิจัยและ
ประเมิน การเสนอโครงการวิจัยและประเมิน การท�ำสัญญาขอรับทุน
การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา การจั ด ประชุ ม มอบหมายงานรั บ ผิ ด ชอบ
ในโครงการ การก�ำกับติดตาม และการสะท้อนกลับรายงานผลการ
ประเมินตนเองและทีมงานในโครงการ

Establishing the themes of research and evaluation, finding a
team for research and evaluation, submitting a proposal for funding, signing
a contract for the research project, performing the terms of contract,
conducting a meeting to delegate responsibilities for a research project,
monitoring and feedback on self-evaluation and team evaluation reports

1093754 สัมมนาการวิจัยและประเมินผล
3(1-4-4)
Seminar in Research and Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
การอภิปราย แนวคิดและประเด็นทางการวิจัยและประเมินผล
การเสนอแนวคิดในการพัฒนาศาสตร์ดา้ นการวิจยั และประเมินผล แนวทาง
การประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อการพัฒนาภายใต้บริบทของความเป็นไทย

Discussion on concepts and issues of research and evaluation,
suggestions of concepts for research and evaluation development, application
of concepts for development in Thai context

1093755 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1
2(0-4-8)
Dissertation Seminar 1
การสัมมนาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยร่วมสมัย
ทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษาประเด็นปัญหาทางการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาโดยเน้นกรอบแนวคิดในการท�ำวิทยานิพนธ์
Seminar on concepts, theories, principles and research
contemporaries on educational research and evaluation, problem issues in
educational research and evaluation focusing on dissertation conceptual framework
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1093756 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2
2(0-4-8)
Dissertation Seminar 2
การสัมมนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการด�ำเนินการวิจยั
ตามประเด็นปัญหาในการท�ำวิทยานิพนธ์ โดยเน้นหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และปัญหาใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินการวิจยั ในประเด็น
ที่ท�ำวิทยานิพนธ์

Seminar on principles, concepts, theories and conducting
research based on problem issues in dissertation, focusing on new principles,
concepts, theories, and problems raising from working dissertation

4.2.3 หมวดวิทยานิพนธ์
1093792 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
วิจยั เพือ่ สร้างสรรค์องค์ความรูท้ างสถิติ การวิจยั การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง เน้นทางด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน�ำทฤษฎีและหลักการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้
ปัญหาเกีย่ วกับสถิติ การวิจยั การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยอาศัย
เทคนิควิธีวิจัย และเทคนิคการประเมินผล รวมทั้งสามารถน�ำองค์ความรู้
ทีส่ ร้างสรรค์มาพัฒนาการวิจยั และประเมินผลการศึกษา ภายใต้การดูแล
ของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา

Research for create a body of knowledge on educational
statistics, research, measurement, or evaluation, focusing on academic
creative ideas, application of new theories and principles for solving problems
of educational statistics, research, measurement, and evaluation by using
research methodology and evaluation techniques, including implementation
of the created knowledge for educational research and evaluation
development, under supervision of a dissertation advisory committee

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.2.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขรายวิชา  ไม่มี
ทบทวน ศึกษาหลักไวยกรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ 4 ด้าน
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และการพูด
เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทางวิชาการ
ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด และการน�ำ
เสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้

Review and study of grammar and language development for
the four basic skills: listening, speaking, reading, and writing, with emphasis
on listening and speaking English for academic purposes, for example
listening to news, lectures, announcement and conversation, summarization
through verbal practice and PowerPoint presentation
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1091104 พืน้ ฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6)     
Fundamentals of Education and Professional Development
เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ปรั ช ญาการศึ ก ษา
จิตวิทยาการศึกษา ประวัตกิ ารศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาในปัจจุบนั
ในแง่ ข องเป้ า หมายการจั ด การศึ ก ษา โครงสร้ า งการจั ด การศึ ก ษา  
นวัตกรรมทางการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร
ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ

Fundamental concepts of education, the philosophy of education,
educational psychology, the history of education, current policy of
educational management with respect to the goals of education organization,
the structure of educational management, educational innovations, the
National Act of Education, the National Education Plans, the Professional
1091103 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)         Organizations and the Certified License for professionally qualified teacher/
administrator, problems and trends on educational management in Thailand
Fundamentals of Curriculum and Instruction
and overseas.

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี
พืน้ ฐานหลักการ แนวคิด และความเป็นมาของหลักสูตร องค์
ประกอบของหลักสูตรและการสอน การวางแผนพัฒนาหลักสูตร การน�ำ
หลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร  หลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับ  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการออกแบบการสอน รูปแบบการสอน   
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น ระบบ การบริ ห ารจั ด การในชั้ น เรี ย น
การประเมินผลการเรียนการสอน
Fundamental principles, ideas and background of curriculum,
components of curriculum and instruction, planning for curriculum
development; curriculum implementation and curriculum evaluation, curricula
in each educational level, principles, ideas, and theories for instructional
design, instructional models, systematic instructional management, classroom
management, instructional evaluation
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3*
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
หมายเหตุ * กรณีทนี่ กั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3 โดยไม่นับรวมหน่วยกิต (NC) และได้ค่าผลการ
ประเมิน เป็น S
3.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
1) วิชาบังคับ ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1094101 การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer-Based Learning
1094102 ระบบเชิงปัญญาส�ำหรับงานด้านการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Intelligent System
1094103 สถิติศาสตร์ขั้นสูงส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
องค์ประกอบ
จ�ำนวนหน่วยกิต
2) วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาแกนร่วม
3
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จากรายวิ
ช
าต่
อ
ไปนี
้
    2.1 วิชาบังคับ
9
    2.2 วิชาเลือก
6  
1094230 การพัฒนาจริยธรรมเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
3. หมวดวิทยานิพนธ์
36
Ethical
Development
for
Society
in
Digital
Age
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รวม
54
1094231 การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
3.3 หมวดรายวิชา
Multimedia Development for Education
3.3.1 หมวดวิชาแกนร่วม เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ตาม 1094232 การเรียนรู้บนแท็บเล็ต
3(2-2-5)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง วิชาแกนร่วมระดับ
Tablet-Based Learning
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ค) ได้แก่วิชา
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program
in Computer Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Computer Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Computer Education)
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
จัดแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
โดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1094233 คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน
3(2-2-5)
Computer-Supported Collaborative Learning
1094234 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Distance Learning Technology
1094235 ระบบการสอนเสริมแบบเชิงปัญญา
3(2-2-5)
Intelligent Tutoring Systems
1094240 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง
3(2-2-5)
Special Topics on Advanced Computer Education
1094241 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5)
Seminar on Advanced Computer Education Research
1094242 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Innovation for Computer Education
1094243 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Computer Education
3.3.3 หมวดวิทยานิพนธ์
จ�ำนวน 36 หน่วยกิต
1094290 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
นักศึกษาที่ศึกษาสามารถแบ่งลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต จนครบ 36 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
1) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษา
น�ำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์
2) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
นักศึกษาน�ำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เต็มรูป
3) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
นักศึกษาน�ำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ
4) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมครบ 36 หน่วยกิต นักศึกษา
น�ำเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3.3.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ส� ำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
ทางการศึกษา จะต้องมีความรูใ้ นสาขาการศึกษาหรือมีความรูว้ ชิ าชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาก�ำหนดและให้ใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน แต่ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนแต่มีประสบการณ์ คณะกรรมการบัณฑิต
อาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด หรือให้เรียนวิชาต่อ
ไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต (NC) และได้ค่าผลการประเมินเป็น S นักศึกษา
ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาทางด้านการศึกษาแต่ประสงค์จะเรียนเพิม่ เติมให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
1027101 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6)
Fundamentals of Education and Professional Development
1027401 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Fundamentals of Curriculum and Instruction
กรณีที่นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษาโดยตรง จะต้องมีความรู้ในด้านการออกแบบและ
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนแต่มี
ประสบการณ์ คณะกรรมการบัณฑิตอาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่าน
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด หรือให้เรียนวิชาต่อไปนีโ้ ดยไม่นบั หน่วยกิต และได้คา่ ผล
การประเมินเป็น S นักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขา
ทางการศึ ก ษาแต่ ป ระสงค์ จ ะเรี ย นเพิ่ ม เติ ม ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
1074101 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Design and Development of Computer Courseware
1074103 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3(2-2-5)
Authoring System and Programming
1074131 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information Technology for Education
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
   4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและ สรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขัน้ สูงในงานวิจยั และสรุปผลการวิจยั การประยุกต์ใช้วจิ ยั ผสานวิธี คุณค่า
ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemology, logical principles in
research inquiry and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis
techniques in research and conclusion of research study, application of mixed
methodology, research value for quality development, and multidisciplinary research.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
   4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
1094101 การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer-Based Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเรียนรู้ หลักการ
ของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้งแบบไม่ผ่านเว็บและแบบผ่านเว็บ และ
หลักการของสือ่ คอมพิวเตอร์ขนั้ สูง ทฤษฎีการเรียนรูแ้ ละจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง
และวิธกี ารประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ หลัก
การเรียนรู้ร่วมกัน ระบบการเรียนร่วมกันโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
บทบาทของเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้เพื่อการเรียนและการสอนแบบเรียน
ร่วมกัน และแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเรียนแบบ เรียนร่วมกัน
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน และแนวทางการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพือ่ การเรียนการสอนแบผสมผสาน และหลักการความเป็นจริงเสมือนและ
แนวโน้มในการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Principles of computer-based learning, computer - assisted
instruction on web -based and none web-based and advanced computer
sciences, learning theories and psychology related and the application of
computer for instructional purpose based on the principles of learning,
collaborative learning, collaborative learning models with computer, the roles
of technology in collaborative learning and researching, trends of blended
learning and computer education application in blended learning, virtual
reality and the trends of learning and teaching application.

8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การทบทวนและศึกษาหลักไวยากรณ์ และการพัฒนาทักษะ
อังกฤษ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการ
ฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยาย 1094102 ระบบเชิงปัญญาส�ำหรับงานด้านการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Intelligent System
ทางวิชาการ ประกาศและการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
และการน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (PowerPoint Presentation)
Review and study of grammar and language development for
ทฤษฎี ป ั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) การแก้ ป ั ญ หา การแสดง
the four basic skills : listening, speaking, reading and writing, with emphasis
on listening and speaking English for academic purposes, for example องค์ความรู้ การใช้เหตุผล การวางแผน การตัดสินใจ การเรียนรู้ การรับรู้
listening to news, lectures, announcement and conversation, summarization การกระท�ำ  การสื่อสารและโต้ตอบ ระบบตัวกระท�ำการแทนแบบเดี่ยว
through verbal practice and PowerPoint presentation.
และแบบหลายตัวกระท�ำ และงานประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา

386 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Theory of Artificial Intelligence (AI), problem solving, the
knowledge representation, reasoning, planning, decision making, learning,
perception, action, communication and interaction, single-agent system and
multi-agent system, and applications in education.

Importance and necessity of ethics in social, environment in the
digital age, teaching and learning in a digital format, environment and ethical
impacts of information technology and communication to society of Thailand
and the world community with relevant laws and the suppression of crime
through computer technology, religious ethics and professional conduct,
exchange of experience of learning about ethical issues arising in the digital
environment, analytic thinking and reasoning about the causes and factors of
the problem to find solutions that can be implemented.

multiple correlation and multiple regression analysis, classification analysis,
canonical correlation analysis, composition analysis, and path analysis.

Principles and components of artificial intelligence and trends of
application in systematic multimedia development, adaptive content
presentation, the trends in developing advanced multimedia on web based
instruction and none web based instruction including media evaluation.

1094103 สถิติศาสตร์ขั้นสูงส�ำหรับการวิจัย
Advanced Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
3(2-2-5)
การประมาณค่ า และการทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ 1094231 การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Multimedia
Development
for
Education
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์พหุนาม การวิเคราะห์ความ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แปรปรวนร่วม สายสัมพันธ์พาร์เชียล สหสัมพันธ์พหุคณ
ู และการวิเคราะห์
หลักการและองค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ และ
ถดถอยพหุคณ
ู การวิเคราะห์จำ� แนก สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์
แนวทางการประยุกต์ใช้เพือ่ การพัฒนามัลติมเี ดียอย่างเป็นระบบ การน�ำ
องค์ประกอบ และการวิเคราะห์เส้นทาง
้ สูง
Statistical estimation and hypothesis testing, analysis of variance, เสนอเนือ้ หาแบบปรับเปลีย่ นเนือ้ หา แนวทางการพัฒนามัลติมเี ดียขัน
multivariate analysis of variance, analysis of covariance, partial correlation, ทั้งแบบผ่านเว็บและไม่ผ่านเว็บ รวม ถึง การประเมินผลสื่อที่พัฒนาขึ้น
   4.3 หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก)
1094230 การพัฒนาจริยธรรมเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
Ethical Development for Society in Digital Age
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น ของจริ ย ธรรมในสั ง คม สภาพ
แวดล้อมในยุคดิจิทัล การเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล สภาพทาง
จริยธรรมและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ
สังคมไทยและสังคมโลกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปราบปรามการ
กระท�ำผิดทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จริยธรรมทางศาสนาและจรรยา
บรรณวิชาชีพ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ตรงของผูเ้ รียนเกีย่ วกับปัญหา
จริยธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมในสภาพแวดล้อมดิจทิ ลั การคิดวิเคราะห์ดว้ ย
เหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้

1094232 การเรียนรู้บนแท็บเล็ต
3(2-2-5)
Tablet-Based Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการท�ำงานของคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ต (Tablet)
ระบบปฏิ บั ติ ก าร ระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ ต ่ อ พวง การพั ฒ นา
แอพพิเคชั่น ระบบนิพนธ์ การจัดการเรียนการสอน การออกแบบและ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แนวทางการวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้บน
แท็บเล็ต และการปฏิบัติสร้างและทดลองใช้สื่อการเรียนบนแท็บเล็ต
Fundamental of tablet computer (tablet), operating system, data
communication system, peripheral equipments, application development,
learning management, designing and developing of learning medias, research
guideline to tablet management learning and practices of creating and
implementing learning medias on tablet.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1094233 คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน 3(3-0-6)
Computer-Supported Collaborative Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีการเรียนรูร้ ว่ มกัน หลักการของคอมพิวเตอร์ทสี่ นับสนุน
การเรียนรู้ร่วมกัน (CSCL) การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน กลยุทธ์
การเรียนการสอน เครื่องมือสนับสนุน บทบาทของครู บทวิจารณ์และ
ความกังวล ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน และการฝึกปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1094235 ระบบการสอนเสริมแบบเชิงปัญญา
3(2-2-5)
Intelligent Tutoring Systems
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การน�ำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบทเรียนที่มีและไม่มีโมเดลในมุมมองทาง
ทฤษฎี วิธีการร่วมสมัยในการแทนความรู้และจัดระบบความรู้เพื่อการ
ออกแบบโมเดลเนื้อหา (โมเดลผู้เชี่ยวชาญ) โมเดลผู้เรียน และยุทธวิธีใน
การสอน (ติวเตอร์) แบบจ�ำลองของโมเดล ระบบการเรียนส�ำหรับตรวจ
Theories of collaborative learning, principles of computer- สอบทฤษฎีที่น�ำมาใช้ แนวคิดส�ำหรับการใช้เครื่องมือด้านพุทธิพิสัยแบบ
supported collaborative learning (CSCL), design for collaborative learning, ปัญญาประดิษฐ์ ตัวกลางแบบปัญญาประดิษฐ์ และผู้ช่วยในการเรียน
instruction strategies, support tools, teacher roles, criticism and concerns,
supporting system in collaborative learning, practice for application for
computer-supported collaborative learning.

Artificial intelligence used as media computers for learning, the
difference between learning with and without a theoretical model,
contemporary methods in knowledge representation and knowledge systems
to design a content model (Expert model), the student model, and strategies
for teaching (Tutor), a prototype of the model. The learning system for
checking the applied theory, the concept of using a cognition tools with artificial intelligence, an artificial intelligence agents, and learning assistant.

online television, satellites communication, video, video conference,
computer media, and online computer usage for data communication,
computer on internet technology immergence with telecommunication for
distance learning or tutoring in classroom.

Knowledge within boundary of current interest of latest research
on advanced computer technology for education without repeated the
learning subject already contained in the curriculum.

1094234 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Distance Learning Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกลขั้ น สู ง วิ ท ยาการโทรศั พ ท์
โทรทัศน์ตามสาย การสื่อสารดาวเทียม วีดิทัศน์ การประชุมทางไกลด้วย 1094240 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5)
Special Topics on Advanced Computer Education
ภาพ สื่อคอมพิวเตอร์ และ/หรือการใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อการ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สือ่ สารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การประสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับ
ความรู้ในขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้า
การสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อการเรียนการสอนในระยะไกลหรือเพื่อการ
ใหม่ๆ ในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อการศึกษา
สอนเสริมในชั้นเรียน
Advanced distance learning technology, television sciences, และไม่ซ�้ำซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร
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น(ท-ป-อ)
1094241 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5)
Seminar on Advanced Computer Education Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาและส�ำรวจเอกสารการวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์ทาง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษาหรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ทฤษฎีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคอมพิวเตอร์ศึกษา แนวทางการวิจัยขั้นสูงคอมพิวเตอร์ศึกษาใน
ปัจจุบันและอนาคต การน�ำผลการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาไปใช้ใน
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบตั กิ ารวิจยั โดยเน้นการวิจยั
และพัฒนา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1094243 ระเบียบวิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6)
Research Methodology in Computer Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานในการด�ำเนินงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษา การก�ำหนดปัญหาหรือตั้งค�ำถามวิจัยโดยเน้นปัญหาปัจจุบันด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง การก�ำหนดสมมติฐาน วัตถุประสงค์การวิจยั การออกแบบงาน
วิจยั สถิตแิ ละเครือ่ งมือทีใ่ ช้สำ� หรับงานวิจยั การวิเคราะห์และแปลผลทาง
สถิติ การเขียนโครงร่าง/ บทความ/รายงานวิจัย การน�ำเสนอด้วยวาจา
Study and survey of dissertation document in computer กระบวนการและเกณฑ์ในการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อน�ำเสนอในที่
education or related research, theories of computer education, trends of the ประชุมวิชาการหรือลงพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการ คุณภาพงานวิจัยและ
advanced research in computer education at present and the future, the อิมแพคแฟคเตอร์
application of the results for computer education focusing on research and
development.

Basic knowledge of conducting research in the field of
computer education, the problem or research question, focusing on current
issues on computer education and technology, review of the documents
and related research, formulating research hypothesis, research purposes,
designing research, statistics and research tools, statistical analysis and
interpretation, writing a proposal/ paper/ research report, oral presentation,
the processes and criteria for examining research articles at conferences or
publication in academic journals, research quality and impact factor.

1094242 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Innovation for Computer Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและขอบข่ายของนวัตกรรมที่สามารถน�ำมาใช้
ทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ตัวแบบการจัดการเรียนการสอน ตัวแบบเพือ่ การ
   4.4 หมวดวิทยานิพนธ์
พัฒนาระบบการเรียนการสอน และตัวแบบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การฝึกปฏิบตั ิ
1094290 วิทยานิพนธ์
36
การสร้างนวัตกรรมหรือตัวแบบทางคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยด�ำเนินการ
Thesis
ตามระเบียบวิธีการวิจัย
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Definition and the scope of innovation for computer education
การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
focusing on studying models of instructional management, models of
instructional system development, and other related models, practice of คอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูง ส�ำหรับแก้ปัญหาด้าน
designing innovations or models for computer education based on research การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และน�ำผลการวิจยั มาเขียนวิทยานิพนธ์
methodology.
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลและการให้ค�ำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Research, data analysis and a new body knowledge in
computer education through advanced research process for systematically
solving instructional problems and bring research result for writing
high-quality thesis document to resulting in academic advance under a close
advice and supervision of thesis advisory committee.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
แต่ละระดับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการออกแบบการสอน รูปแบบ
การสอน การจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ การบริหารจัดการในชั้น
เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

Fundamental principles, ideas and background of curriculum,
components of curriculum and instruction, planning for curriculum
development, curriculum implementation and curriculum evaluation, curricula
at each education level, principles, ideas, and theories for instructional design,
instructional models, systematic instructional management, instructional
measurement and evaluation.

   4.5 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1027101 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6)
Fundamentals of Education and Professional Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ปรั ช ญาการศึ ก ษา 1074101 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Design and Development of Computer Courseware
จิตวิทยาการศึกษา ประวัตกิ ารศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาในปัจจุบนั
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ในแง่ ข องเป้ า หมายการจั ด การศึ ก ษา โครงสร้ า งการจั ด การศึ ก ษา
กระบวนการออกแบบและผลิ ต บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
นวัตกรรมทางการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ องค์วชิ าชีพและใบประกอบวิชาชีพครูและผูบ้ ริหาร ปัญหา อย่างเป็นระบบ ภายใต้กระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มคี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็น
และแนวโน้มการจัดการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ
Fundamental concept of education, the philosophy of education, ส�ำคัญ ค�ำนึงถึงหลักการส่วนต่อประสานคนกับคอมพิวเตอร์ รูปแบบ
educational psychology, the history of education, current policy of การโต้ตอบ ความสะดวกในการใช้งาน การปฏิสม
ั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูเ้ รียน
educational management with respect to the goals of education organization, และคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์วัตถุประสงค์
the structure of educational management, educational innovations, the
National Act of Education, the National Education Plans, the Professional การสร้างแบบทดสอบ การออกแบบ จอภาพ การเขียนบทด�ำเนินเรือ่ งและ
Organizations and the Certified License for professionally qualified teacher/ การประเมินผลสื่อการสอน
administrator, problems and trends on educational in Thailand and overseas.

1027301 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Fundamentals of Curriculum and Instruction
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานหลักการ แนวคิด และความเป็นมาของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรและการสอน การวางแผนพัฒนาหลักสูตร
การน�ำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
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Process of computer courseware design and production based
on educational research methodology for computer courseware development
focusing on learner centered based on human-computer interaction, type of
interaction, convenience, good interaction between learner and computer,
practice of content analysis, objective analysis, test construction, display
design, writing a storyboard, and instructional media evaluation.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074103 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3(2-2-5)
Authoring System and Programming
เงื่อนไขรายวิชา : องค์ ป ระกอบ หน้ า ที่ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของระบบนิ พ นธ์
บทเรียน การเรียนรูโ้ ดยใช้มลั ติมเี ดียและไฮเปอร์เท็กซ์ รวมทัง้ วิจารณ์และ
ส�ำรวจวิธีการและขั้นตอน การออกแบบการเชื่อมโยงโดยใช้ระบบนิพนธ์
บทเรี ย น ศึ ก ษาโปรแกรมระบบนิ พ นธ์ บ ทเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) และบทเรียนบนเว็บ(WBI) และศึกษา
โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการบทเรียน (LMS)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1074131 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-2-5)
Information Technology for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ประวั ติ ค วามเป็ น มาของคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
การสื่อสาร ศึกษาประเภท โครงสร้าง การท�ำงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสือ่ สารทางไกลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ อีเมล์และ
การค้นหาบนเว็บ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในแก้ไขปัญหาทาง
ด้านการศึกษา ศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อการใช้งานเทคโนโลยี
Component, function, and description of authoring system, สารสนเทศ กฎหมาย ระเบี ย บ มารยาททางสั ง คมที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้
learning with multimedia and hypertext including review and survey of method เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล
and stage, interface design with authoring system, study of authoring tools for
computer assisted instruction (CAI) development and web based instruction
(WBI) development, and study of structure and component of learning
management system (LMS)

Definition and scope of computer technology, communication
technology, history of computer and communication, type, structure and
function, basic knowledge of telecommunication, internet networks and world
wide web, e-mail and information retrieval from website, the application of
information technology for education solution, study on morality and virtual
towards the use of information technology, laws, regulations, social manners
of using information technology in Thai society and international societies.
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Innovation
for Local Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ )
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Innovation for Local Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D.( Innovation for Local Development)
3. หลักสูตร
3.1 แบบของหลักสูตร
3.1.1 แบบ 1.1 ท�ำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก� ำหนด
โดยไม่นับหน่วยกิต
3.1.2 แบบ 2.1 เรียนรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต และท�ำ
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 วิชาบังคับ
    2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ
4. วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

แบบ 1.1
หน่วยกิต
-

แบบ 2.1
หน่วยกิต
6

(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
48
48

9
9
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
36
60
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3.2.1 หมวดวิชาหมวดสัมพันธ์
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8094001 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3(2-2-5) หน่วยกิต
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Research and Innovation for Local Development
1047401 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5) หน่วยกิต
Advanced Research Methodology
1557103 ภาษาอังกฤษส�ำหรับ บัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5)   หน่วยกิต
English for Graduate Studies 3
(ไม่นับหน่วยกิต)
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
8094101 การจัดการความรู้ในท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Knowledge Management
8094102 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Innovation for Local Development
8094103 การศึกษาท้องถิ่นเชิงพหุลักษณ์
3(2-2-5)
Local Studies on Plurality
8094110 ผู้น�ำกับวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่
3(2-2-5)
Leaders and New Parading Science
8094112 สัมมนาการจัดการด้านนวัตกรรม
3(2-2-5)
Seminar on Innovation Management

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2) หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
8094104 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับนวัตกรรม
3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Philosophy of Sufficiency Economy and
Innovation for Local Development
8094105 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Creative Economy and Innovation for Local Development
8094106 ภูมิสังคม
3(2-2-5)
Geosociety
8094107 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐาน
3(2-2-5)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Innovation for Local Development based on Biodiversity
8094108 การบริหารศักยภาพเชิงพลวัต
3(2-2-5)
Dynamic Equilibrium Management
8094109 จิตปัญญาศึกษาส�ำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Contemplative Education for Local Development
8094111 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Innovative Communication for Local Development
3.2.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2
10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3
10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4
10 หน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
8094001 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
ท้องถิ่น
Research and Innovation for Local Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา แนวคิด
นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ การออกแบบงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่น การใช้ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Principles, concepts, and theories of research and development;
concepts of innovation for local development; research designs and innovation
for local development; conducting research and developing innovation for
local development; and using research findings and developing innovation for
local development.

8094101 การจัดการความรู้ในท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Knowledge Management
องค์ความรู้ในท้องถิ่นที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอดีต
ปัจจุบนั และอนาคต หลักการจัดการความรู้ การด�ำรงอยูข่ อง องค์ความรู้
ในท้ อ งถิ่ น การจั ด การความรู ้ ใ นท้ อ งถิ่ น การพั ฒ นาจิ ต ใจควบคู ่ กั บ
การพัฒนาการเรียนรูข้ องคนทุกกลุม่ วัย กระบวนการเรียนรูเ้ ชิงสร้างสรรค์
ทัศนคติและการเรียนรูใ้ นการท�ำประโยชน์เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ การจัดการ
ความรู้ในท้องถิ่นกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Influence of local wisdom or knowledge on local development in
the past, present and future; principles of knowledge management; existence
and maintenance of local knowledge; and management of local knowledge
or wisdom and building innovation for local development.

8094102 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Innovation for Local Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดการ
พัฒนาท้องถิ่น กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารปัจจัย
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Local development process based on royal- initiated projects;
ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการสร้าง
principles
of
the
economy philosophy; concepts of innovation for
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คุณภาพของนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา local development;sufficiency
applying principles of the sufficiency economy philosophy
ท้องถิ่น การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
in designing innovation for local development; designing innovation for local
Principles, concepts, and theories of innovation; concepts of
local development and new paradigms of local development; management of
factors in inventing innovation for local development; process of innovational
invention for local development; quality of innovation for local development;
and implementing innovation for local development.

8094103 การศึกษาท้องถิ่นเชิงพหุลักษณ์
3(2-2-5)
Local Studies on Plurality
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเชิงพหุลักษณ์ แนวคิดการศึกษา
ท้องถิน่ กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน วิถกี ารด�ำรงชีวติ ของมนุษยชาติในอดีต
ปัจจุบนั และอนาคต ออกแบบการศึกษาท้องถิน่ เชิงพหุลกั ษณ์ ปฏิบตั กิ าร
ศึกษาท้องถิ่นเชิงพหุลักษณ์ การใช้ผลการศึกษาท้องถิ่นเชิงพหุลักษณ์
ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Principles, concepts, and theories of Plurality; participatory
learning process; past, present and future living of mankind; designs of local
studies on plurality ; conducting and using results of multiple local studies on
plurality in developing innovation for local development.

8094104 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับนวัตกรรม 3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Philosophy of Sufficiency Economy and
Innovation for Local Development
กระบวนการพัฒนาท้องถิน่ ตามแนวทางโครงการอันเนือ่ งมา
จากพระราชด�ำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดนวัตกรรม
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติการออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
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development based on the sufficiency economy philosophy; mobilizing and
implementing innovation for local development based on the sufficiency
economy philosophy.

8094105 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Creative Economy and Innovation for Local Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
แนวคิดเกีย่ วกับทุนในการพัฒนาท้องถิน่ การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยและพัฒนาโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นฐาน การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ
Principles, concepts, and theories of creative economy; concepts
of local development capital ; applying concepts of creative economy in local
development; research and development based on concepts of creative
economy; innovation designs for local development based on creative
economy; mobilizing innovation for local development based on practical
creative economy.

8094106 ภูมิสังคม
3(2-2-5)
Geosociety
หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับภูมสิ งั คม กระบวนทัศน์การพัฒนา
แบบองค์รวม การศึกษาภูมปิ ระเทศทางภูมศิ าสตร์ การศึกษาภูมปิ ระเทศ
ทางสังคมวิทยา การศึกษาลักษณะเฉพาะในท้องถิ่น การจัดท�ำแผนที่
ความรู้ การวิจัยและพัฒนาโดยใช้ภูมิสังคมเป็นฐาน การออกแบบ
นวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามแนวภู มิ สั ง คม การขั บ เคลื่ อ น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวภูมิสังคม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Principles and concepts of geosociety; paradigms of holistic
development; sociological and geographical studies; study of local features
or characteristics; making knowledge mapping; research and development
based on geosociety; innovation designs for local development based on
geosociety; mobilizing innovation for local development based on geosociety.

8094107 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐาน
3(2-2-5)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Innovation for Local Development based on Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพในฐานะทุนทีม่ ชี วี ติ ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับวิถีการด�ำรงอยู่ของทุกชีวิตในระบบนิเวศ องค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต การวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพสู่การปฏิบัติ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

An analysis and synthesizing of local development processes
through integration with all dimensions: individual, societal, cultural, environmental,
economic and political aspects; study concepts regarding to development
equilibrium --- internal and external --- with human-centered development; using
local potential and advantages of local identity for development; networking for
local development; contemporary communication for local development with
appropriate technology; and sustainable local development.

8094109 จิตปัญญาศึกษาส�ำหรับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Contemplative Education for Local Development
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับจิตปัญญาศึกษา ความซับซ้อน
ระดับสูง ของปรากฏการณ์ดา้ นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม การตรวจสอบวิถีการด�ำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ที่มีต่อ
ผู้อื่น/ สิ่งแวดล้อมรอบตัวของมนุษยชาติ การพัฒนาท้องถิ่นตามแนว
จิ ต ปั ญ ญาศึ ก ษา การวิ จั ย และพั ฒ นาตามแนวจิ ต ปั ญ ญาศึ ก ษา
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวจิตปัญญาศึกษา
Biodiversity as life capital connected with existence of every life in การขับเคลือ่ นนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน
่ ตามแนวจิตปัญญาศึกษา

the ecological system; knowledge on biodiversity for local development in the past,
present and future; research and development in biodiversity for local development;
innovation designs for local development based on biodiversity; mobilizing and
implementing innovation for local development based on biodiversity.

8094108 การบริหารดุลยภาพเชิงพลวัต
3(2-2-5)
Dynamic Equilibrium Management
การวิเคราะห์และ สังเคราะห์ กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ เ ชื่ อ มโยงทุ ก มิ ติ อ ย่ า งบู ร ณาการ ทั้ ง มิ ติ ตั ว คน สั ง คม วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมือง ศึกษาแนวคิดดุลยภาพการพัฒนา
ภายในและภายนอกที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การใช้ศักยภาพ
และความได้เปรียบด้าน อัตลักษณ์ ของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การสื่อสารร่วมสมัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

Principles and concepts of contemplative education; high
complexities of political, economic, societal, cultural, and environmental
phenomena; examining ways of life and relationships with others as well as
surroundings of mankind; local development based on contemplative
education; innovation designs for local development based on contemplative
education; mobilizing innovation for local development based on
contemplative education.

8094110 ผู้น�ำกับวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่
3(2-2-5)
Leaders and New Paradigm Science
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ แนวคิดวิทยาศาสตร์
กระบวนทัศน์ใหม่ วิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่กบั การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แนวคิดใหม่ในการบริหารจัดการองค์กร ความเป็นผู้น�ำและการ
เปลี่ยนแปลง ผู้น�ำกับวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ การออกแบบ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
An analysis of the application of innovation academic knowledge
นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่
and
additional
study to be used as a major factor for situation analysis;
การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์
problem solving, and efficient innovation decision; the contents focusing on
กระบวนทัศน์ใหม่สู่การปฏิบัติ
current issue analysis for valuable experience in applying to practice by
Concepts of new paradigms and new paradigm science; new
paradigm science and development of life quality; new concepts of
organizational management; leadership and change; leaders and new
paradigm science; innovation designs for local development using new
paradigm science; mobilizing and implementing innovation for local
development based on new paradigm science.

organizing a seminar and writing seminar report; a case study.

An analysis of principles concepts, communication theories,
theories of development and communication theories for development to be
applied in local and national development in different dimensions: economy,
industry, politics, government, education, public health, environment and
tourism.

Advanced skills of information technology management for
creating and implementing innovation.

8094301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเชิงนวัตกรรม 3(2-2-5)
English for Innovative Communication
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการค้นคว้าและวิจัยเพื่อการสื่อสารในเชิงนวัตกรรม

8094111 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Listening, speaking, reading and writing skills in English needed
for
graduate
studies
and research for innovative communication.
Innovative Communication for Local Development
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสือ่ สาร ทฤษฎีการ 8094302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในเชิงนวัตกรรม
พัฒนา และทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการการพัฒนา เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้
Innovative Information Technology Management
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาประเทศในมิ ติ ด ้ า นเศรษฐกิ จ
ทักษะขัน้ สูงในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ประกอบ
อุตสาหกรรม การเมือง การปกครอง การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
การสร้
า
งและขั
บเคลื่อนนวัตกรรมสู่ การปฏิบัติ
และการท่องเที่ยว
8094201 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการ
8094112 สัมมนาการจัดการด้านนวัตกรรม
3(2-2-5) วิจัย เพื่อน�ำผลการวิจัยมาใช้เขียนวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิด
Seminar on Innovation Management
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมและการแนะน�ำ
การวิเคราะห์การน�ำความรู้ทางวิชาการด้านนวัตกรรมและ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาเป็นองค์ประกอบส� ำคัญในการวิเคราะห์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจทางด้านนวัตกรรมอย่างมี
Research and analysis of data by using the research process to
ประสิทธิภาพ เนือ้ หาสาระวิชาเน้นการวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ bring research result for writing the thesis under the control and guidance of
โดยด�ำเนินการสัมมนา และผลการสัมมนาเป็นเอกสารรายงาน และศึกษา the thesis advisory committee based on criteria of the standard graduate
curriculum.
กรณีศึกษา
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8094202 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Thesis
การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
น�ำผลการวิจัยมาใช้เขียนวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ และเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาวิชาการ
ด้ า นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาคอยก�ำกับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการน�ำเสนอ
ผลการวิจัยต่อสาธารณะ
Research and analysis of data by using the research process in
order to bring research result for writing the thesis by controlling of the
curriculum administrative board and the thesis advisory committee according
to criteria of the standard graduate curriculum, present the research result to
the public.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1557103 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
การทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ
4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และ
การพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทาง
วิชาการ ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด
และการน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (Power Point Presentation)

A review and study of grammar and language development for
the four basic skills: listening, speaking, reading and writhing, with emphases
on listening and speaking English for academic purposes, for example
listening to news, lectures, announcement and conversation, presentation of
summarization through verbal practice and PowerPoint presentation.

1047401 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้ น สู ง ในการวิ จั ย และการสรุ ป ผลการวิ จั ย สถิ ติ ขั้ น สู ง เพื่ อ การวิ จั ย
การประยุกต์ใช้การวิจยั ผสานวิธี คุณค่าของศาสตร์วจิ ยั ในการพัฒนา และ
การวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemologies, logical principles in
research inquiry, and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis
techniques in research, and conclusion of research study, application of mixed
methodology, research value for quality development, and multidisciplinary
research.
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Public Administration Program
in Public Administration.
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Public Administration
(Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : D.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
3.1 การจัดการภาครัฐ
3.2 นโยบายสาธารณะ
3.3 การบริหารจัดการองค์กร
4. หลักสูตร จ�ำนวนหน่วยกิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 แผน
4.1 แบบของหลักสูตร
แบบ 1.1 ท�ำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา
เพิม่ เติม ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรก�ำหนดโดยไม่นบั หน่วยกิต
แบบ 2.1 เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และท�ำวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
4.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ดังนี้
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องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 วิชาบังคับ
    2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ
4. วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

แบบ 1.1
หน่วยกิต
-

แบบ 2.1
หน่วยกิต
6

(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
48
48

9
9
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
36
60

4.2.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6090101 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
Advanced Statistic for Public Administration Research
4.2.2 หมวดวิ ช าแกนร่ ว มระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ เ รี ย น
2 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต (วิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับ
บัณฑิตศึกษา 3 ไม่นับรวมหน่วยกิต)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology for Public Administration
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduated Student 3
4.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) หมวดวิชาบังคับ เป็นวิชาบังคับให้เรียน 3 วิชาๆ ละ 3
หน่ ว ยกิ ต เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานของการศึ ก ษารั ฐ ประศาสนศาสตร์ รวม
9 หน่วยกิต ได้แก่
6090201 ทฤษฎีองค์การและการจัดการชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organization and Management Theory
6090202 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6090203 สัมมนาจริยธรรมและภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหาร 3(2-2-5)
Seminar in Ethics and Leadership for Administrators
2) หมวดวิ ช าเลื อ ก ให้เลือกเรียนเป็นกลุ่ม โดยเลือก
กลุ่มละ 1 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต ดังนี้
2.1) กลุม่ ที่ 1 กลุม่ นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
6090301 การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Making
6090302 การน�ำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
3(3-0-6)
Public Policy Implementation
6090303 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Evaluation
6090304 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และพัฒนานโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
Public Policy Outcomes Analysis and Public Policy
Development
6090305 สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย
3(2-2-5)
Seminar in Thai Public Policy
6090306 สัมมนาการเมืองในนโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
Seminar in Politics of Public Policy
6090307 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบาย 3(2-2-5)
สาธารณะ
Seminar in People’s Participation of Public Policy
6090308 สัมมนาแผนและโครงการภาครัฐ
3(2-2-5)
Seminar in Public Plan and Project
2.2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มองค์การ (Organization)
6090401 ทฤษฎีองค์การหลังสมัยใหม่
3(3-0-6)
Postmodern Organization Theory

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6090402 ทฤษฎีองค์การเรียนรู้และการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
Learning Organization and Organization Development
6090403 เทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Technology and Organization Innovation
6090404 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization Behavior and Management
6090405 สัมมนาองค์การท้องถิ่นไทย
3(2-2-5)
Seminar in Thai Local Government Organization
6090406 สัมมนาองค์การภาครัฐสมัยใหม่
3(2-2-5)
Seminar in Modern Public Organization
6090408 สัมมนาองค์การยุคการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Seminar in Organization Change
2.3) กลุ ่ ม ที่ 3 กลุ ่ ม การจั ด การภาครั ฐ (Public
Management)
6090501 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
New Public Management
6090502 การจัดการความร่วมมือภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
New Collaborative Public Management
6090503 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3(3-0-6)
Strategic Management
6090504 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
6090505 สัมมนาการบริหารการพัฒนา
3(2-2-5)
Seminar in Development Administration
6090506 สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ 3(2-2-5)
Seminar in Public Information Management
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
3) หมวดวิชาพืน้ ฐานเสริมทักษะ ไม่นบั รวมหน่วยกิต
6090601 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Public Administration Theory
6090602 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
6090603 การจัดการระบบเศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)
Thai and Global Economic System Management
หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะนี้ให้จัดการเรียนการสอน
ภายในปีการศึกษาแรก
4) หมวดวิทยานิพนธ์
6090701 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Thesis
6090702 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
5. ค�ำอธิบายรายวิชา
5.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6090101 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
Advanced Statistics for Public Administration Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานโดยเฉพาะเทคนิคทางสถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ตัวแปร การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป
การตรวจสอบความถูกต้อง ศึกษาตัวแปรทางการวิจัยต่างๆ โดยเน้น
ศึกษาถึงเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
มากกว่า 2 ตัวแปร (Multivariate Analysis)
Descriptive statistics and inferential statistics, especially
statistical techniques for analyzing variables and relations between two or
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

more variables, data accuracy assessment, study on research variables
focusing on study of different statistical techniques for multivariate analysis

5.2 หมวดวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี
คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemologies, logical principles in
research inquiry, and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis
techniques in research, and conclusion of research study, application of mixed
methodology, research value for development, and multidisciplinary research.

8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การทบทวน หลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ 4 ด้าน
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และการพูด
เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทางวิชาการ
ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด และ
การน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (Power Point Presentation)

Review and study of grammar and language development for
the four basic skills : listening, speaking, reading and writing, with an
emphasis on listening and speaking English for academic purposes, for
example listening to news, lectures, announcement and conversation,
summarization through verbal practice and PowerPoint presentation.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
5.3.1 หมวดวิชาบังคับ
6090201 ทฤษฎีองค์การและการจัดการชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organization and Management Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการภาครัฐ ขอบเขตการ
ศึกษาครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ
และผลลัพธ์ของการจัดการภาครัฐ โดยมีจดุ เน้นเรือ่ งประโยชน์สาธารณะ
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม คุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกของประชาชน ศึกษาถึงวิวัฒนาการและพลวัตรของแนวคิดการ
จัดการภาครัฐร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง กฎหมายมหาชน
กับการจัดการภาครัฐ ปฏิสมั พันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมกับการจัดบริการสาธารณะ การบูรณาการองค์ความรูข้ องสาขาวิชา
ในแนวสหวิทยาการการสังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่
ในการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย และแนวทางที่เป็นสากล
Philosophy, theories and concepts of public management, scope
of study including basic principles of good governance and public
management, results of public management emphasizing on public interest,
equality and fairness in Thai society, quality of life and well-being of Thais,
study on the evolution and dynamics of contemporary concepts of public
management, relations among politics, public law and public management,
interaction of public sector, private sector, civil society with public services,
integration of the knowledge based on interdisciplinary studies, synthesis of
knowledge and new paradigm of public sector management in Thai society
and international guidelines.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6090202 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวความคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นโยบายสาธารณะ
นโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบายสาธารณะและตัวแบบนโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนศึ ก ษากระบวนการวิ เ คราะห์ น โยบายสาธารณะ
ทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้กรณีศกึ ษาของไทยประกอบการอธิบาย

Concepts and theories of public policy, policy sciences, types
of public policy and model of public policy including analytical process of
public policy focusing on public policy issues, policy alternative, policy
announcement, implementation and evaluation of policy including public
policy analysis with the explanation of a case study in Thailand

6090203 สัมมนาจริยธรรมและภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหาร 3(2-2-5)
Seminar in Ethics and Leadership for Administrators
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
เกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� และจริยธรรมส�ำหรับผูบ้ ริหารยุคใหม่ ตามหลักศาสนา
และปรัชญาตะวันออก ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น�ำของผู้น�ำใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการศึกษากรณีประเทศไทยแล้วน�ำมาอภิปรายเพือ่
หาข้อสรุปและแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร
ภาครัฐของไทย
Study, analysis and discussion on the concepts and theories
about leadership and ethics for new generation administrators based on
religious principles and eastern philosophy, theory of human relationship and
leadership of the 21th century focusing on a case study in Thailand and
discussion on conclusion and suggestions for ethnic and leadership
development of public administrators in Thailand
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5.3.2 หมวดเลือก
1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
6090301 การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี แนวคิด และตัวแบบในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนด นโยบายสาธารณะ ภาวการณ์ตัดสินใจ
นโยบาย และบริหารนโยบาย การประเมินผลนโยบาย ลักษณะการบริหาร
ที่สอดคล้องกับนโยบาย การพัฒนานโยบายที่เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับความต้องการของสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์แบบต่างๆ เช่น
การใช้ทฤษฎีระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ทางสังคม การประยุกต์เทคนิค
การวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและผลกระทบนโยบายที่ ส� ำ คั ญ ๆ โดยเน้ น
การวิเคราะห์นโยบายที่ส�ำคัญของประเทศไทยที่มุ่งสร้างความสามารถ
เชิงการแข่งขันของประเทศ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
นโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จและล้มเหลวของการน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะของหน่วยงานที่รับผิดชอบการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบตั ิ ทรัพยากรทีจ่ �ำเป็นในการบริหารนโยบาย ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคที่ส�ำคัญของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงระเบียบวิธีและ
เทคนิคการวิเคราะห์

of fair policies relating to needs of the public, various analysis techniques such as
using system theory model, social analysis techniques, application of techniques,
problem analysis and the impact of major policies emphasizing on analysis of the
major policies of Thailand to increase capacity for competition

Relation between policy implementation with policy evaluation,
conceptual framework and methodology of policy evaluation including
important problems and difficulties of policy evaluation

Concepts and theories of policy implementation, process of
policy implementation, organization and policy implementation, cooperative
system of policy implementation, politics of policy implementation, model of
policy implementation, factors affecting the success and failure of implementation,
capacity of organization responsible for the implementation, necessary
resources for policy management and major problems and difficulties of policy
implementation including research methodology and analysis techniques.

6090303 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการน�ำนโยบายไปปฏิบัติและการ
Theories, concepts and models of Public Policy Making, factors
influencing Public Policy Making, state of policy decisions and policy management, ประเมินผลนโยบาย กรอบความคิดและระเบียบวิธีในการประเมินผล
policy evaluation, appropriate management styles with public policy, development นโยบาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญในการประเมินผลนโยบาย

6090304 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และพัฒนานโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
6090302 การน�ำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
3(3-0-6)
Public Policy Outcome Analysis and Public Policy
Public Policy Implementation
Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
กระบวนการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการนโยบายสาธารณะ
กระบวนการน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ ทฤษฎี ก ารน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ ครอบคลุมการริเริ่ม การผลักดัน และการประกาศใช้นโยบาย รวมทั้ง
องค์การและการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ระบบความร่วมมือในการน�ำ กระบวนการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย
นโยบายไปปฏิบตั ิ การเมืองของการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ ตัวแบบการน�ำ ประเภทของผลกระทบ ปัจจัยส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลกระทบของนโยบาย
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ 6090306 สัมมนาการเมืองในนโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
ดัชนีเครื่องชี้วัดในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย รวมทั้งปัญหา
Seminar in Politics of Public Policy
อุปสรรคและข้อจ� ำกัดที่เกิดจากการน� ำนโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวทางในการศึกษาและพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย
แนวคิ ด ทฤษฎี น โยบายสาธารณะทางรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
Public policy analysis process covering initiative, pushing forward รั ฐ ประศาสนศาสตร์ การเมื อ งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
and announcement of policy including process of policy implementation, การก�ำหนดนโยบายสาธารณะและการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ท
ิ สี่ อดคล้อง
analysis of the impact of policy, types of the impact, factors influencing the
impact of policy, techniques and methods of the analysis of both quantitative กับกรอบทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายสาธารณะและ
and qualitative impact, indicators for the impact of policy including problems ทางเลือกสาธารณะ นโยบายของภาคประชาสังคมและการมีสว่ นร่วมของ
and limitations due to policy implementation, and guidelines for education and ประชาชน นโยบายสาธารณะในกระแสโลกาภิวัตน์และสถาบันโลก
development of public policy in Thailand.
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
6090305 สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย
3(2-2-5) และสิง่ แวดล้อม โดยเน้นการศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเพือ่ หาข้อสรุป
Seminar in Thai Public Policy
และข้อเสนอแนะแนวทางในการนโยบายสาธารณะในกระแสการเมืองที่
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Concepts, theories of public policy on political science and
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การในการวิ เ คราะห์ น โยบาย
public
administration,
political process of public policy, Public Policy Making
กระบวนการก�ำหนดนโยบาย บริบททางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
and policy implementation based on political, social, economic, law, public
และวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย รวมทั้งบทบาทของ policy and public alternative frameworks, policy of civil society and public
ผู้น�ำทางการเมือง และสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการก� ำหนด participation, public policy in globalization and world institutions, impacts of
นโยบาย การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย โดยเน้น public policies on politics, economy, society, culture and environment
focusing on study, analysis and discussion on the conclusion and suggestions
การศึกษานโยบายสาธารณะของไทยแล้วน�ำมาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป for public policy in current political changes
และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย
6090307 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
3(2-2-5)
Concepts, theories and principles of policy analysis, policy
ในนโยบายสาธารณะ
making process, economic, political, social and cultural contexts influencing
Seminar in People’s Participation of Public Policy
policy making including the role of political leaders and social institutions
affecting policy making, policy implementation and policy evaluation focusing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
on a study of public policy in Thailand, discussion on the conclusion and
แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
suggestions for public policy development in Thailand
เกี่ยวกับประชาสังคม การพัฒนาการรูปแบบและกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การจัดท�ำประชามติ ประชาพิจารณ์ รวมถึง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ก� ำ หนดนโยบายและการน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ โดยเน้ น การศึ ก ษา
2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มองค์การ (Organization)
วิเคราะห์ และอภิปรายเพือ่ แสวงหาแนวทางในการสรุปในการแก้ปญ
ั หา 6090401 ทฤษฎีองค์การหลังสมัยใหม่
3(3-0-6)
ของชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ
Postmodern Organization Theory
Concepts, theories about study and analysis of the public policy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
relating to civil society, development of model and process of public
การแสวงหาความรู้แนวสมัยใหม่นิยม (Modernism) และ
participation, public opinion and public hearing including analysis of the
relations among public participation and policy making with policy การก่ อ เกิ ด /การขยายตั ว /การท้ า ทายของแนวหลั ง สมั ย ใหม่ นิ ย ม
implementation focusing on study, analysis and discussion on the conclusion (Postmodernism) นับจากทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
and solutions for local and national problems
คุณวิทยา (Epistemology) และภววิทยา (Ontology) โดยศึกษาผ่านการ
6090308 สัมมนาแผนและโครงการภาครัฐ
3(2-2-5) ถกเถียงระหว่างส�ำนักคิดต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักปฏิฐานนิยม (Positivism)
Seminar in Public Plan and Project
ส�ำนักปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ศาสตร์แห่งการตีความ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
(Verstehen) ส�ำนักสัจนิยม (Realism) ส�ำนักโครงสร้างนิยม (Structuralism)
การศึกษา วิเคราะห์ และอภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่าง ส�ำนักหลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) และส�ำนักหลังสมัยใหม่
การก�ำหนดนโยบายกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ นิยม (Postmodernism) ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับโครงสร้างและผู้กระท�ำการ
การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ และพลวัตของ (Structure vs. Agency) ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวัตถุวิสัย (Objectivity)
แหล่งอ�ำนาจต่างๆ รวมทั้งกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไป และ อั ต ตวิ สั ย (Subjectivity) ปั ญ หาทางด้ า นปั จ เจกนิ ย มวิ ธี ก าร
ได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ (Methodological Individualism) รวมทั้งการอ้างอิงเหตุผลแบบต่างๆ
เชิงคุณภาพในด้านสังคม การเมือง และสิง่ แวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์ ที่นิยมใช้ในการศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์.
เชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost-Benefit
Study of modernism and origin / growth / challenge of
Analysis) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล (Cost-Effectiveness postmodernism since 1980s, arguments about epistemology and ontology by
Analysis) เป็นต้น ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการพัฒนา discussion about the various concepts such as Positivism, Phenomenology,
Verstehen, Realism, Structuralism, Post-structuralism and Postmodernism;
ด้านต่างๆ โดยใช้โครงการของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา
Study, analysis and discussion on the relations between policy
making with strategic planning and action plans, analysis of related behavior
including relations and dynamics of various power sources including
processes and procedures of project feasibility analysis especially in a
qualitative analysis of society, politics and environment and techniques of
quantitative analysis such as cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis
as well as problems and difficulties of various development projects regarding
a case study of the projects in Thailand
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argument of structure and agency, argument about objectivity and subjectivity;
problems of methodological individualism including the references of various
reasons used for public administration study

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6090402 ทฤษฎีองค์การเรียนรู้และการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
Learning Organization and Organization Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวฒ
ั นาการขององค์ความรู้ แนวความคิดและกระบวนทัศน์
บริหารจัดการองค์ความรู้ การวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การสร้างประเด็นทางการจัดการ
เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์การ รวมถึง
แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้องค์การพัฒนาขีดความ
สามารถในการเรียนรู้ วัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ศึกษา
ตัวอย่างองค์การทีป่ ระสบความส�ำเร็จ (Best Practices) ว่ามีวธิ กี ารสร้าง
และพัฒนาศักยภาพขององค์การอย่างไร

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Information system, processes and information technology,
applications of information for administration, information technology system
for organizational management, and application of the information systems for
public and political organizations including study on the impact of information
systems on organizational management

6090404 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization Behavior and Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติ ก รรมของบุ ค คลในองค์ ก าร โดยเน้ น พฤติ ก รรมที่
แสดงออกถึง ความพึงพอใจในงาน การออกจากงาน และประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน ทั้งใน ด้านพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ
โดยศึกษาตัวแปรทางด้าน จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา รัฐศาสตร์
Evolution of knowledge, concepts and paradigms of knowledge และวัฒนธรรมศึกษา นอกจากนีย้ งั ศึกษาลักษณะขององค์การ กระบวนการ
management, analysis of key issues of risk management, conflict management, จัดการ เทคนิคในการบริหารสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์การ
raising management issues for analysis and management of the changes in
organization including concepts of organizational learning, factors influencing
learning capacity development of organization, learning culture support,
a case study of the best practice focusing on strategies and potentiality
development of organization

6090403 เทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Technology and Organization Innovation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบสารสนเทศ กระบวนการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จั ด การภายในองค์กร และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์การ
สาธารณะและการเมือง รวมทั้งศึกษาผลกระทบของระบบข้อมูลที่มีต่อ
การบริหารงานในองค์การ

Behavior of personnel in an organization emphasizing on
behavioral expression of satisfaction with job, job resignation, job efficiency
of individual group and organization through study the variables of
psychology, social psychology, sociology, political science and cultural study
including study on characteristics of organization, management process,
techniques for modern management and organizational development.

6090405 สัมมนาองค์การท้องถิ่นไทย
3(2-2-5)
Seminar in Thai Local Government Organization
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎี รูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการ และอ�ำนาจ
หน้าทีข่ ององค์การท้องถิน่ ไทย พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ขององค์การ
ท้องถิ่น ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อองค์การท้องถิ่น ปัญหาขององค์การท้องถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต รวมถึงศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะขององค์การท้องถิ่นไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Concept, theory, model, structure, process and authority of the 6090408 สัมมนาองค์การยุคการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
officers of Thai local government organization, historical development of local
Seminar in Organization Change
government organization, factors of politics, economy, society and culture
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
affecting local government organization, current and future problems of local
การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด
government organization including analysis and discussion about the
capacity development of Thai local government organization affecting กระบวนการ เครือ่ งมือ และเทคนิคทีส่ ำ� คัญส�ำหรับใช้เพือ่ ก่อให้เกิดความ
economic, social and political development of Thailand
เปลี่ ย นแปลงภายในองค์ ก าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แนวคิ ด เพื่ อ การ
6090406 สัมมนาองค์การภาครัฐสมัยใหม่
3(2-2-5) เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมมนุษย์ (The people-side of change concepts)
Seminar in Modern Public Organization
ภายในองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โดยในการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายจะมุ ่ ง เน้ น การจั ด การการ
แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ การพัฒนาองค์การภาค เปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ในระดับปัจเจกบุคคล ทีมงาน องค์การ และระหว่างองค์กร
Study, analysis and discussion about concepts, process,
รัฐสมัยใหม่ในกรอบของรัฐประศาสนศาสตร์ ข้อดีขอ้ เสียของแนวคิดการ
instrument
and
for organization change with an emphasism the
บริหารในแต่ละยุค จรรยาบรรณและทฤษฎีร่วมสมัยอื่นๆ ทั้งนี้ รวมถึง people-side of techniques
change concepts in organization in order to achieve the
ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ หรือการจัดการนิยม (Public Management / organizational objectives and goals ; study and analysis and discussion about
managerialism Theory) และทฤษฎีการบริหารภายหลังความเป็นสมัย the change management at the level of individual, team work, organization
ใหม่ ข องภาครั ฐ (Postmodern Public Administration Theory) and between organizations.
3) กลุม่ ที่ 3 กลุม่ การจัดการภาครัฐ (Public Management)
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการจัดการภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนา 6090501 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
New Public Management
ความร่วมมือระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นการศึกษา
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการพัฒนาองค์การ
แนวคิดและทฤษฎีรฐั ประศาสนศาสตร์ ขอบข่ายและเนือ้ หา
ภาครัฐของไทยให้ทันสมัย
Concepts and theories of modern organization, development ทฤษฎีและแนวความคิดของขบวนการศึกษาการบริหารรัฐกิจใหม่ (New
modern public organizations in the framework of public administration, weak Public Management) ปรัชญาและลักษณะของภาครัฐ (Public Sector)
and strong points of management concepts in different period, ethics and
other contemporary theories including theories of public management or สาธารณประโยชน์ สาธารณกิจ (Public Affairs) สินค้าและบริการ
managerialism, and theory of Postmodern Public Administration, administration สาธารณะ (Public goods and service) การประสานความร่วมมือ
and management by the principles of good governance, relation between ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
politics and public management including cooperative development between
public and private sectors focusing on analysis and discussion on the (Public and Private Partnership) การปฏิรูประบบราชการ แนวคิด
conclusions and guidelines for the development of modern Thai public organization การน�ำเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ และแนวคิด
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service – NPS) โดยเน้น 6090503 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3(3-0-6)
Strategic Management
การประยุกต์และการปรับทฤษฎีรฐั ประศาสนศาสตร์กบั ปรากฏการณ์และ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปัญหาการบริหารเพื่อสร้างทักษะในการสังเกต ประมวลผล ประเมิน
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เช่น การก�ำหนดทิศทางของ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์
Concepts and theories of public administration, scope and องค์ ก าร การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกและภายในองค์ ก าร
content of theories and concepts of the process of new public administration, ตลอดจนแนวทางก�ำหนดกลยุทธ์ในทุกระดับขององค์การ การประเมินผล
philosophy and characteristics of public sectors, public affairs, public goods และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการ
and service, co-cooperation between public sector and private sector, public
and private partnership, reform of government service system, concept of the เชิงกลยุทธ์ เช่น ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ฯลฯ เพื่อให้
application of management techniques in private sector for public sector and องค์การสามารถอยูร่ อดและเติบโตได้ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
concepts of new public service-NPS emphasizing on application and และมีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเน้นการใช้กรณีศกึ ษา การอภิปรายและ
adaptation the theories of public administration to situation and management การน�ำเสนอในรูปของรายงานการศึกษา
problems for improvement of specific skills in observing, managing, evaluating,
analyzing and synthesizing the situation

Strategic management processes such as setting the direction
of organization, analysis of external and internal organizational environment
including guidelines for setting strategies at all levels of organization,
evaluation and strategic control, factors affecting the success of strategic
management such as factors of organizational relations affecting the growth
of organizations under changing environment and serious competition
focusing on a case study, discussion and study report

6090502 การจัดการความร่วมมือภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
New Collaborative Public Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการ
3(3-0-6)
จัดการภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกิจกรรมภาครัฐ 6090504 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รูปแบบของระบบ
เงื
่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เครือข่ายองค์กรทางการเมือง กลยุทธ์การจัดการความร่วมมือและ
รูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารคน ทั้งในกลยุทธ์แบบเชิงรุก
การบริหารเครือข่ายในการบริหารงานภาครัฐ โดยจะใช้การบริหารจัดการ
(Proactive)
และกลยุ
ทธ์เชิงรับ (Reactive) การวิเคราะห์องค์การเพือ่ การ
ภาครัฐของไทยเป็นกรณีศึกษา
Theories and concepts of the relation between politics and เลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารคนที่เหมาะสม การสร้างความเชื่อมโยง
public management as well as the development of collaborative activities ระหว่างกลยุทธ์ของภาครัฐและกลยุทธ์ การบูรณาการกลยุทธ์การบริหารคน
between public sector, private sector, civil society sector and people, models กับกระบวนการต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน
of political organization network, management strategies for collaborative ก�ำลังคน การสรรหาและการพัฒนาศักยภาพของคน การจูงใจและ
management and network management of public administration focusing on การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้า
a case study of public management in Thailand
งาน (Line Managers) ซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้กลยุทธ์ประสบความส�ำเร็จ
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Proactive and reactive strategic models of human resource
management, organizational analysis for an appropriate strategy of human
resource management, connection creating the connection of between public
strategies and private strategies, integration of human resource management
strategies with various processes of the human resource management
consisting of manpower planning, recruitment and human capacity
development, motivation and performance evaluation, roles of human resource
department and line managers in getting strategies achieved

6090505 สัมมนาการบริหารการพัฒนา
3(2-2-5)
Seminar in Development Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา การบริหาร การพัฒนา
โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนา
ประเทศ ปัญหาของการบริหาร การพัฒนาและการบริหารการพัฒนาใน
ประเทศไทย โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างในประเทศไทย แล้วน�ำมา
อภิปรายพร้อมน�ำเสนอเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการบริหารการ
พัฒนาประเทศ

Theories and concepts of development, administration,
development emphasizing on system of development administration, role of
administration system in development of the country, problems of administration,
development and development administration in Thailand focusing on case
studies of Thailand and discussion including writing report on conclusions and
guidelines for the national development administration

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ใช้กับการก�ำหนดนโยบายและการวางแผนระบบการสื่อสาร วิเคราะห์
นโยบายและโครงการการใช้การสือ่ สาร ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็น
จริงของสังคม การสือ่ สารอย่างมีจริยธรรม การสัมมนาเกีย่ วกับการใช้การ
สื่อสารประเภทต่างๆ โดยเน้นการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
อภิปรายเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ
สาธารณะ
Types of communication in both theory and practice for efficient
development of the country, application of strategies and techniques for
policy making and planning communication systems, analysis of the policy
and projects of communication based on the current situation and the ethics
of communication, seminars in using different types of communication
focusing on problem analysis and discussions in order to find the appropriate
solutions for public information system management

5.4 วิชาพื้นฐานเสริมทักษะ ไม่นับรวมหน่วยกิต
6090601 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
(3-0-6)
Public Administration Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษา แนวความคิดและทฤษฎีรฐั ประศาสนศาสตร์จาก
อดีตจนถึงปัจจุบนั ศาสตร์การบริหาร มนุษย์สมั พันธ์ จุดเปลีย่ นของทฤษฎี
ที่เกิดขึ้นภายหลังรัฐประศาสนศาสตร์เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และ วิเคราะห์
แนวโน้มของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
Study on concepts and theories of public administration from the

6090506 สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ 3(2-2-5) past to present, sciences of human relationship administration, changing point
of theories about public administration after globalization period and analysis
Seminar in Public Information Management
of the direction of public administration theories in the future
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การสือ่ สารประเภทต่างๆ ทัง้ ในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในการ
พัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธวิธีและเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6090602 การเมืองและการปกครองไทย
(3-0-6)
Thai Politics and Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวัฒนาการทางปกครองไทย รัฐธรรมนูญ และโครงสร้าง
ทางการปกครองของไทย ประวัติความเป็นมาของการปกครองไทย
รูปแบบและหน้าทีข่ องการปกครอง การควบคุมจากส่วนกลาง การมีสว่ น
ร่วมของประชาชน ปัญหาและแนวทางของการปกครองของไทยใน
อนาคต

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5.5 หมวดวิทยานิพนธ์
6090701 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Thesis
การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย
ใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูงเพื่อน�ำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการของภาครัฐหรือเอกชนและน�ำมาใช้เขียนวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
สูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเกิดผลกระทบอย่างมาก
ต่อการพัฒนาวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการ
Evolution of Thai government, constitution and Thai government บริหารหลักสูตรและคณะกรรมการที่ปรึกษาคอยก�ำกับดูแลและควบคุม
structure, history of Thai government, form and function of Thai government, ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา
centralized system, public participation, problems and solutions for Thai
government in the future.

Research, data analysis and building new a body of knowledge
through advanced research process in order to solve the management
problems of public sector or private sector and writing high-quality report
leading academic progress and a great effect on academic development of
public administration under a curriculum administrative board and a thesis
advisory committee based on the standard criteria of the graduate school

economic growth, international business, economic partners and
international economic organization

Research, data analysis and building a new body of knowledge
through advanced research process in order to solve the management
problems of public sector or private sector and writing high-quality report
leading academic progress and a great effect on academic development of
public administration under a curriculum administrative board and a thesis
advisory committee based on the standard criteria of the graduate school

6090603 การจัดการระบบเศรษฐกิจไทยและ
(3-0-6)
ระบบเศรษฐกิจโลก
Thai and Global Economic System Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
36 หน่วยกิต
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ อภิ ป ราย หลั ก การทางเศรษฐศาสตร์ 6090702 วิทยานิพนธ์
Thesis
เป้ า หมายและปั ญ หาเกี่ ย วกั บ นโยบายทางเศรษฐกิ จ ของไทยและ
การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย
เศรษฐกิจโลก การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโต
ใช้
ก
ระบวนการวิ
จัยขั้นสูงเพื่อน�ำผลการวิจัยมาใช้เขียนวิทยานิพนธ์ที่มี
ทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และให้อยู่ภายใต้
องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Study, analysis, discussion about economic principles, goals การควบคุมและการแนะน�ำของคณะกรรมการทีปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไป
and problems of Thai and global economic policies, economic stability, ตามเกณฑ์ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2556
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

3.2 รายวิชา
: รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
3.2.1 หมวดวิชาแกนร่วม     
6 หน่วยกิต
: Doctor of Political Science Program
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
in Political Science
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
Advanced Research Methodology
ชื่อเต็ม (ไทย)
: รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า) 15 หน่วยกิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: ร.ด. (รัฐศาสตร์)
1) กลุ่มวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Political Science (Political Science) 6071911 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : D.Pol.Sc. (Political Science)
Theory and Methodology in Political Science
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
6071912 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
3.1 หลักสูตร
Political Philosophy and Political Theory
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
60711930 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Advanced
Statistics
for
Social
Science
Research
แบบ 2.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้
2) กลุ่มวิชาเลือก
องค์ประกอบ
หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นไม่ น ้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต จากรายวิ ช า
1. หมวดวิชาแกนร่วม
3 หน่วยกิต
ต่อไปนี้
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
6071921 กระบวนการวางแผนและจัดการโครงการพัฒนา 3(2-2-5)
    2.1 วิชาบังคับ
9
Planning Process and Development Project
    2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
6071922 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
3. หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ (ไม่นับหน่วยกิต)
ไม่นับรวมหน่วยกิต
Seminar
on
System
Analysis
and
Design
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36
6071923 กระบวนทัศน์ของการพัฒนา
3(3-0-6)
รวมทั้งหมด
54
Paradigms of Development
6071924 การจัดการความขัดแย้งและผลประโยชน์สาธารณะ 3(3-0-6)
Conflict Management and Public Interests
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071925 จริยธรรมและภาวะผู้น�ำ
3(3-0-6)
Ethics and Leadership
6071926 สัมมนาเรื่องคัดสรรทางการเมืองไทย
3(2-2-5)
Seminar on Selected Topics in Thai Politics
6071927 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในการพัฒนา
3(2-2-5)
Seminar on Selected Problems and Issues in Development
6071928 แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษา
3(3-0-6)
การเมืองเปรียบเทียบ
Approach and Issues Comparative Politics
6071929 โลกาภิวัตน์กับการวิพากษ์
3(3-0-6)
Globalization and Its Critiques
3.2.3  หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ (ไม่นับหน่วยกิต)
นักศึกษาที่ส�ำเร็จปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ใช่สาขารัฐศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน เสริมทักษะ 2 รายวิชา ต่อไปนี้
6071101 วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Methodology in Political Science
6071102 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Society and Politics
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเสริมทักษะตามข้อก�ำหนด
ของบัณฑิตวิทยาลัย 1 รายวิชา ต่อไปนี้
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
และต้องได้ผลการเรียนเป็น S
3.2.4  หมวดวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
6071951 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี
คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundation, epistemologies, logical principles in
research inquiry, and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis
techniques in research, and conclusion of research, application of mixed
methodology, research value for quality development, and multidisciplinary
research.

6071911 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการหาความรู้
3(3-0-6)
ทางรัฐศาสตร์
Theory and Methodology in Political Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎี แ ละระเบี ย บวิ ธี ก ารหาความรู ้ แ บบต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
เครื่องมือส�ำคัญในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ เช่น วิธีการหาความรู้ของ
ส�ำนักประจักษ์นิยม, แนววิเคราะห์ภาษา, ส�ำนักปรากฏการณ์วิทยา,
ศาสตร์แห่งการตีความ, ทฤษฎีมาร์กซิสต์และทฤษฎีวิพากษ์สังคม,
ส�ำนักโครงสร้างนิยม, สัญวิทยา, และส�ำนักหลังยุคโครงสร้างนิยม
Theories and Methodologies which are the crucial instrument in
the study of Political Science such as Empiricism, Linguistic Analysis,
Phenomenology, Hermeneutics, Marxism and Critical Theories, Structuralism,
Semiology and Post-structuralism.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071912 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy and Political Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาการเมืองยุคกรีก ปรัชญาการเมืองยุคกลาง ปรัชญา
การเมืองสมัยใหม่ทงั้ ตอนต้นและตอนปลาย การปฏิเสธปรัชญาการเมือง
ไปให้ความส�ำคัญกับทฤษฎีการเมืองในยุคพฤติกรรมศาสตร์ ยุคหลัง
พฤติกรรมศาสตร์กับการเกิดใหม่ของปรัชญาการเมือง การล่มสลายของ
ทฤษฎีการเมืองและวิธีวิทยาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีการเมืองสมัย
ใหม่ ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองหลังสมัยใหม่ ทฤษฎีการเมืองร่วมสมัย
และความเหลื่อมซ้อนระหว่างปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Planning concept and process; local integrative planning techniques; projection techniques for development meaning; contents and
mechanism of Development project cooperation; development method
choosing; development planning preparation; organization planning; operation
planning, commanding, cooperating, controlling, and supervising.

6071922 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบและการพัฒนาระบบงานในองค์กร
การน�ำเอาเทคนิคเชิงปริมาณทางสถิตศิ าสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
งานและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ การออกแบบการหมุนเวียน
Ancient Greek political philosophy, medieval political philosophy, ของข้อมูลและจัดท�ำเอกสารและเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในองค์กรการพัฒนา

early- modern and late-modern political philosophy, the era of negation on
political philosophy and the birth of behavioralist political theory, post-behavioralism
and the rebirth of political philosophy, the collapse of behavioralist political
theory and methodology, modern political theory, postmodern political theory,
Contemporary political philosophy and theory, and the overlapping between
political philosophy and political theory.

6071921 กระบวนการวางแผนและจัดการโครงการพัฒนา 3(2-2-5)
Planning Process and Development Project
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและกระบวนการวางแผน เทคนิคส�ำหรับการวางแผน
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น แบบผสมผสาน การใช้ เ ทคนิ ค ทางการฉายภาพเพื่ อ
วางแผนการพัฒนา เนื้อหาและกลไกในการประสานงานระหว่างฝ่าย
ต่างๆ และกระบวนการต่างๆในการบริหารโครงการพัฒนา การตัดสินใจ
เลื อ กแนวทางในการพัฒนา การจัดเตรียมและร่างโครงการพัฒนา
การจัดองค์กรที่รับผิดชอบ การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ การบังคับบัญชา
การประสานงาน การควบคุมก�ำกับงาน และการนิเทศงาน
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Knowledge of system and system development in organization.
the application of a quantitative statistics techniques for the analyses of work
system and in checking the efficiency of the systems; the designing of the
flows of data and making and Ailing documents and data for uses in the
development organization.

6071923 กระบวนทัศน์ของการพัฒนา
3(3-0-6)
Paradigms of Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนทัศน์ในบริบทของการ
พัฒนาการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ซงึ่ สะท้อนภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
Comparative analysis of developmental paradigms
paradigmatic changes reflecting economics and social development in the
developing countries.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071924 การจัดการความขัดแย้งและผลประโยชน์ 3(3-0-6)
สาธารณะ
Conflict Management and Public Interests
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีและการจัดการความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบผลได้และผลกระทบ
ของการตัดสินใจเลือกนโยบายของชนชั้นน�ำที่มีต่อประชาชนในสังคม
Theories and management of conflicts between public and private
interests occurring in public policy process; comparing benefits and impacts
of making selection of elites’ policy on people in the society.

6071925 จริยธรรมและภาวะผู้น�ำ
3(3-0-6)
Ethics and Leadership
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ ำ� และจริยธรรมตามหลักศาสนาและ
ปรัชญาตะวันออก ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น�ำของผู้น�ำโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการศึกษากรณีประเทศไทยแล้วน�ำมาอภิปราย
เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและภาวะผู้น�ำ

Concepts and theories about leadership and ethics based on
religious principles and eastern philosophy, theory of human relationship and
leadership of the 21th century focusing on a case study in Thailand and
discussion for making conclusion and suggestions for morally and leadership
development.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6071927 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในการพัฒนา 3(2-2-5)
Seminar on Selected Problems and Issues in Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประเด็ น ถกเถี ย งในทางทฤษฎี และวิ ธี วิ ท ยาที่ ไ ด้ รั บ
การคัดสรรจากอาจารย์ผู้สอนหรือที่ได้รับความสนใจจากชุมชนวิชาการ
ในด้านการพัฒนา

Theoretical and methodological argumentation on interesting
problems and issue in development selected by an instructor.

6071928 แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษา
3(3-0-6)
การเมืองเปรียบเทียบ
Approaches and of Issues Comparative Politics study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ขอบข่าย และพัฒนาการของการศึกษาการเมืองเปรียบ
ในฐานะของสาขาวิชา และในฐานะวิธวี ทิ ยาแบบหนึง่ เน้นทฤษฎี วิธกี าร
ศึ ก ษา วิ ธี วิ เ คราะห์ และผลงานวิ จั ย ค้ น คว้ า จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ตลอดจนแนวโน้มและประเด็นปัญหาหลักๆ เช่น พัฒนาการของรัฐชาติ
และความเป็นพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรับกับสังคม ประชาธิปไตย
ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ เป็นต้น
Scope and development comparative politics study as an
academic field’ and an ‘academic Method’, focusing highlighting on; theories;
methodologies; approaches; and from Past to Present research findings;
including crucial contemporary tendency and main political questions such
as nation-state development and citizenship, state-society relation,
democracy, ethnical conflict, etc.

6071926 สัมมนาเรื่องคัดสรรทางการเมืองไทย
3(2-2-5)
6071929 โลกาภิวัตน์กับการวิพากษ์
3(3-0-6)
Seminar on Selected Topics in Thai Politics
Globalization and Its Critiques
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในด้านการเมือง
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ โลกาภิ วั ต น์ ผลกระทบของโลกาภิ วั ต น์
ไทยอย่างละเอียดลึกซึ้ง
โลกาภิ
ว
ั
ต
น์
ก
ับการแบ่งซอยของหน่วยการเมืองในเวทีระหว่างประเทศ
In-depth analysis of a particular issue in Thai politics.
โลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
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คู่มือหลักสูตร
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Concepts of globalization; impacts of globalization; globalization 6071101 วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
and political division in international arena; globalization and local culture.
Methodology in Political Science
60711930 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Advanced Statistics for Social Science Research
ขอบข่าย ลักษณะพัฒนาการ แนวการวิเคราะห์ปัญหาและ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีส�ำคัญทางรัฐศาสตร์ มโนทัศน์ และประเด็นปัญหาต่างๆ รวมทั้ง
เทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับตัวแปรเชิงพหุ กรอบการวิเคราะห์ที่จะใช้ในการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
Scope, types of development, strategies for problem analysis
ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์
and
main
theories
in political science concepts and problem issues including
เส้นทาง การวิเคราะห์พหุระดับ การทดสอบโฮลทิรงิ -ที การวิเคราะห์ความ
analysis frame of research in political science.
แปรปรวนเชิงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเชิงพหุ การวิเคราะห์
6071102 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
ปัจจัย การวิเคราะห์จำ� แนกประเภท การวิเคราะห์กลุม่ ฝึกวิเคราะห์ขอ้ มูล
Thai Society and Politics
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป เช่น โปรแกรม SPSS โปรแกรม LISREL
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Techniques of statistical analysis of multivariate data, such as
โครงสร้ า งอ� ำ นาจ สั ง คม และสถาบั น ทางการเมื อ ง
multiple correlation analysis and multiple regression equation, path analysis,
multi-level analysis, Hotel ling’s T analysis, multivariate analysis of variance การปกครองไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(MANOVA), multivariate analysis of covariance (MANCOVA), factor analysis, พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพทางสังคม โครงสร้างอ�ำนาจ และ
discriminant analysis, cluster analysis, practice of data analysis by statistical สภาพทางการเมือง แต่ละช่วงในด้านลักษณะ สาเหตุ และสภาพแวดล้อม
packages such as SPSS program, LISRES program.
การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการเมืองไทย
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
Structure of power, society and political institution in Thailand
English for Graduate Studies 3
since the reign of King Chulalongkorn, the administrative revolution in 1932
until the present, . analysis of Thai society, structure of power and political
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
situation focusing on types, causes and environment; analysis of factors
ทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ affecting Thai society and Thai politics.
4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และ 6071951 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
การพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทาง
Thesis
วิชาการ ประกาศ และสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด และ
ท�ำการวิจยั หรือการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาชุมชน
การน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (Power Point Presentation)
และสังคม ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและให้อยู่ภายใต้
Review and study of grammar and language development for การควบคุมและการแนะน�ำของคณะกรรมการที่ปรึกษา
the four basic skills: listening, speaking, reading and writing, with emphasis
on listening and speaking English for academic purposes, for example
listening to news, lectures, announcement and conversation, summarization
through verbal practice and PowerPoint presentation.

414 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

Conducting Research, for building a new body of knowledge
using a research process in order to solve the problems of community and
society resulting in an advancement of public administration under a
supervision of a thesis advisory committee.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร พ.ศ. 2556
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
: Doctor of Business Administration Program
in Business Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Business Administration
(Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : D.B.A. (Business Administration)
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ จัดการศึกษา
แบบ 2.1 แผนการเรียนรายวิชา เรียนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
และท�ำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีหน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 วิชาบังคับ
    2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3
15
6
36
60

3.3 รายวิชา
3.3.1 หมวดวิชาแกนร่วม
จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3 (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
3.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จ�ำนวน 21 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ
จ�ำนวน 15 หน่วยกิต
4099502 การบริหารธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Business Administration
4099503 การวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลก
3(2-2-5)
ในยุคโลกาภิวัตน์
Analysis of Economic Growth in Globalization
4099504 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลกและการแข่งขัน 3(2-2-5)
ทางธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Global Strategic Management and
Firm Competition in AEC
4099505 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารธุรกิจขั้นสูง
3(2-2-5)
Seminar on Advanced Business Administration Research
4099506 สถิติศาสตร์ขั้นสูงส�ำหรับการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Advanced Statistics For Business Research
2) วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่ วิชาทีก่ �ำหนดให้
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4099551 การบริหารธุรกิจท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่
3(2-2-5)
Local Business Administration in the New Economy Era
4099552 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและ
3(2-2-5)
การเป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจ
Enterprise Entrepreneurship and Consultants
4099553 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ 3(3-2-5)
นวัตกรรม
International Business Administration and
Innovation Management
4099554 การจัดการองค์การเชิงเปรียบเทียบและจริยธรรม 3(2-2-5)
ส�ำหรับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่
Comparative Organization Management and
Ethics for Modern Business Administration
4099555 การจัดการตลาดสมัยใหม่และความรับผิดชอบ 3(2-2-5)
ต่อสังคมขององค์การ
Modern Marketing Management and Corporate
Social Responsibility
4099556 การจัดการการด�ำเนินงานและการจัดการ
3(2-2-5)
โซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
Operations Management and Advanced
Strategic Supply Chain Management
4099557 การบริหารทางการเงินและการบัญชีขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Financial Administration and Accounting
4099558 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้น�ำ
3(2-2-5)
โลกธุรกิจยุคใหม่
Human Resource Management and Leadership
in New Global Business
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4099559 พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และกลยุทธ์ธุรกิจดิจิตอล 3(2-2-5)
Electronic Commerce and Digital Business Strategies
4099560 กฎหมายธุรกิจส�ำหรับการจัดการภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5)
Business Laws for Private and Public Management
3.3.3 หมวดวิทยานิพนธ์
ก�ำหนดให้นักศึกษาต้องท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ดังนี้
4099510 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
3.3.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ก�ำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ดังนี้
4099501 หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Administration (ไม่นบั รวมหน่วยกิต)
รวม
60 หน่วยกิต
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
จ�ำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจัยระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการขั้นตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี
คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemologies, logical principles in
research inquiry, and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis
techniques in research, and conclusion of research study, application of mixed
methodology, research value for development, and multidisciplinary research.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3 (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
ทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ 4
ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และ
การพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทาง
วิชาการ ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด
และการน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้

Review and study of grammar and language development for
the four basic skills : listening, speaking, reading and writing, with emphasis
on listening and speaking English for academic purposes, for example
listening to news, lectures, announcement and conversation, summarization
through verbal practice and PowerPoint presentation.

4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จ�ำนวน 15 หน่วยกิต
4.2.1 วิชาบังคับ
จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
4099502 การบริหารธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Business Administration
การประยุกต์กลยุทธ์ทางการบริหารธุรกิจโดยการจัดประชุม
สัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทบทวนหัวข้อที่เลือก
ศึกษาทางการบริหารธุรกิจ เนือ้ หาวิชาครอบคลุมการก�ำหนดวัตถุประสงค์
เป้ า หมาย การพั ฒ นาข้ อ มู ล ขององค์ ก าร การวิ เ คราะห์ ท รั พ ยากร
การประเมินสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก การประเมินทางเลือก
การวิเคราะห์กลยุทธ์และทางเลือก การตั้งวัตถุประสงค์ในระยะยาว
การพัฒนาวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ การตัดสินใจ การทบทวนและ
การควบคุม โดยศึกษากรณีศึกษา หัวข้อสัมมนา บทความหรือวารสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการบริหารธุรกิจ
Application of business administration strategy by holding a
meeting, seminar, exchange of opinions and review topics selected to study
in business administration. The contents of this subject including setting the

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

objective and goal, developing information of the organization, analysis of
resource, evaluation of inside and outside circumstance, evaluation of
alternatives, analysis of strategy and alternatives, setting long – term objective,
developing objective and strategy ,decision making, review and control by
studying a case study, seminar topics, articles or academic journal related to
business administration issues.

4099503 การวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ในยุคโลกาภิวัตน์
Analysis of Economic Growth in Globalization
การวิเคราะห์ และอภิปรายแนวคิด สภาวะทางเศรษฐกิจ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ระบบ
ทุนนิยมข้ามชาติ ซึง่ จะมีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิผล ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน เงินสดส�ำรอง
นโยบายของรัฐเกีย่ วกับเศรษฐกิจระยะยาว การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การค้าสมัยใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อความได้เปรียบใน การแข่งขันของประเทศ
นั้ น ๆ และผลกระทบทางเศรษฐกิ จ แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ และการค้ า
ในอนาคต โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ ไ ด้ ข ้ อ สรุ ป ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจของผู้บริหารองค์การ และศึกษากรณีศึกษา บทความ และ
หัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
Analysis and discussion of concepts, economic state inside the
country and abroad, modern information technology economy, transnational
capitalism influencing international busineses running effectively such as
inflation, exchange, reserved cash, government policy about long - term
economy, economic growth and modern trade resulting some advantages in
competition in that country and impacts on economy, economic trend and
future trade focusing on conclusion about problem solving affecting on
decision making of organization administrators and study of a case study,
articles and related seminar topics.
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4099504 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลกและ
3(2-2-5)
การแข่งขันทางธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Global Strategic Management and
Firm Competition in AEC
วิวัฒนาการหรือแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทฤษฎีทางการบริหาร
องค์การ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการสร้างและก�ำหนด กลยุทธ์ การน�ำ
กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ การประเมิ น ผลกลยุ ท ธ์ และการพั ฒ นากลยุ ท ธ์
ตลอดจนการควบคุม กลยุทธ์เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
ตรวจสอบโอกาสและความเสีย่ งของธุรกิจในโลกยุคปัจจุบนั เครือ่ งมือทาง
ความคิดในการวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของภาครัฐและภาคสถาบัน
ต่างๆ ทางสังคมที่มีต่อการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) ศึกษากรณีศึกษา บทความ และหัวข้อ
การสัมมนาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญที่
หลากหลาย
Evolution or concepts and theories related to strategic
management inside the country and abroad including organization administrative theory to promote potential in making and setting strategy and practice,
evaluation and development of as well as strategies ; controlling strategy to
increase the ability in competition ; chance assessment and business risk in
the present world ; thinking tools in analyzing role and influence of government
and social institutes affecting business competition including economic group
making and step to be ASEAN Economic Community, studying a case study,
articles and related seminar topics including opinion exchange with various
experts.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4099505 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5)
Seminar on Advanced Business Administration Research
วิทยาระเบียบวิธกี ารวิจยั และพัฒนาการของระเบียบวิธวี จิ ยั
ทางธุรกิจขั้นสูง การวิจัยประเภทต่างๆ การวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการ การออกแบบ
และขั้ น ตอนในการท� ำ วิ จั ย การก� ำ หนดประเด็ น ปั ญ หาการวิ จั ย
การทบทวนวรรณกรรม การก�ำหนดกรอบแนวความคิดและสมมติฐาน
เทคนิคในการสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล การสุม่
ตัวอย่าง การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลจากการวิจยั การรายงานผล
การวิจยั และจรรยาบรรณของการท�ำวิจยั รวมถึงการวิเคราะห์และวิจารณ์
งานวิจัย และการน�ำเสนอแนวทาง การวิจัยในอนาคต
Research methodology and development of advanced business
research methodology, types of research, mixed method research between
quantitative research and quantitative research, designing process and
stages of conducting research, setting research problem, review of literature,
setting framework and hypothesis, techniques of research tool construction,
methods of data collection, defining samples, analyzing and interpreting
research data, reporting result, and ethics of research including analysis and
critique of the research work, presentation of future research guidelines.

4099506 สถิติศาสตร์ขั้นสูงส�ำหรับการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5)
Advanced Statistics for Business Research
การประยุกต์สถิตติ า่ งๆ ทีใ่ ช้ในการวิจยั ทางธุรกิจ รวมทัง้ การ
ใช้สถิตขิ นั้ สูง โดยการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การเลือกใช้วิธีการทางสถิติให้เหมาะสมกับการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะห์การถดถอยเส้นตรงเชิงพหุ
(Multiple Linear Regression) การวิเคราะห์จดั กลุม่ (Cluster Analysis)
การวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท (Discriminant Analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพหุ (MANOVA)
การวิเคราะห์สว่ นประกอบ (Principle Component Analysis) และเทคนิค
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุอื่นๆ ตลอดจนการแปลผล และการน�ำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท�ำข้อเสนอแนะต่างๆ

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Applications of various statistics used in business research 4099552 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเป็น 3(2-2-5)
including using advanced statistics by using statistical packages for analyzing
ที่ปรึกษาวิสาหกิจ
statistical data, selection of statistical methods appropriate to research
Enterprise
Entrepreneurship and Consultants
including ANOVA, Multiple Linear Regression, Cluster Analysis, Discriminant
กระบวนการในการเป็นผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ ตัง้ แต่การเริม่
Analysis, Factor Analysis, MANOVA, Principle Component Analysis and other
multi – factor analyzed techniques including interpreting and presenting จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ใหม่ ขั้ น ตอนของความส� ำ เร็ จ ในการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
analyzed findings and suggestions.
วิสาหกิจ การสร้างนวัตกรรม โอกาส การคัดสรรธุรกิจ การสรรหาวัตถุดิบ
4.2.2 วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาที่ก�ำหนดให้ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โดยใช้กรณีศกึ ษาและตัวอย่างทีเ่ กิดขึน้
จริง และนักศึกษามีส่วนร่วมในการท�ำงานกลุ่ม โดยการจัดท�ำโครงการ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
4099551 การบริหารธุรกิจท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่ 3(2-2-5) เป็นที่ปรึกษาในธุรกิจผู้ประกอบการวิสาหกิจที่เลือกมาในการพัฒนา
Local Business Administration in the New Economy Era โครงร่าง การรายงานความก้าวหน้าในทุกสัปดาห์ รวมทั้งการจัดท�ำและ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี หัวข้อและประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับ น�ำเสนอโครงการขั้นสุดท้าย
Process of entrepreneurship since the beginning of new business,
การบริ ห ารธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium
procedure
of
success
as enterprise entrepreneur, making innovation, chance,
Enterprises:SMEs) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
business selection, finding raw products and feasibility analysis using a case
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management) การจัดการ study and authentic example and students participation in working in a group
ธุรกิจในท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ประสบความส�ำเร็จ by making a project consultant for entrepreneurship selected to develop
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดการ outlines, report the progress every week including making and presenting the
ธุรกิจท้องถิ่น รวมทั้งมีทักษะในการสร้าง การจัดการบริหารธุรกิจขนาด final project.
4099553 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและ
3(3-2-5)
เล็ก กรณีศึกษา บทความ และหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
การจัดการนวัตกรรม
Concepts, principles, theories, topics and new issues about small
and medium enterprises (SME S), entrepreneurship, small business
International Business Administration and
management, local business management inside the country and abroad
Innovation Management
successfully and be able to compete in the world market with an emphasis on
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
the importance of local business management including having skills in
ประเทศ
การลงทุ
น ระหว่ า งประเทศ การบริ ห ารข้ า มวั ฒ นธรรม
making, managing and administrating small business, case studies, articles,
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อ
related seminar topics.
การตั ด สิ น ใจในการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน การจัดการ การผลิตและ
การด�ำเนินงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการวางแผน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
และการตัดสินใจของผูบ้ ริหารองค์การทีด่ ำ� เนินธุรกิจระหว่างประเทศ และ
การสร้างองค์ความรู้ และทรัพย์สนิ ทางปัญญา ระบบและเครือข่ายในการ
หาประโยชน์ การปรับแก้ไขนวัตกรรม และขั้นตอนที่จ�ำเป็นใน การสร้าง
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ระดับโลก ศึกษา
กรณีศึกษา บทความ หัวข้อสัมมนา และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
และต่างประเทศ แนวปฏิบัติขององค์การธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกหรือ
ยอมรับว่าเป็นองค์การธุรกิจที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งผลที่เกิดจากการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ กรณีศึกษา บทความ และหัวข้อ
สัมมนาที่เกี่ยวข้อง

4099554 การจัดการองค์การเชิงเปรียบเทียบและ
3(2-2-5)
จริยธรรมส�ำหรับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่
Comparative Organization Management and
Ethics in Modern Business Administration
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การจัดการองค์การ การพัฒนา
องค์การ พฤติกรรมองค์การขององค์การธุรกิจทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ภายใต้สภาวะแวดล้อมทีเ่ ป็นอยู่ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างทฤษฎีใหม่
หรือเพื่อก�ำหนดแนวทางในการจัดการองค์การ หลักการพัฒนาองค์การ
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาที่ ก� ำ ลั ง เผชิ ญ อยู ่ ข ององค์ ก ารธุ ร กิ จ ตลอดจนแนวคิ ด
หลักการ ทฤษฎี คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับและ
การควบคุมว่าด้วยจริยธรรมทางธุรกิจของประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศ

4099555 การจัดการตลาดสมัยใหม่และความรับผิดชอบ 3(2-2-5)
ต่อสังคมขององค์การ
Modern Marketing Management and Corporate
Social Responsibility
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิจัยตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นโยบายและกลยุทธ์ในการ
จัดการตลาดสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบใน การแข่งขันให้กับ
องค์การ แนวคิดทางการตลาดทีม่ งุ่ เน้นจุดขายด้านความแตกต่าง กลยุทธ์
การตลาดเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ตลอดจนหลักการการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
สังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บทความ และหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

Concepts and theories related to international business
administration, international investment, cross cultural administration ; change
of inside and outside environment affecting decision making in international
business management in various fields such as management, marketing,
accounting, finance, management, production and operation management
and human resource management including planning and decision making
of administrators of international business and knowledge making and
intellectual asset, system and network in searching for benefit, innovation
adaptation and necessary procedure in making innovation of international
business management to go to word class level, case studies, articles,
seminar topics and study tour inside and outside the country.
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Concepts, principles, theories, organization management,
organization development, organization behaviors of business organization
inside and outside the country under existed environment to lead to build a
new theory or set way to manage organization ; principles of organization
development to solve the problem facing business organization including
concepts, principles, theories, business ethics and moral ; laws, regulations
and control in business ethics of countries both in the country and abroad ;
practical approaches of business practices of selected or accepted as
business organization with moral and ethical management based on good
governance, including results occurred from administration and management
with good governance of the organization, case studies, articles, and related
seminar topics.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Concepts, principles, marketing theories, consumer behaviors, 4099557 การจัดทางการเงินและการบัญชีขั้นสูง
3(2-2-5)
marketing research, customer relationship management, policy and strategy
Advanced Financial Management and Accounting
in managing modern market for competitive advantages of organization ;
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และประเด็นใหม่ เกี่ยวกับการจัดการ
marketing concepts focusing on selling defferences, international comparative
marketing strategy including principles of building social responsibility of the ทางการเงินและการบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์และ
organization, living together happily in the society sustainably ; case studies,
การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการบัญชี การวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ
articles and related seminar topics.
ทางการเงิ น และการบั ญ ชี ที่ มี ผ ลต่ อ การด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งความรู ้
4099556 การจัดการการด�ำเนินงานและการจัดการ 3(2-2-5) ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการเงินและ
โซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
การบัญชี กรณีศึกษา บทความ และหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
Operations Management and Advanced Strategic
Concepts, principles, theories and new issues about financial
and accounting management both domestic and abroad, analysis and
Supply Chain Management
and accounting strategic planning, analysis of financial and
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีใหม่ ในการด�ำเนินงานและ financial
accounting alternatives affecting business operation to gain knowledge and
การจัดการการผลิตขององค์การธุรกิจชัน้ น�ำทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ understanding and to be able to apply in financial and accounting decision
วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ของการ making, case studies, articles, and related seminar topics.
ก�ำหนดนโยบาย การก�ำหนดกลยุทธ์ การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติขององค์การ 4099558 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้น�ำ 3(2-2-5)
โลกธุรกิจยุคใหม่
เหล่านัน้ การน�ำระบบการจัดการโซ่อปุ ทานและโลจิสติกส์มาใช้ เพือ่ ให้การ
Human Resource Management and Leadership
ด�ำเนินงานและการผลิตมีผลิตภาพสูงท�ำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและ
in New Global Business Era
บริการทีผ่ ลิตได้ไปถึงมือผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพ ให้การ
แนวคิ
ด หลักการ ทฤษฎี หัวข้อและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
เลื่อนไหลของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ผลิต คนกลาง และผู้บริโภค
เป็นอย่างราบรืน่ รวดเร็ว มีคณ
ุ ภาพ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์การ การจัดการ
และพัฒนาศักยภาพสมรรถนะและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ใน
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และน� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น งานและ องค์การ แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในเชิงเปรียบเทียบของ
การจัดการการผลิต กรณีศึกษา บทความ และหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
Concepts, principles and new theory in operating and managing องค์การในประเทศ และหรือขององค์การในต่างประเทศและในแต่ละ
production of high class business organization inside the country and abroad, ภูมิภาคของโลก เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และมีทักษะในการ
comparative analysis to gain deep knowledge and understanding of setting จัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
policy, setting strategy, implementing strategy of those organization, applying สร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
taking supply chain management system and logistics in order to make high
quality of production to make goods, transport and services to consumers ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น�ำ  คุณลักษณะ
efficiently and with quality ; making flow of information exchanges between ผู้น�ำยุคใหม่ ปัญหาท้าทายความสามารถของผู้น�ำทางธุรกิจ การวิเคราะห์
producers, middle persons and consumers smoothly, fast with quality ; ตั ว แบบผู ้ น� ำ ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ท การบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ ง ในประเทศและ
philosophy of Self-Sufficient Economy of King Phumipol and applicaltion for operation ต่างประเทศ กรณีศึกษา บทความ และหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
and production management ; case studies, articles and related seminar topics.
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Concepts, principles, theories, and Issues related to human
resource management to build organizational effectiveness management and
development of human resource competency and capability of the
organization of human resource ; organizations in the country and
international or organizations and in different regions of the world to gain deep
understanding and skills in human resource management of organizationing
with efficiency and effectiveness and the competitiveness of the organization
as well as other factors affecting the human resource management ; concepts,
leadership theories, modern leader characteristics, problems challenged
business leader’s ability, analysis of leader models suitable for business
administration contexts inside the country and abroad, case studies, articles,
and related seminar topics.

4099559 พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และกลยุทธ์ธุรกิจดิจิตอล 3(2-2-5)
Electronic Commerce and Digital Business Strategies
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนและ
การควบคุมทัง้ องค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบกระบวนธุ ร กิ จ ใหม่ การประสานงานข้ า มองค์ ก าร
การวางแผนทรัพยากรขององค์การ กลยุทธ์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ปัญหา
การจัดการในการพัฒนาระบบ ระบบเกือ้ หนุนรวม ระบบฉลาด การจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเรือ่ งบุคลากรของระบบ โดยการใช้
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย สือ่ อินเตอร์เน็ต การสือ่ สาร
และธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นความเข้าใจในทักษะ เครื่องมือ
หลักการทางธุรกิจ และกลยุทธ์ และโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
ปัญหาทางด้านการจัดการและสังคมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ใน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลในการท�ำงานมากขึ้น กรณี
ศึกษา บทความ และหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
Information technology management related to planning and
controlling a whole organization, strategic planning in the area of information
technology, designing new procession, coordinating across organization,
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น(ท-ป-อ)

resource plan of organization, electronic trading strategies, problem of
managing about the system development, whole support system, intelligent
system, electronic document management and personnel management of the
system using information system and various technologies ; media internet,
communication and business through electronic media focusing on
understanding of skills equipment, business principles and strategies and a
chance to be entrepreneur ; problems of management and society related to
these technologies for supporting and promotion to gain efficacy in working,
case studies, articles and related seminar topics.

4099560 กฎหมายธุรกิจส�ำหรับการจัดการภาครัฐ
3(2-2-5)
และเอกชน
Business Laws for Private and Public Management
องค์ความรู้ทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจที่ว่าด้วยเรื่อง การคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค และทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยเน้นสภาพปัญหาและการประยุกต์
ใช้ได้ส�ำหรับการบริหารจัดการในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อน�ำ
ข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา และจัดท�ำรายงานการศึกษาได้อย่างมี
มาตรฐาน เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายธุรกิจ
ส�ำหรับการจัดการภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษา บทความ และหัวข้อ
สัมมนาที่เกี่ยวข้อง
A body of knowledge about civil laws and trade laws including
laws related to entrepreneur concerning about the state of consumer
protection and intellectual properties focusing on problems and applications
for management and administration in organization both government and
private organization to bringing the findings to hold the seminar and making
a standard report of the study and to persenting, suggestions for solving
problems on business laws for state and private management, case studies,
articles, and related seminar topics.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.3  หมวดวิทยานิพนธ์
40999510 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thersis
การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการบริหารธุรกิจก่อให้
เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการ
พัฒนาวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้การดูแลและให้ค�ำปรึกษา
ของวิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือได้รบั การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
Conducting research for building a new body of knowledge in
business administration resulting in an academic progress and effecting an
academic development of business administration under a supervision and
advice of a thesis advisory committee ; publication of the thesis finding or the
finding accepted to be published in the international academic journals.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Overview important of business administration, analysis and
synthesis of concepts, theories and principles of business administration both
domestic and international from the past until the present including concepts,
theories and principles of management, marketing, accounting, finance,
production and operation management and human resource management ;
evaluation and conclusion of concepts, theories and principles including all
area of business administration techniques for application appropriate to
situations ; estimation and prediction of directions and trends of future business
administration by studying case studies, articles or academic journals related
to business administration issues and study tour inside the country and abroad.

4.4  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
4099501 หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Administration  (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
ภาพรวมสาระส�ำคัญทางการบริหารธุรกิจ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการบริหารธุรกิจทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการด้านการจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน การจัดการการผลิต
และการด�ำเนินงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเมินและสรุป
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตลอดจนเทคนิคทางการบริหารธุรกิจ
ทุกด้าน เพือ่ การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การคาดคะเน
และพยากรณ์เกีย่ วกับทิศทางและแนวโน้มของการบริหารธุรกิจในอนาคต
โดยศึกษาจากกรณีศึกษา บทความหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางการบริหารธุรกิจ และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตร พ.ศ.2556
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมีศกึ ษา
: Doctor of Philosophy Program
in Chemistry Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ปร.ด. (เคมีศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Doctor of Philosophy (Chemistry Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: Ph.D. (Chemistry Education)
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2 แบบ 2.1 จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแบบ 2.1 และระยะเวลาการส�ำเร็จ
การศึกษาเป็นหลักสูตรตามแบบการศึกษาเต็มเวลา
3.1 หลักสูตรแบบ 2.1
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 51 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาแกนร่วม
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.1) รายวิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.2) รายวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
4) หมวดวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
รวม
51 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
หลักสูตร แบบ 2 แบบ 2.1
1) หมวดวิชาแกนร่วม จ�ำนวน 3 หน่วยกิต ก�ำหนดให้เรียนดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093 101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
นักศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาเสริมพืน้ ฐานทีก่ �ำหนดโดยไม่นบั
รวมหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S ดังรายวิชาดังนี้
8090 101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ�ำนวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
2.1) รายวิชาบังคับ จ�ำนวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
2094 101 เคมีเชิงบูรณาการขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Integrated Chemistry for Chemical Education
2094 102 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเคมีศึกษา 1
1(0-2-1)
Doctoral Seminar on Chemistry Education 1
2094 203 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเคมีศึกษา 2
1(0-2-1)
Doctoral Seminar on Chemistry Education 2
2094 204 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเคมีศึกษา 3
1(0-2-1)
Doctoral Seminar on Chemistry Education 3
1093 731 สถิติขั้นสูงส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
2.2) รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2074 217 เคมีนาโนส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Nanochemistry for Chemical Education

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2094 105 การออกแบบการทดลองในบทเรียนเคมี
3(2-2-5)
Experimental Designs in Chemistry Lesson
2094 206 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Inorganic Chemistry Education
2094 207 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Analytical Chemistry Education
2094 208 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Organic Chemistry Education
2094 209 ชีวเคมีขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Biochemistry Education
2094 210 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Physical Chemistry Education
2094 211 เคมีสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Environmental Chemistry
2094 212 ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
3(2-2-5)
Petrochemistry and Polymer
2094 213 เคมีประยุกต์เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Wisdom in Applied Chemistry
2094 214 ปัญหาพิเศษทางเคมีเชิงค�ำนวณ
3(2-2-5)
Special Topics in Computational Chemistry
3) หมวดวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 36 หน่วยกิต มีรายวิชาดังนี้
2094 215 วิทยานิพนธ์
36(0-72-36)
Thesis
4) วิชาเสริมพื้นฐาน จัดให้นักศึกษาเรียนภายใต้เงื่อนไขดังนี้
ในกรณีที่เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ใช่
สาขาวิชาเคมี หรือสาขาเคมีศกึ ษา ต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาทาง
เคมีโดยไม่นับรวมหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S (นักศึกษาที่
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี หรือสาขาเคมีศึกษา
แต่ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร)
4. ค�ำอธิบายและรหัสวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093 101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี
คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemology, logical principles in
research inquiry, and drawing conclsions from the research results, research
methodology, process in research, research designs and advanced data
analysis techniques in research, and conclusion of research, application of
mixed methodology, research value for quality development, and
multidisciplinary research.

8090 101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ
4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และ
การพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทาง
วิชาการ ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด
และการน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (Power Point Presentation)
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Review and study of grammar and language development for
the four basic skills : listening, speaking, reading and writing, with emphasis
on listening and speaking English for academic purposes, for example
listening to news, lectures, announcement and conversation, summarization
through verbal practice and PowerPoint presentation.

4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4.2.1 รายวิชาบังคับ
2094 101 เคมีเชิงบูรณาการขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา 3(2-2-5)
Advanced Integrated Chemistry for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษา ค้นคว้า บูรณาการ วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดสมัยใหม่ทางเคมีทุกแขนงน�ำไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนเคมี และการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ การใช้สถิตวิ เิ คราะห์
ส�ำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ การติดตามความก้าวหน้าทางด้านเคมี
ส�ำหรับหัวข้อที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสังเคราะห์ผลงานที่สนใจบนพื้นฐานแนวความคิดใหม่ๆ

Study, investigation, integration, analysis and synthesis on
knowledge, theories and modern ideas in chemistry leading to instructional
management and science project working, statistics for science project
working, progressive following in chemistry in high school instruction,
synthesis of current results based on modern ideas.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Presentation summarization and discussion on interesting topics
regarding teaching chemistry from Thai and International journals and apply
to classroom teaching

2094 203 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเคมีศึกษา 2
1(0-2-1)
Doctoral Seminar on Chemistry Education 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชาสัมมนาทางเคมีศึกษา 1
สั ม มนางานวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจและทั น สมั ย ทางเคมี
ทั้งภายในและต่างประเทศ
Seminar on interesting and modern topics in chemistry
at national and international levels.
2094 204 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเคมีศึกษา 3
1(0-2-1)
Doctoral Seminar on Chemistry Education 3
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชาสัมมนาทางเคมีศึกษา 2
การน�ำเสนอ สรุป และอภิปราย งานวิจยั เกีย่ วกับการจัดการ
เรียนการสอนเคมี เพื่อก�ำหนดหัวข้อการท�ำวิทยานิพนธ์
Presentation summarization and discussion on research topics
regarding teaching chemistry to develop a research topic.

2094 105 การออกแบบการทดลองในบทเรียนเคมี
3(2-2-5)
Experimental Designs in Chemistry Lessons
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
2094 102 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเคมีศึกษา 1
1(0-2-1)
การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาทางเคมี ที่ ป รากฏในหลั ก สู ต ร
Doctoral Seminar on Chemistry Education 1
การออกแบบการทดลอง การสร้างสือ่ การเรียนการสอน โดยประยุกต์วสั ดุ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หาง่ายและราคาถูก เพื่อทดแทนวัสดุที่หายาก ยุ่งยากซับซ้อนและราคา
การน�ำเสนอ สรุป และอภิปราย งานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ แพง ส�ำหรับการทดลองทางเคมี การประเมินผล การปฏิบัติการทดลอง
การเรียนการสอนเคมี ในวารสารไทยและนานาชาติ เพื่อประยุกต์ในการ
Analysis of chemical contents in curriculum, designing and
constructing equipment for experiments in chemistry using inexpensive local
เรียนการสอนในชั้นเรียน
materials, and substating expensive and complex equipment, assessment of
experiment performance.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1093 731 สถิติขั้นสูงส�ำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี
แนวคิดและวิธีการทางสถิติระดับสูงเกี่ยวกับการวิเคราะห์
พหุตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมพหุตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์การจ�ำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์
การจัดกลุม่ พหุ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Concepts and advanced statistical methods used in multivariate
analyzing such as multivariate analysis of variance, multivariate analysis of
covariance, canonical correlations analysis, factor analysis, discriminant
analysis, path analysis, multiple group analysis, multilevel analysis, structure
equation modeling analysis, and multilevel structure equation modeling
analysis, applications of statistical packages for data analyses.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2094 206 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Inorganic Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักส�ำคัญทางเคมีอนินทรีย์ เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับพันธะใน
สารอนินทรีย์เคมี และสมบัติของธาตุหมู่หลัก โคออร์ดิเนชันของโลหะ
ทฤษฎีกลุ่ม เคมีของสารประกอบออร์กาโนเมทัลลิก และฝึกปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
Major principles of inorganic chemistry such as chemical
bonding of inorganic compounds, chemistry of main group elements,
coordination chemistry of metals, group theory, organometallic chemistry and
laboratory practice related to the content.

2094 207 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Analytical for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การและเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ และ
เชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงและแนวทางประยุกต์
ในการวิจัย และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

4.2.2 รายวิชาเลือก
Principles and quanlitative and quantitative analytical techniques
2074 217 เคมีนาโนส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
by
using
advanced
analytical techniques and applications for research and
Nanochemistry for Chemistry Education
laboratory practices related to the content.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
2094 208 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
เคมีของสารประกอบทีม่ โี ครงสร้างระดับนาโน การเตรียมวัสดุ
Advanced Organic for Chemistry Education
นาโนโดยวิธที างเคมี สมบัติ การตรวจหาลักษณะเฉพาะ และการประยุกต์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทางเคมีของโมเลกุลที่มีโครงสร้างแบบต่างๆ เช่น อนุภาคนาโน ท่อนาโน
โครงสร้างและกลไกของปฏิกริ ยิ าแบบต่างๆ ของสารอินทรีย์
ซูปราโมเลกุล และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
้ างจลนพลศาสตร์และสเตอริโอเคมี
The chemistry of nano-scale structures, nanomaterial preparing เคมีของแสง ตลอดจนการน�ำความรูท
by chemical method, properties, specific investigation and chemical มาท�ำนายปฏิกริ ยิ า และฝึกปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หา
applications of the molecular structures, nanoparticles, nanotubes and supramolecules and laboratory practices related to the content.

Structure and reaction mechanism of organic compounds,
photochemistry, application of chemical kinetics, thermodynamics, stereochemistry
to predict the reactions and laboratory practices related to the content.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2094 209 ชีวเคมีขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5) 2094 212 ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
3(2-2-5)
Advanced Biochemistry for Chemistry Education
Petrochemical and Polymer
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การประยุกต์ความรูท้ างชีวเคมีในการน�ำสารชีวโมเลกุลไปใช้
พอลิเมอร์ พลาสติก วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การปรับปรุง
ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ การแพทย์ การอาหาร อุตสาหกรรมเคมี คุณภาพน�้ำมันดิบและแก็สธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสารปิโตรเคมี และ
และอื่นๆ และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
Application of biochemistry for the production of biological
compounds uses as nutrition, medicine, food and chemical industry etc and
laboratory practices related to the content.

Polymers, plastics, raw materials, productions, improvement of
crude oil and natural gas and products from petrochemical substances and
laboratory practice related to the content.

Concepts, relationships and applications of the laws of chemical
thermodynamics, principles of quantum mechanics, chemical kinetic,
molecular orbital, molecular spectroscopy and laboratory practices related to
the content.

Analysis and explaination of local knowledge from village
scholars by using scientific knowledge and processes in chemistry to increase
local knowledge and apply for chemistry classroom teaching.

2094 210 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงส�ำหรับเคมีศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Physical for Chemistry Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้กฏทางเทอร์โม
ไดนามิกส์เคมี หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม จลนพลศาสตร์เคมี
ออร์บิทัลของโมเลกุล สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล และฝึกปฏิบัติในห้อง
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

2094 213 เคมีประยุกต์เชิงภูมิปํญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Wisdom in Applied Chemistry
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ และอธิบาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์
ชาวบ้าน โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางเคมี
เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และประยุกต์ในการเรียนการสอนเคมี
ในชั้นเรียน

2094 214 ปัญหาพิเศษทางเคมีเชิงค�ำนวณ
3(2-2-5)
2094 211 เคมีสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3(2-2-5)
Special Topics in Computational Chemistry
Advanced Environmental Chemistry
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ค�ำนวณทางทฤษฎีของสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทาง
การประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ท างเคมี ใ นการวิ เ คราะห์ ส ารมลพิ ษ อิเล็กทรอนิกส์ (แถบ HOMO-LUMO, NBO, สภาวะความหนาแน่น,
สิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และการวางแผนแก้ปัญหา
การสัน่ , ยูว-ี วิสเิ บิล, NMR) สภาวะทรานสิชนั ความสามารถในการละลาย
Applications of chemical knowlage for analysis of environmental อันดับของพันธะ ค่าคงที่อัตรา ความคลาดเคลื่อนของเบซิสเซตของ
pollutants and problem solving planning.
โมเลกุล
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Theoretical calculation of structure and electronic properties
(HOMO-LUMO gap, NBO, DOS vibrational, UV-visible, NMR), transition state,
solubility, bondorder, rate constant, basic set superposition error of molecules.

4.3  หมวดกลุ่มวิทยานิพนธ์
2094 215 วิทยานิพนธ์
36(0-72-36)
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ท�ำวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมี หรือเคมีศึกษา เพื่อสร้าง
ความรูใ้ หม่ทางเคมี หรือเพือ่ ใช้แก้ปญ
ั หาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเคมี และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยอยู่ในความดูแล
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

Conducting a research on an interested topic in chemistry or
chemistry education in order to build knowledge in chemistry or to solve some
problems or develop teaching and learning chemistry for academic advance
under the supervision of the thesis advisory committee.

4.4  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program
in Regional Development Strategies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Doctor of Philosophy
(Regional Development Strategies)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: Ph.D. (Regional Development Strategies)
3. หลักสูตร จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรและระยะเวลาส�ำเร็จการ
ศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวด
วิชาทีส่ อดคล้องกับทีก่ ำ� หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาแกนร่วม
3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาสัมพันธ์       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3.1) วิชาบังคับ
(9) หน่วยกิต
3.2) วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า (6) หน่วยกิต

430 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม • R M U

4) หมวดวิชาพื้นฐานเสริม*
-- ไม่นบั หน่วยกิต*
5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิต
* เป็นรายวิชาทีใ่ ห้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตในเกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษา
4. รายวิชา
4.1.1 หมวดวิชาแกนร่วม
3  หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5) NC
English for Graduate Studies 3
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
หมายเหตุ NC เป็นรายวิชาที่ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
4.1.2  หมวดวิชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
3090101 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
3090102 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 3(2-2-5)
Context and Trend of Local and Regional Development
4.1.3  หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ
9  หน่วยกิต
3090201 การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
Strategic Planning and Strategic Management
3090202 ปรัชญาการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 3(2-2-5)
Philosophy of Research for Local and Regional
Development

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3090203 สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ 3(2-2-5)
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
Academic Seminar and Workshop on
Development Strategies
2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  2.1) กลุ่มการเมืองการปกครอง
3090301 ปรัชญา ทฤษฎีและอุดมการณ์ทางการเมือง
3(2-2-5)
Political Philosophy Theory and Ideology
3090302 การเมืองการปกครองในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง 3(2-2-5)
Politics in the Greater Mekong Sub-region
3090303 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(2-2-5)
Constitution and Political Institutions
3090304 ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค
3(2-2-5)
ลุ่มน�้ำโขง
Interrelation among the Greater Mekong
Sub-region Countries
3090305 สัมมนาการเมืองการปกครอง
3(1-4-2)
Seminar on Politics and Government
  2.2) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3090401 ปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
Educational Philosophy and Sustainable
Development Theory
3090402 การสังเคราะห์และบูรณาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3(2-2-5)
และสังคมแห่งชาติ
Synthesis and Integration on National Economic
and Social Development Plan

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3090403 กระบวนทัศน์ใหม่และภูมิปัญญาบูรณาการ
3(2-2-5)
New Paradigms and integrated Wisdom
3090404 บริบทและการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง 3(2-2-5)
Context and Educational Administration in the
Greater Mekong Sub-region
3090405 การสัมมนาการศึกษาระดับภูมิภาค
3(1-4-2)
Seminar on Regional Education
  2.3) กลุ่มสาธารณสุขชุมชน
3090501 สังคมวิทยาสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Sociology
3090502 มานุษยวิทยาสุขภาพและการดูแลสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
Health Anthropology and Community Health Care
3090803 การสื่อสารในการบริการสาธารณสุขชุมชน
3(2-2-5)
Communication in Community Public Health Services
3090504 การประยุกต์เศรษฐมิติส�ำหรับการวิจัยสาธารณสุข 3(2-2-5)
Application of Econometrics for Public Health Research
3090505 การวางแผนสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Planning
3090506 สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Public Health
3090507 สัมมนาด้านการสาธารณสุขชุมชน
3(1-4-2)
Seminar on Community Public Health
  2.4) กลุ่มเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
3090601 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นและภูมิภาค 3(2-2-5)
Local and Regional Tourism Development Strategy
3090602 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Development of the Creative Economy
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3090603 การบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(2-2-5)
Business Management of Small and Medium Enterprises
3090604 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานบริบทวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Development Strategies Based on Cultural Contexts
3090605 การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน
3(2-2-5)
Economic and Cultural Development of the Community
3090606 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
Strategic Management Services
3090607 สัมมนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
3(1-4-2)
Seminar on Economy and Culture
2.5) กลุ่มอาเซียนศึกษา
3090701 ประวัติศาสตร์ของประเทศในประชาคมอาเซียน 3(2-2-5)
History of ASEAN Community
3090702 กลุ่มชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
Ethnic Groups in ASEAN
3090703 นิเวศวิทยาในประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
Ecology of ASEAN Community
3090704 ภาษาและวรรณกรรมในประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
Language and Literature of ASEAN Community
3090705 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสร้าง
3(2-2-5)
ความร่วมมือในอาเซียน
International Relations and Cooperation in ASEAN
3090706 สัมมนาอาเซียนศึกษา
3(1-4-2)
Seminar on ASEAN Studies
4) หมวดวิชาพื้นฐานเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
3090801 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 1
3(2-2-5)
English for Academic Communication 1
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3090802 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 2
3(2-2-5)
English for Academic Communication 2
3090803 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
3(2-2-5)
วัฒนธรรมและการเมือง
Theories of Economic, Social, Cultural and
Political Development
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
3090901 วิทยานิพนธ์
36(0-72-36)
Thesis
5. ค�ำอธิบายรายวิชา
5.1 หมวดวิชาแกนร่วม
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักไวยากรณ์และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟังและการพูด
เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทางวิชาการ
ประกาศ และการสนทนา การสรุปความโดยการพูดและน�ำเสนอโดยใช้
โปรแกรมน�ำเสนอได้
Grammar and language development for four basic skills:
listening, speaking, reading and writing with emphasis on listening and
speaking English for academic purposes, for example listening to news,
lectures, announcement and conversation, summarization through verbal
practice and PowerPoint presentation.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและ สรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี
คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemology, logical principles in
research inquiry, and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research design,, advanced data analysis
techniques in research, and conclusion of research, application of mixed
methodology, research value for development, and multidisciplinary research.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความเข้มแข็ง และความสงบสุขของชุมชนท้องถิ่น การวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆของบริบทชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค
การวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง
การศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อ ประวั ติ ศ าสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมิภาค

Definition and significance of local community context; local and
regional changes, sustainable development, building of local community’s
strength and peaceful happiness, analysis of relations among factors in local
community and regional context, analysis of social, economics, politics,
education, religion, culture, tradition, belief, history, natural resources and
environment aspects, establishment of vision, development strategies fitting
for local and region context.

5.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
5.2 หมวดวิชาสัมพันธ์
5.3.1 วิชาบังคับ
3090101 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
3090201 การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
Strategic Planning and Strategic Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิธีการทางสถิติที่ใช้ส�ำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุคูณ
การคิดเชิงกลยุทธ์ การคาดการณ์อนาคต การวิเคราะห์เหตุ
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส� ำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ตัวแปร
ปั
จ
จั
ย
แห่
ง
ความส�
ำเร็จและความล้มเหลวในการด�ำเนินงาน แนวคิดและ
พหุ ศึกษาและวิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยที่ใช้สถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์
Statistical procedure for analysis of multi variables, practice with กรณีตัวอย่างการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
statistical computer program for analyzing multiple variables, study, analysis การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค
and comments on research with advanced statistics.

Strategic thinking, future expectation, analysis of causal factors

3090102 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 3(2-2-5) in success and failure of management, concepts and case study of strategy
Context and Trend of Local and Regional Development planning and strategic management as well as making a strategy plan for
local and regional development.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความส� ำ คั ญ ของบริ บ ทชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
การเปลีย่ นแปลงของท้องถิน่ และภูมภิ าค การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การสร้าง
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3090202 ปรัชญาการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 3(2-2-5)
Philosophy of Research for Local and Regional Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาการวิจัยเพื่อการพัฒนา การวิจัยเชิงอนาคตกาล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หลักการและกระบวนการในการ
พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค แนวคิดการน�ำกระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนา
ท้องถิ่นและภูมิภาค

Philosophy of research for development, future research, participatory
action research, principles and processes of local and regional development,
application of research concepts for local and regional development.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
รูปแบบต่างๆ อาทิ เสรีนิยม ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ และ
นิเวศวิทยาการเมืองเชิงลึก ทฤษฎีระบบโลกกับกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การปฏิบตั กิ ารเชิงวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับบริบทของประเทศในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
Analysis of, philosophies and political philosophies ; western and
eastern political philosophies. Political ideology ; liberalism democracy
socialism communism and deep ecology world system theory and process of
change on politics economy social and culture, analyzing workshop to
connecting political philosophies in the Greater Mekong Sub region countries.

3090302 การเมืองการปกครองในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง 3(2-2-5)
Politics in the Greater Mekong Sub-region
3090203 สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ 3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของ
Academic Seminar and Workshop on Development ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ ำโขง วิเคราะห์บทบาทสถาบันการเมือง
Strategies
พรรคการเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง ขบวนการชาตินิยม
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ขบวนการการเมืองภาคประชาสังคม และการจัดระเบียบโลก ปฏิบตั กิ าร
สั ม มนาและประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นยุ ท ธศาสตร์ สังเคราะห์และวิเคราะห์พลวัตการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในยุคโลกาภิวตั น์
History and evolution of political and government in the Greater
การพัฒนาในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�้ำโขง การปฏิบตั ใิ นการน�ำเสนอผลงานวิจยั
Mekong Sub region countries. Analysis political institutions, political parties,
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์
political movements. nationalism movements, civil society political movements
Organizing academic seminars and workshops on development
strategies in the Mekong Sub-region. Presentation practices of research papers
and oral presentations of dissertations’ concept papers.

5.3.2 วิชาเลือก
1) กลุ่มการเมืองการปกครอง
3090301 ปรัชญา ทฤษฎีและอุดมการณ์ทางการเมือง 3(2-2-5)
Political Philosophy Theory and Ideology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์หลักปรัชญาและปรัชญาทางการเมือง ทฤษฎี
ทางการเมือง ของตะวันตกและตะวันออก อุดมการณ์ทางการเมือง
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and world order. Analyzing and synthesizing dynamics of political changes in
globalization.

3090303 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(2-2-5)
Constitution and Political Institutions
พัฒนาการ ขบวนการและแนวคิดเกีย่ วกับประชาธิปไตยและ
รัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันการเมือง
รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในกลุ่มประเทศตะวันตก
และกลุ่มประเทศสังคมนิยม ปฏิบัติการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัญหา
อั น เนื่ อ งมาจากรั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น การเมื อ งในประเทศต่ า งๆ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Development, movements and ideas on constitutionalism; the
relationships between constitution and political institutions ; forms of
constitution and political institutions in Western countries and Social countries
practice of analysis and synthesis of problems of constitution and political
institutions in the Greater Mekong Sub-region countries.

3090304 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค 3(2-2-5)
ลุ่มน�้ำโขง
Interrelation among the Greater Mekong Sub
region Countries
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ข องประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงทั้งอดีตและปัจจุบัน ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรมและชาติพันธุ์วิทยา ศึกษารูปแบบความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ทั้งในกรอบความร่วมมือเดิมและน�ำเสนอ
รูปแบบความร่วมมือที่พึงประสงค์ เน้นองค์ความรู้เชิงประจักษ์ จัดให้มี
การประชุมสัมมนาทั้งในรูปการทบทวนกรอบความร่วมมือในฐานะ
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
เขตเศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง โครงการประตูสู่อินโดจีนและอื่นๆ
Bilateral and multilateral relations among the Greater Mekong
Sub-region countries both in the past and at the present focusing on the
relations of economy, politics, society, culture, and ethnology, study on the
cooperative model for the development in the Greater Mekong Sub-region
based on the previous cooperation focusing on empirical knowledge, seminar,
scope of cooperation among members of ASEAN, economic areas in the
Greater Mekong Sub-region.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Seminar on the changes of politics and government, economy,
society and culture in the Greater Mekong Sub-region.

2) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3090401 ปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการพัฒนา
3(2-2-5)
อย่างยั่งยืน
Educational Philosophy and Sustainable
Development Theory
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาทางการ
ศึกษา ทฤษฎีทางการศึกษาและทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาของตะวันตก
และตะวั น ออก การวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษาแนวใหม่
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทฤษฎีการ
พัฒนาโลกาภิวัตน์, การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Analysis of philosophies and educational philosophies ; western
and eastern educational theory and development theory. analysis of concept
of educational reforms emphasizing new paradigm, analysis and synthesis of
sustainable development theory and globalization development theory,
creating sustainable development strategies.

3090402 การสังเคราะห์และบูรณาการแผนพัฒนา
3(2-2-5)
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Synthesis and Integration onNational Economic
and Social Development Plan
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
3090305 สัมมนาการเมืองการปกครอง
3(1-4-3)
แนวคิด หลักการ เทคนิค นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Seminar on Politics and Government
กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรยุคใหม่ สังเคราะห์เปรียบเทียบ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แผนพัฒนาประเทศของกลุ่มประเทศทุนนิยม กลุ่มประเทศสังคมนิยม
สัมมนาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง ด้านการเมืองการปกครอง และกลุ่มประเทศโลกที่สามที่ส�ำคัญ ปฏิบัติการเชิงบูรณาการสังเคราะห์
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระบวนการจัดท�ำวาระแห่งชาติ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษา มิติต่างๆของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การปฏิรูปการศึกษา การบริหารคุณภาพและการประกัน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Concepts, principles, techniques, policies for development คุณภาพการศึกษา การจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติ
human resources, creating process and developing modern organization, การวิเคราะห์เปรียบเทียบบริบทและรูปแบบการจัดการศึกษาในภูมิภาค
comparative synthesizing Development National Plan between capitalism
ลุ่มน�้ำโขงและอาเซียน
countries and socialism and the third world countries, workshop on integrating
and analyzing the National Economic and Social Development Plan, process
of creating a national agenda in the areas of economy politics, education,
environmental conservation and Anti-Corruption.

3090403 กระบวนทัศน์ใหม่และภูมิปัญญาบูรณาการ 3(2-2-5)
New Paradigms and Integrated Wisdom
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความส�ำคัญของกระบวนทัศน์ใหม่ ก�ำเนิด
กระบวนทัศน์ใหม่ในสังคมไทย การปฏิวตั ริ ะบบภูมปิ ญ
ั ญากับการเปลีย่ น
ผ่านยุคสมัยประวัติศาสตร์ กระบวนทัศน์ใหม่กับปรัชญาตะวันออก
กระบวนทั ศ น์ วิ ท ยาศาสตร์ กั บ กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ การสั ง เคราะห์
กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ก� ำ เนิ ด ภู มิ ป ั ญ ญาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละภู มิ ป ั ญ ญา
บูรณาการ หลักการของภูมิปัญญาบูรณาการ
Meanings and importance of new paradigms, origin of new
paradigms in Thai society revolution, wisdom process and changing period
of history, new paradigms and eastern wisdom, science paradigms and new
paradigms, origin of science wisdom and integrated wisdom, principles of
integrated wisdom.

3090404 บริบทและการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง 3(2-2-5)
Context and Educational Administration in the
Greater Mekong Sub-region
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารจั ด การศึ ก ษาไทย แนวคิ ด หลั ก การ
กระบวนการพัฒนาการศึกษา วิสัยทัศน์ นโยบายและการวางแผนการ
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History of Thai educational organization, concepts, principles,
and process in educational development, vision policies and educational
planning, structural setting for educational administration, dimensions in
learning process managing, educational reform, quality management and
quality assurance in education, educational institutions management complied
with world class standard, practicum in context and trend of education in
Mekhong River Region and ASEAN.

3090405 การสัมมนาการศึกษาระดับภูมิภาค
3(1-4-3)
Seminar on Regional Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มความต้องการรูปแบบการจัดการ
ศึกษา ทั้งในและนอกระบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในภูมภิ าค ลุม่ แม่นำ�้ โขง การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นการ
ศึกษา กระบวนการศึกษาและนโยบายการศึกษา แนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิรปู และบูรณาการการศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับต่างๆ
การวิเคราะห์เอกสารสิง่ พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และบทความเชิงวิชาการ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา และปรากฏการณ์ทางการศึกษา ปฏิบัติการ
สัมมนาประเด็นและปรากฎการณ์ทางการศึกษา
Problems, difficulties, and trend in educational management
model for both formal and non-formal systems that are compatible with Mekong
River region and environment, analytic discussion and synthesis of
educational issues, educational process and policy, guide lines for practice
on reformation and integration of education, strategies in management of
education at different levels, analysis of document, electronic media and
academics articles about problems and phenomena in education, practicum
in seminar or educational problems and phenomena.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3) กลุ่มสาธารณสุขชุมชน
3090501 สังคมวิทยาสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Sociology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นตัวก�ำหนด
นโยบายและการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข ผลกระทบของปัจจัย
ดังกล่าวต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านพฤติกรรมอนามัยและสภาวะสุขภาพ
ของประชาชน การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์ในการ
วางแผนพัฒนาสังคม และสาธารณสุขเพื่อคุณภาพของประชาชน โดยมี
การสาธารณสุขเป็นสาขาหนึ่งที่จะต้องพัฒนาพร้อมๆ กัน
Social, economic and political factors determining the policy and
social development and health. The impact of such factors on changes in
health behavior and health status of people. Application of social science
theory and the concept for planning social and health development of the
public. The need of health sector for simultaneous development.

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3090503 มานุษยวิทยาสุขภาพและการดูแลสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
Health Anthropology and Community Medicare
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและวัฒนธรรม การเปรียบ
เที ย บ การดู แ ลสุ ข ภาพชุ ม ชนในบริ บ ทของความหลากหลายของ
วัฒนธรรม พฤติกรรมสุขภาพในชุมชน และระบบบริการสาธารณสุขใน
ชุมชน ปัจจัย กลไกและกระบวนการต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและระบบ
บริการสุขภาพ โดยใช้กระบวนการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา
Concepts, theories of Anthropology and culture, comparison,
community Medicare in multicultural community, medical behavior in
community, and medical services in community, factors, mechanic and
processes affecting health and medical services through Anthropological study.

3090504 การประยุกต์เศรษฐมิติส�ำหรับการวิจัยสาธารณสุข 3(2-2-5)
Application of Econometrics for Public Health Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทั้งจุลภาคและมหภาค
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้นใน
การวิจัยสาธารณสุขโดยเน้นถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ส�ำหรับสังคมทีก่ ำ� ลังพัฒนา ตลอดจนรูจ้ กั น�ำเทคนิคทางเศรษฐ
มิติไปใช้ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผนสาธารณสุข

3090502 การสื่อสารในบริการสาธารณสุขชุมชน
3(2-2-5)
Communications in Community Public Health Services
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ วิธกี ารและเทคนิคต่างๆทางด้านการสือ่ สาร บทบาท
หน้าที่และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่างบุคคลที่มี
ในสังคม การใช้สอื่ สารเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการท�ำให้เกิดการรับรู้ ความ
Concepts and theories of economics both macro and micro,
เข้าใจทีถ่ กู ต้อง การเปลีย่ นแปลงทัศนคติและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม about demand and supply, application of the concepts and theories for
public medical research focusing on the appropriate use of resources for
อันจะน�ำไปสู่การบริการสาธารณสุขชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
Principles, methods and techniques for communication, roles
and influences of mass communication, interpersonal communication in
community, communication for correct understanding, changes of attitudes
and behavior for efficient public medical services.

developing society including application of econometrics for analysis and
public medical planning.

R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 437

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3090505 การวางแผนสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Planning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ วิธกี าร ในการวางแผนและจัดท�ำโครงการ เพือ่ การ
พัฒนาการด้านสาธารณสุข ให้ตรงตามลักษณะปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิน่ โดยการศึกษาทฤษฎีการวางแผนและโครงการ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของแต่ละประเทศตามแบบฉบับสากลนิยม และให้เป็นไป
ตามกรอบแนวคิดที่ได้พัฒนาจากประเด็นปัญหาสาธารณสุขชุมชน
Principles, methods of project planning for public health development
based on the needs and problems in community including analysis of public health
planning theories and projects based on the national policies and international
model focusing on the conceptual framework of public health issues.

3090506 สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Public Health
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความผิดปกติ โรคภัย ความเจ็บป่วย และการพยาธิสภาพ
ที่มีผลจากสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติ และ
จากการกระท�ำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดโรคทั้งชนิดที่เป็นโรคติดต่อ และ
โรคทีไ่ ม่ตดิ ต่อ กระบวนการและขัน้ ตอนของการเกิดโรคยุคใหม่ทเี่ กิดจาก
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมลพิษที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ของ
มนุษย์ซึ่งก�ำลังเป็นปัญหาส�ำคัญของการสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย

Abnormality, decease, and sickness caused by the change of
environment and man, especially both infectious deceases and uninfectious
deceases, process and steps of new deceases caused by contamination in
the environment including pollutions serious public health problems in Asian
region.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3090507 สัมมนาด้านการสาธารณสุขชุมชน
3(1-4-3)
Seminar on Community Public Health
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประเด็นและปัญหาทางด้านสาธารณสุข ภายในขอบเขตและ
บริบทชุมชนของผู้เรียน การสัมมนาเพื่อน�ำผลไปสู่การวิจัยและพัฒนา
สาธารณสุข
Public health issues and problem in the area of students,
practical application of the results for community public health research and
development.

4) กลุ่มเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
3090601 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น
3(2-2-5)
และภูมิภาค
Local and Regional Tourism Development Strategy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความส�ำคัญ ประโยชน์ ประเภทและรูปแบบของ
การท่องเที่ยว อิทธิพลของการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว
หลักการและวิธีการในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น
และภูมิภาค การวิเคราะห์ปัญหาจากการลงภาคสนามแหล่งท่องเที่ยว
และการบริการ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
Meaning and importance of this form of tourism. Influence of
tourism on the economic development and cultural theories about
management. Tourism principles and methods to build local and regional
tourism development strategy. Analysis of the field of tourism and services.
Strategic management for tourism development enhancing the economic
development and culture.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3090602 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Development of the Creative Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความส�ำคัญ ประโยชน์ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์อิทธิพลของ
เศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
เชิงสร้างสรรค์การตลาดเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของบุคคล ชุมชน ประเทศ และภูมิภาค
Meaning, importance, benefit, concept and theories about the
development of the creative economy. analysis of Influence of macro and
micro economy on the development of the creative economy. Analysis of the
business environment. The process of making strategic marketing and creative
services. development of creative economy of individuals, communities,
countries and regions.

3090603 การบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(2-2-5)
Business Management, Small and Medium Enterprises
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย และความส�ำคัญของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การวางต�ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและ
กลุ่มธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ โลจิสติกส์ การตลาด
การวางแผนธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสีย่ ง การบริหาร
จัดการ การประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ประสบความส�ำเร็จและล้มเหลว

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

the business environment, logistics, marketing, strategic business planning.
Risk Management. Management, evaluation and improvement of small and
medium-sized enterprises. Analysis of case studies on success and failure of
business management of small and medium enterprises.

3090604 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานบริบทวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Development Strategy Based on the Cultural Context
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย และความส�ำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา ทัศนะการพัฒนาแบบแยกส่วนและแบบ
องค์รวม วิธกี ารและเทคนิคการพัฒนา การแลกเปลีย่ นและการปรับปรน
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองบนฐานบริบทวัฒนธรรม การวิเคราะห์พื้นที่ทางวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆในอาเซียน จากการลงภาคสนามและการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานทางวัฒนธรรม

Meaning and importance of the development strategy,
development theory, views on modular and holistic development. Methods
and techniques of development, relaxation of cultural exchange. Development
strategies of the economy, societies, politics base on cultural contexts.
Analysis of the cultural space in ASEAN countries using field-work findings and
making development strategic plan based on culture.

3090605 การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน 3(2-2-5)
Economic and Cultural Development of the Community
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย และความส�ำคัญ ประโยชน์และข้อจ�ำกัดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏการณ์และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับมิตอิ นื่ ๆ เช่น ทางด้านการเมืองการปกครอง
Meaning and importance of small and medium business สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การก�ำหนด
management theories on small and medium enterprises. Laws related to The เป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสม การวางยุทธศาสตร์และนโยบายการ
strategic positioning of the business and business groups. Carlo analysis of พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Meaning and importance, benefits and limitations of economic
development and community development related theories. Phenomenon and
analysis of economic issues and cultural links with other dimensions such as
the social, cultural, political, technological and environmental objectives of
appropriate development. Determining development strategy and policy for
economy and community culture.

3090606 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
Strategic Management Services
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ประเภทและความส� ำ คั ญ ของธุ ร กิ จ บริ ก าร
ความเกี่ยวข้องของธุรกิจบริการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจบริการ การควบคุม
ปัจจัยเสี่ยง ศึกษากลยุทธ์การบริหารธุรกิจบริการจากการวิเคราะห์กรณี
ศึกษา และการถอดบทเรียนธุรกิจบริการที่ประสบความส�ำเร็จในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และธุรกิจข้ามชาติ
Meaning and importance of the service business. Relevance of
services to the economic development of the country. Factors of success and
failure of a service business. Control of risk factors. Service management
strategies based on the analysis of case studies. Decoding successful lessons
of service business at local, national and oversea levels.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

approach or economic and cultural development linked to context as well as
making policies and strategies at local and national levels.

5) กลุ่มอาเซียนศึกษา
3090701 ประวัติศาสตร์ของประเทศในประชาคมอาเซียน 3(2-2-5)
History of the ASEAN Community
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความส�ำคัญ และวิธกี ารศึกษาทางประวัตศิ าสตร์
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมหิ ลังความเป็นมาและความ
เปลี่ ย นแปลงทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศไทย สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไนดารุสซาลาม การก่อตั้งและ
วิวัฒนาการของประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน บทบาทและอิทธิพล
ที่มีต่อกันระหว่างระบบโลกกับประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ทิศทางและ
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน จากภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และสภาพการณ์ปัจจุบัน
Meaning significance and methods of historical study, Historical
eras, The transformation of the countries South East Asia. The background
and the history of Thailand. Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Cambodia,
Singapore, Indonesia, Philippines and Brunei Darussalam. The formation and
evolution of the ASEAN Community. ASEAN Charter. Role and influence
between the world system and the ASEAN Community. Analysis of direction
and changing trends of the ASEAN Community, from historical background
and current circumstances.

3090607 สัมมนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
3(1-4-2)
Seminar on Economy and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
มิติอื่นๆ เช่น มิติด้านการเมืองความมั่นคง มิติด้านนิเวศวิทยา มิติด้าน
3(2-2-5)
เทคโนโลยีและภูมปิ ญ
ั ญา เป็นต้น ก�ำหนดประเด็นการแก้ปญ
ั หาหรือการ 3090702 กลุ่มชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน
Ethnic
Groups
in
ASEAN
พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับบริบทตลอดจนการวาง
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและท้องถิ่น
Economic and cultural issues linked to other dimensions, such
กลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ในประชาคมอาเซียน การด�ำเนินชีวติ ใน
as politics stability, ecology, technology and wisdoms setting an issue-solving 4 ปั จ จั ย คื อ อาหาร เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ยารั ก ษาโรค และที่ อ ยู ่ อ าศั ย
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และการสมานลักษณ์ระหว่างกลุ่ม 3090705 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสร้าง 3(2-2-5)
ชาติพันธุ์ โดยส�ำรวจและสัมมนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
ความร่วมมือในอาเซียน
Different ethnic groups in ASEAN. Four factors needed for living,
International Relations and Cooperation in ASEAN
food, clothing, medicine and housing. History, culture and harmony between
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
the ethnic groups by exploring and participating seminar among ethnic groups.
ความหมาย ความส�ำคัญ ประโยชน์และแนวคิด ทฤษฎี
3090703 นิเวศวิทยาในประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
เกี
่
ย
วกั
บ
ความสั
มพันธ์ระหว่างประเทศ กฎบัตรอาเซียน แนวทางและ
Ecology of the ASEAN Community
วิธีการสร้างความร่วมมือของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน/ องค์กร
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการการตั้ ง ถิ่ น ฐาน การวางผั ง เมื อ งและชุ ม ชน ในอาเซียน ทางด้านการศึกษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การสาธารณสุข
ระบบนิเวศ พัฒนาการทางคติชนวิทยาเชิงนิเวศอาเซียน ด้านการใช้ทดี่ นิ การเกษตร อุ ต สาหกรรม การค้ า การลงทุ น และธุ ร กิ จ การเมื อ ง
แหล่งน�้ำ  ประเพณีนิยมทางนิเวศ เช่น ความเชื่อเรื่องผี ข้อห้ามต่างๆ การปกครอง และด้านสิ่งแวดล้อม
Meaning, significance benefits and concepts. Theories of
ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงเชิงนิเวศวิทยาในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง โดยการ
international
relations.
ASEAN Charter. Guidelines and approaches to create
ศึกษาส�ำรวจและสัมมนาแบบมีส่วนร่วม
a collaboration of individuals, groups or agencies / organizations in the region,
Evolution of settlement. Urban planning, community planning,
ecological system, Folklore development, Eco ASEAN in land use, water
resources, ecological tradition such as spiritualism various taboos as well as
ecological changes in the Mekong sub-region by study and seminar participation.

in the areas of religion, society, culture, health, education, agriculture,
industry, trade, investment and business, politics and the environment.

3090706 สัมมนาอาเซียนศึกษา
3(1-4-3)
3090704 ภาษาและวรรณกรรมในประชาคมอาเซียน 3(2-2-5)
Seminar on ASEAN Studies
Language and Literature in the ASEAN Community
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม และ
ประวัติและความเป็นมาของภาษาใหญ่ๆ ในอาเซียน อาทิ การเมืองการปกครอง ในประชาคมอาเซียน
Seminar on the society, economy, culture and politics in ASEAN
สาเหตุที่ภาษาบาลี- สันสกฤต และภาษาอาหรับ เข้ามามีอิทธิพลทั้งต่อ
country.
ภาษาและวงวรรณกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง วรรณกรรมร่วม และ
5.4 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม
วรรณกรรมในอาเซียน ศึกษาจารึกท้องถิ่นที่เป็นภาษาโบราณของกลุ่ม
3090801
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 1 3(2-2-5)
ชาติพันธุ์ในอาเซียนโดยวิธีการส�ำรวจและการสัมมนาแบบมีส่วนร่วม
History and development of the major language in the ASEAN
English for Academic Communication 1
such as cause of Bali - Sanskrit and Arabic languages came to dominate both
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
the language and the literature in the Mekong sub-region. Co-literary and
หลักไวยากรณ์ ทีเ่ น้นพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิชาการระดับ
literature in ASEAN. ASEAN Mentions using the ancient language of the local
ethnic groups in the region by way of survey and participating seminar.
สูงเพื่อหาใจความส�ำคัญ การตีความ การคิดวิเคราะห์ เช่น การอ่าน
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 441

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
บทความทางวิชาการ งานวิจัย หนังสือพิมพ์ และเอกสารทางวิชาการที่ 3090803 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
3(2-2-5)
เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาของผู้เรียนแล้ว สามารถสรุป
วัฒนธรรมและการเมือง
ความโดยการพูดและเขียนได้
Theories of Economic Society Cultural and
Review and study of grammar with emphasis on reading skill
Political Development
development at an advanced level. The focus of this course is reading for the
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
main idea and interpretation and critical reading. Special emphasis is placed
ความหมาย ความส�ำคัญ ประโยชน์ ข้อจ�ำกัดและการใช้
on reading academic articles, research reports, newspapers and publications
relating to the students’ academic needs in their fields of studies. The learners ทฤษฎี การคิดเชิงระบบ ระบบเชิงซ้อน การคิดเชิงบูรณาการ ทฤษฎีไร้
transfer this information from reading passages to oral and written forms.
ระเบียบ ทฤษฎีใหญ่ ทฤษฎีระดับกลาง ทฤษฎีฐานราก ทฤษฎีและหลัก
3090802 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 2 3(2-2-5) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและการเมื อ ง วิ เ คราะห์
English for Academic Communication 2
ปรากฏการณ์โดยใช้หลักการและทฤษฎี
Definitions, importance and benefits, limitation and use of theories;
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
system
thinking,
complex system, integrative thinking, chaos theory, grand
เสริมสร้างทักษะด้านการคิดและการอ่านเชิงวิเคราะห์ เช่น
theory, middle range theory, grounded theory; theory and principles of
การอ่านแบบกวาดสายตา และการอ่านแบบข้ามค�ำ การเข้าใจการเรียบ economic, social, cultural and political development, analysis of phenomena
เรียงเนือ้ หาเป็นอนุเฉท การจับประเด็นส�ำคัญ บอกความแตกต่างระหว่าง using principles and theories
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น การเดาความหมายค�ำศัพท์ การตีความ
5.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
ประโยคหรือบทความทีม่ คี วามซับซ้อน การอ่านเพือ่ บอกน�ำ้ เสียงและลีลา 3090901 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
การเขียน การเล่าและการเขียนใจความส�ำคัญ ลักษณะของบทความทาง
Thesis
วิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Strengthening critical thinking skills and reading skills e.g.
ท�ำวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อ
scanning, skimming. Understanding paragraph organization. How to get the
main idea, differentiate facts and opinions, guess the meanings of difficult สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเพื่อแก้ปัญหาสังคม โดยอยู่ในความดูแลของ
words, interpret complex statements and passages and identify tones and อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
styles. Transfer of main ideas of reading passages into verbal and written
forms. Acquaintances with academic articles and thesis abstracts
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Conducting a research on an interesting topic about strategies
for development in order to build a body of knowledge or to solve some social
problems under the supervision of the thesis advisory committee.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
: Doctor of Philosophy Program in
Educational Management for Local Development

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ปร.ด. (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational
Management for Local Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Management
for Local Development)
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป็ น แบบ 2.1 โดยเรี ย นรายวิ ช าไม่ น ้ อ ยกว่ า 24 หน่ ว ยกิ ต และ
ท�ำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต คือ แบบ
2.1 เรียนวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และท�ำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 5 หมวดวิชาดังนี้

องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
     2.1 วิชาบังคับ
     2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ
4. หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา
5. วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

แบบ 2.1
(หน่วยกิต)
3
12
9
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
36
60

3.2.1 หมวดวิชาแกนร่วม 3 หน่วยกิต
ให้เรียน 2 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3*
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
หมายเหตุ * กรณีทนี่ กั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับ
บัณฑิตศึกษา 3 โดยไม่นับรวมหน่วยกิต (NC) และได้ค่าผลการประเมิน
เป็น S
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) วิชาเอกบังคับ
12 หน่วยกิต
1067101 ปรัชญาและแนวคิด ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
และท้องถิ่น
Philosophy and Concepts of Human and
Community Resource
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1067102 การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Educational Management and Administration for
Local Development
1067103 สถิติศาสตร์ขั้นสูงส�ำหรับการวิจัยการบริหาร
3(2-2-5)
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Advanced Statistics for Research in Educational
Administration for Local Development  
1068101 สัมมนาทิศทางในการวิจัยด้านการศึกษา
3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Seminar on Research Perspectives in
Education for Local Development
2) วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
1067201 เทคนิควิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Research Techniques for Local Development
1067202 แผนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
ในองค์การทางการศึกษา
Strategic Plan and Integrative Change in
Educational Organization
1067203 สัมมนาการบริหารวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Seminar on Academic Administration and
Curriculum Development
1067204 สัมมนาภาวะผู้น�ำทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
ในท้องถิ่นและชุมชน
Seminar on Educational Administration Leadership
in Locality and Community
1067205 สัมมนาภาวะผู้น�ำและการบริหารจัดการ 3(2-2-5)
ตามแนวทางพระราชด�ำริ
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รหัสวิชา
1068201
1068202
1068203
1068204
1068205

1068206
1069201
1069202
1069203

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Seminar on Leadership and Administration
According to His Majesty’s Initiatives
สัมมนาการบริหารการศึกษาในท้องถิ่น
3(2-2-5)
Seminar on Local Educational Administration
สัมมนาแนวโน้มภาวะผู้น�ำทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Seminar on Trend in Educational Administration
Leadership
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
3(3-0-6)
โรงเรียนและชุมชน
Relations between Family, School and Community
ทฤษฎีระบบส�ำหรับการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Systems Theory for Education and Local Development
การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 3(2-2-5)
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
Independent Study on Educational Management for
Local Development
การฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(1-3-5)
Educational Management Practicum for
Local Development
ทฤษฎีและกรณีจ�ำเพาะของการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Theories and Specific Cases of Local Development
การจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรส�ำหรับท้องถิ่น 3(2-2-5)
Allocation and Development of Resource for Locality
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากวิชาจิตวิทยา
3(2-2-5)
และวิชามนุษยศาสตร์
Related Theories from Psychology and Humanities

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1069204 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากวิชาสังคมวิทยา
3(2-2-5)
และวิชามานุษยวิทยา
Related Theories from Sociology and Anthropology
1069205 ทฤษฎีและข้อมูลจ�ำเพาะของความยากจนในท้องถิ่น 3(2-2-5)
Specific Theories and Data on Local Poverty
1069206 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
3.2.3 หมวดวิชาเสริมทักษะ (ไม่นับรวมหน่วยกิต) 9 หน่วยกิต
1067301 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
ส�ำหรับท้องถิ่น
Seminar on Local Curriculum and Instruction Development
1067302 สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
Seminar on Innovation in Educational Administration
for Local Development
1067303 ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Self-Sufficient Economy Model
หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะนี้ จะจัดการเรียนการสอนภายในปีการ
ศึกษาแรกและกรณีผสู้ �ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ คยเรียนหรือ
มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ ทักษะ มาแล้ว สามารถเทียบขอเทียบโอน
ได้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.2.4 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 9 หน่วยกิต
1069401 พื้นฐานทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Foundation
1069402 พื้นฐานการบริหารทางการศึกษา
3(3-0-6)

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Foundation of Educational Administration
1069403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information Technology for Education
หมวดวิชาพื้นฐานนี้ จะจัดการสอนเพิ่มเติม ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่สาขาวิชาด้านการศึกษา
หรือทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานความรูด้ า้ นการศึกษาและบริหารการศึกษา โดยการให้
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่ก�ำหนด เป็นรายวิชาๆ ละ 5,000
บาท ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.2.5 วิทยานิพนธ์
1069501 วิทยานิพนธ์
36(0-72-36)
Thesis
4. รายละเอียดค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Student 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การทบทวน หลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ 4 ด้าน
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และการพูด
เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทางวิชาการ
ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด และการ
น�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (PowerPoint Presentation)

Review and study of grammar and language development for
the four basic skills : listening, speaking, reading and writing, with an
emphasis on listening and speaking English for academic purposes, for
example listening to news, lectures, announcement and conversation,
summarization through verbal practice and PowerPoint presentation
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6) 1067102 การบริหารและการจัดการศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Educational Management and Administration
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
for Local Development
ค้นหาและ สรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้น
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษา การสอนและ
สูงในงานวิจัย และสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้วิจัยผสานวิธี คุณค่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
จัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรมการ
Philosophical foundations, epistemology, logic principles in บริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาท้องถิน
่ สภาพการจัดการศึกษาขององค์การ
research inquiry and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น ในระบบ นอกระบบ และตามอั ธ ยาศั ย
techniques in research and conclusion of research study, application of mixed องค์ประกอบ และระบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เหมาะสม
methodology, research value for quality development, and multidisciplinary research กรณี ศึ ก ษาโครงการด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
ท้องถิ่นในโรงเรียนต้นแบบ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อ
1067101 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนา
3(2-2-5) การพัฒนาท้องถิ่นทั้งภายใน และต่างประเทศ
Concepts and theories of educational administration.
ทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น
instructional
and local curriculum development, process of community
Philosophy and Concepts of Human and
participation in educational management, educational management for
Community Resource
ssustainable development; educational management innovation for local
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
development; condition of educational management of local administration
ปรัชญาและแนวคิดเชิงบูรณาการในการพัฒนาสังคมและ such as formal education, non-formal education and informal education;
องค์กรพหุมติ ขิ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในด้านการศึกษา components and educational management system for appropriately local
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง จริยธรรม กรณีศึกษาเปรียบเทียบ development; case study of the educational management projects, local
development in model school. Research studies related to
ประเด็นปัญหาการพัฒนาประเทศ และของโลก แนวโน้มทิศทางในการ curriculum
educational management for local development in Thailand and abroad
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
Philosophy and integrated concepts of social and organizational
development, Wultidimensions of human and community resource development
in educational, socio-cultural, economic, political, and ethical perspectives;
comparative case studies of national and global issues in development; future
trends in human and community resource development
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1067103 สถิติศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางบริหาร 3(2-2-5)
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Advanced Statistics for Research in Educational
Management for Local Development  
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ศ าสตร์ ร ะดั บ สู ง เกี่ ย วกั บ การ
วิเคราะห์หลายตัวแปร เช่นการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ การจ�ำแนกกลุม่ การวิเคราะห์ การจัด
กลุ่มพหุ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์พหุระดับ และการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างเป็นต้น และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในหารวิเคราะห์ขอ้ มูล การเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมกับการออกแบบระเบียบ
วิธีวิจัย เพื่อการบริหารการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น
Concepts and advanced statistical methods used in multivariate
analyses such as multiple regression analysis, analysis of covariance,
multivariate analysis of variance, multivariate analysis of covariance, canonical
correlations analysis, factor analysis, discriminant function analysis, multiple
discriminant analysis, path analysis, multiple-level analysis and structure
equation model analysis etc; applications of statistical packages for data
analysis; selection of appropriate statistical research methodology for
educational administration and local development

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Seminar for brainstorming and extensive processing for research
findings or experiences related to issues to be studies and techniques of
methodology research in education for local development

4.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
1067201 เทคนิควิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Research Techniques for Local Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ตัวแบบทางความคิด (Conceptual Model)
ของกระบวนการวิจยั และพัฒนา เทคนิควิธสี ำ� หรับแต่ละขัน้ ตอนของการ
วิจยั และพัฒนา ฝึกสร้างโครงการทีเ่ ป็นการวิจยั และพัฒนา ฝึกด�ำเนินการ
วิจัยตามโครงการ เขียนรายงานการวิจัย สัมมนาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการวิจัยและ
พัฒนากับการวิจัยแบบอื่นๆ หรือการด�ำเนินงานพัฒนาแบบอื่นๆ
Analysis of conceptual model of research and development
process, techniques of each stage of research and development, practice of
creating research and development project, practice of project implementation,
reporting project findings ; seminar and discussion with emphases on
comparative analysis between the research and development and other
research methodologies, or other developments

1067202 แผนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
เชิงบูรณาการในองค์การทางการศึกษา
Strategic Plan and Integrative Change in
1068101 สัมมนาทิศทางในการวิจัยด้านการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Organization
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Seminar on Research Perspectives in Education
องค์ประกอบและกระบวนการของแผนยุทธศาสตร์ ทฤษฎี
for Local Development
การเปลี่ยนแปลงการจัดองค์การและทางสังคม หลักการบูรณาการ การ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิเคราะห์องค์การเพือ่ การเปลีย่ นแปลงเชิงบูรณาการ  กรณีศึกษาการจัด
การสัมมนาเพื่อระดมความคิด และประมวลผลงาน หรือ ท�ำแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การเปลีย่ นแปลงเชิงบูรณาการในองค์การทางการ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ควรท�ำการค้นคว้า ศึกษา การน�ำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
วิจัย และเทคนิคของระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Component and process of strategic plan, social and 1067204 สัมมนาภาวะผู้น�ำทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
organizational management theory , principle of integration, organizational
ในท้องถิ่นและชุมชน
analysis for integrative change; a case study of strategic planning for integraSeminar on Educational Administration Leadership
tive change in educational organization; presentation of an appropriate
model of strategic plan for integrative change  
in Locality and Community
1067203 สัมมนาการบริหารวิชาการและ
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาหลักสูตร
การสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
Seminar on Academic Administration and
แนวโน้มของภาวะผูน้ ำ� ทางการบริหารการศึกษาในบริบทระหว่างประเทศ
Curriculum Development
ระดับประเทศ ท้องถิ่นและชุมชน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ บทบาทและภาวะผู้น�ำของผู้บริหารการศึกษา
สั ม มนาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หา แนวโน้ ม กับการพัฒนานโยบาย การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการประเมิน
การบริ ห ารงานวิ ช าการและการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน นโยบายการศึกษาในท้องถิน่ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีเพือ่ การ
หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบงานวิชาการ การพัฒนา จัดการศึกษาในท้องถิ่น การประกันคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและ
หลักสูตร การน�ำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล การน�ำเทคโนโลยี ชุมชนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิน่ และชุมชน
สารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สัมมนาผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำทางการศึกษาใน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานวิชาการ ท้องถิ่นและชุมชน
Seminar on issues related to current conditions, problems and
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ภาวะผู้น�ำทางการบริหารการศึกษาเพื่อให้
trends
in
executive
leadership education in the international context at
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม
national, local and community levels; educational service area and school ;
เพือ่ ศึกษาแนวโน้มการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ในบริบทสังคม critical analysis, roles and leadership of educational administrator and policies
และท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งสัมมนาผลการฝึกปฏิบัติการ development ; implementation of policy into action and evaluation of local
education policy ; mobilizing resources and technology for local education;
วิจัยนั้น
Seminar on current issues. trends in academic administration
and curriculum development ; concepts, principles and theories related to
academic system ; curriculum development, curriculum implementation and
evaluation ; the use of Information technology for efficient instruction and
learning, analysis and synthesis of related research ; academic administration,
local curriculum development, leadership in educational administration to
comply with social and local context ; practice of field research on trends in
academic on and curriculum development in the context of changing locality
and society ; also seminar on practice findings of research
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quality assurance of education of the local community and the management
of educational institutions and local communities; workshop seminar on
educational leadership in locality and community

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1067205 สัมมนาภาวะผู้น�ำและการบริหารจัดการ
3(2-2-5)
ตามแนวทางพระราชด�ำริ
Seminar on Leadership and Administration
According to His
Majesty’s Initiatives
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาความรู้ในหลักการและทฤษฎีการพัฒนาประเทศ
การบริหารและการพัฒนา ภาวะผูน้ ำ� หลักการและแนวคิดของการพัฒนา
ท้องถิน่ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีของโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ในพระบาทส�ำเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในแต่ละภูมภิ าคทัง้ ในเขตเมือง (Urban
area) และชนบท (Rural area) การสังเคราะห์พระราชอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการทรงใช้ภาวะผูน้ ำ� และการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่น การน�ำหลักการและทฤษฎีของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Seminar on principles and theories of development ; management
and development, leadership and concepts of local development, analysis of
concepts and theories in the project due to the initiative of His Majesty the
King, in each region, both in urban areas (Urban area) and rural (Rural area)
; synthesis of His Majesty’s genius in his leadership, management and local
development guidelines ; applications of principles and theories of these
initiative projects for in educational administration for local development

1068201 สัมมนาการบริหารการศึกษาในท้องถิ่น
3(2-2-5)
Seminar on Local Educational Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาเกี่ยวกับหลักการแนวปฏิบัติการพัฒนาปัญหาและ
ประเด็นความขัดแย้งในการบริหารการศึกษาในท้องถิ่น มุ่งเน้นความ
สามารถในการวิจัยและการน�ำผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ในท้องถิ่นไปใช้ ศึกษาความเชื่อมโยงขององค์การการบริหารระหว่าง
ระดับประเทศ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา วิเคราะห์เชิงวิพากษ์
การบริหารการศึกษาขึน้ พืน้ ฐานของทัง้ ภาครัฐและเอกชนตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อการพัฒนา ฝึกปฏิบัติการแสวงหาองค์ความรู้โดยการวิจัย
เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และแนวโน้มการบริหารการศึกษาขององค์การ
และสถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม พร้อมทั้งสัมมนา
ผลการแสวงหาองค์ความรู้
Seminar on principles guidelines development, problems and
issues of conflict management in the local schools with an emphasis on ability in conducting research and applying the findings on local educational
administration; study of the organization of the administration, educational
area and school, critical analysis of the basic education administration, both
public and private, from past to the present . for development; practice of
seeking knowledge by research on conditions problems and trends in
educational administration of the local organization and schools to find the
appropriate model ; seminar on the findings of knowledge seeking

1068202 สัมมนาแนวโน้มภาวะผู้น�ำทางการ
3(2-2-5)
บริหารการศึกษา
Seminar on Educational Administration Leadership
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์และสัมมนาหลักการแนวคิด และทฤษฎีภาวะ
ผู้น�ำทางการบริหารการศึกษา กระบวนการสร้างเสริมภาวะผู้น�ำส�ำหรับ
ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ภาวะผู้น�ำในระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษา และจรรยาบรรณ ภาวะผู้น�ำทางการบริหารการศึกษา สัมมนา
สภาพปัจจุบนั แนวโน้มและประเด็นปัญหาด้านภาวะผูน้ ำ� ทางการบริหาร
การศึกษาโดยใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น
ฐาน ฝึกปฏิบัติการเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ภาวะผู้น�ำทางการบริหาร
การศึกษาในท้องท้องถิ่น
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Analysis and seminar on leadership concepts and theories of
educational administration ; strengthening process of the leadership for
professional educational administrator ; leadership in education quality
assurance system. leadership in educational administration; seminar on current
trends and issues in the administrative, leadership by using related research
findings to both domestic and overseas bases ; practice of seeking an only of
knowledge of educational administration leadership in locality

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ในพระพุทธศาสนา ” ทฤษฎี “Function” ในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทฤษฎี “Physiology” ของร่างกายมนุษย์ ทฤษฎี “Transformation”
ในภูมิศาสตร์ การสังเคราะห์เชิงระบบด้านการบริหารการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
Systems theory and other related theories, etc. Social Theory,
Structural-Functional Theory, “Paticcasamuppada”Theory in the Buddhism,
Function Theory in Mathematics and Science, Physiology Theory of Human
Body, and Transformation Theory in geography; systematic synthesis in
educational management for local development

1068203 ความสัมพันธ์ระหว่าง ครอบครัว โรงเรียน 3(3-0-6)
และชุมชน
Relations between Family School and Community
1068205 การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ความสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงสามประสานระหว่ า งครอบครั ว
Independent Study on Educational Management
โรงเรี ย นและชุ ม ชนผลกระทบของ ครอบครั ว และชุ ม ชนที่ มี ต ่ อ
for Local Development
โรงเรียน  ความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษากับชุมชน  เทคนิคเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขัน   การตรวจสอบ
การพัฒนาหัวข้อเค้าโครงอย่างย่อ ตามแนวคิดและทฤษฎี
โรงเรียนโดยชุมชน กรณีศึกษาเชิงประจักษ์กรณีความร่วมมือระหว่าง ต่างๆ เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตรและ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
การสอน การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาจากชุมชน
Three -way flow of relations between family, school, and
community ; Impact of family and community on school ; political, and หรือโรงเรียนตามความสนใจ การจัดท�ำโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
economic collaboration ; relationships between education and community; การขออนุมตั โิ ครงการและลงทะเบียน การพัฒนาเค้าโครงของการศึกษา
competitive strategy techniques. examining school by community, empirical อย่างละเอียด การสัมมนาและระดมความคิดเห็นจากผลการศึกษา
case studies of collaboration between family, school, and community
ค้นคว้าอิสระในครั้งนี้
Concept paper development according to various theories etc.
1068204 ทฤษฎีระบบส�ำหรับการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Systems Theory for Education and Local Development system theory, educational management theory, curriculum instructional
theory, educational management for local development ; interesting case
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
studied from community or school, an independent study project, project
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) และทฤษฎีอื่นที่มีลักษณะ approval and registration ; a study proposal in details ; seminar and discussion
คล้ายกับทฤษฎีระบบ เช่น ทฤษฎีทางสังคม (Social Theory) ทฤษฎี form the project findings
โครงสร้าง-หน้าที่ (Structural-Functional Theory) ทฤษฎี “ปฏิจจสมุปบาท”
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ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1068206 การฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(1-3-5)
Educational Management Practicum for Local Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฝึกปฏิบตั สิ มทบกับโครงการค้นคว้าวิจยั ตามความสนใจ
ที่มีการด�ำเนินการอยู่จริง การเข้าไปมีบทบาทหรือการมีส่วนร่วมกับ
โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ที่มีเนื้อหาและวิธีการสอดคล้องกับความสนใจและมีความสะดวก
การฝึ ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งครบทุ ก ขั้ น ตอนของการด� ำ เนิ น งานโครงการ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทั้งภาครัฐหรือเอกชนทั้ง ในระดับ
ท้องถิ่นขนาดเล็ก หรือ ระดับชาติ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1069202 การจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรส�ำหรับท้องถิ่น 3(2-2-5)
Allocation and Development of Resource for Locality
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎี การจัดสรร การใช้ประโยชน์ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรกายภาพ เช่น น�้ำและแหล่งน�้ำ  ไม้และป่าไม้ ดินและ
ที่ดิน แร่ธาตุและน�้ำมัน หรือแก๊สใต้พิภพทะเลและชายฝั่งทะเล แม่น�้ำ
ล� ำ คลอง ถนนหนทาง ตลาดค้ า ขาย เวลาในการท� ำ งาน ก� ำ ลั ง คน
สติปัญญา แรงงานคน แรงงานสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท�ำงาน
เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น ศึกษาสภาพจริงและความเชื่อมโยงของ
ทรัพยากรระหว่างท้องถิ่นที่สนใจ กับท้องถิ่นนั้นทั้งภายในประเทศและ
Practice of interesting research project being implemented, role ระหว่างประเทศ โดยเน้นมาตรการที่จะด�ำรงความยั่งยืนของทรัพยากรเพื่อ
and participation with the project, educational management for local ความมัน่ คงของท้องถิน่ และมาตรการทีจ่ ะฟืน้ ฟูแหล่งทรัพยากรทีเ่ สือ่ มโทรม
development in any aspect with content and method relevant to interest and
convenience, practice of all stages of project implementation, educational
management for local development in both public or private section at small
local or national level

Concepts and theories in allocation and practical uses including
the development of physical resources such as water source, wood and forest,
soil and land, minerals and crude oil or underground, gas, and sea chore
petroleum gas, river and canal roads, commercial market, working time,
man-power, intelligence, human labor supply, animal labor, working instruments
and equipment, consumer products, etc. study on real-world condition and
connection of resources between an interesting locality other domestic and
international localities with emphasis on the measures enabling the resource
substantiality for local security and measures for restoring depleted resources

1069201 ทฤษฎีและกรณีจ�ำเพาะของการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Theories and Specific Cases of Local Development
เงื่อนไขรายวิชา :ไม่มี
ทฤษฎี ต ่ า งๆ และกรณี ต ่ า งๆ อย่ า งหลากหลายที่ เ ป็ น
การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ทฤษฎีและ
1069203 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากวิชาจิตวิทยาและ
3(2-2-5)
กรณีในโครงการขององค์การสหประชาชาติ ทฤษฎีและกรณีในโครงการ
วิชามนุษยศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศ ทฤษฎีและโครงการอันเนื่องมาจาก
Related Theories from Psychology and Humanities
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Theories and various cases relevant to local development, both
แนวคิดและทฤษฎีทอี่ ยูใ่ นเขตแดนของวิชาจิตวิทยาและวิชา
domestic and foreign such as theories and cases in projects under the United
Nations Organization, theories and cases in cooperation project between มนุษยศาสตร์ ที่มีประโยชน์ต่อการท�ำความเข้าใจ หรือประเมิน หรือ
partners, theories and initiative projects of His Majesty the King, and others วางแผนด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งระดับครอบครัว ระดับ
R M U • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 451

คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ชุมชนขนาดเล็ก ระดับชุมชนขนาดใหญ่ ระดับชาติ และระดับระหว่าง
ประเทศหรือนานาชาติ สังกัปและทฤษฎีวา่ ด้วยพัฒนาการ การเรียนรู้ การ
เรียนรูท้ างสังคม การวางเงือ่ นไข บุคลิกภาพ การทดสอบและการสอบวัด
ทางจิตวิทยา ความผิดปกติทางจิตใจและร่างกาย ความเป็นเลิศและ
ความด้อยทางปัญญา ภาษาในฐานะเป็นเครือ่ งมือและเป็นความสุนทรีย์
ของมนุษย์ ศิลปะและประเพณีทสี่ นองความต้องการด้านต่างๆ ของมนุษย์
ศาสนาซึง่ เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วทางจิตใจและเป็นเป้าหลอมทางจริยธรรม
และมนุษยสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา และการละเล่นทีส่ นองความต้องการด้าน
ต่างๆ ของมนุษย์ในแต่ละท้องถิน่ มาตรการเพือ่ สุขภาพอนามัยของแต่ละ
กลุ่มชน เป็นต้น
Concepts and theories of psychology and human studies
beneficial for understanding, evaluating or planning education for local
development family, small community, large community at national and
international levels, concepts and theories of development learning and social
action conditioning, personality, psychological test and measurement, mental
and physical disability, highly above and blow intelligent level. language for
human communication and aesthetics, arts and tradition for human needs,
religion for faith and moral retaining, health principle by group classification,
as well as the role of music, sport and game for human in indifferent localities

1069204 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากวิชาสังคมวิทยาและ 3(2-2-5)
วิชามานุษยวิทยา
Related Theories from Sociology and Anthropology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีที่อยู่ในเขตแดนของวิชาสังคมวิทยาและ
วิชามานุษยวิทยาสังคม (Cultural Anthropology) ที่มีประโยชน์ต่อการ
ท�ำความเข้าใจ หรือประเมิน หรือวางแผนด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับชาติ เช่น สังกัปและ
ทฤษฎีว่าด้วย Society, Norms, Value, Socialization, Culture, Group,
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Enculturation, Institutions, Deviancy, Control, Innovation, Mobility,
Tradition, Custom, Ethics, Ethos, Familial, Line, Cultural Transformation,
Ethnocentricity และระเบียบวิธี ตลอดจนเทคนิควิธีการค้นคว้าวิจัยที่ใช้
ในสาขาวิชาทั้งสองนี้

Concepts and theories of sociology and cultural anthropology
beneficial for understanding or evaluating , or planning education for local
development at family, community and national level ; such as Society, Norm,
Value, Socialization, Culture, Group, Enculturation, Institution, Deviancy,
Control, Innovation, Mobility, Tradition, Custom, Ethics, Ethos, Familial Line,
Cultural Transformation, Ethnocentricity and Research Methodology applied
in both subjects

1069205 ทฤษฎีและข้อมูลจ�ำเพาะของความยากจน 3(2-2-5)
ในท้องถิ่น
Specific Theories and Data on Local Poverty
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด และทฤษฎี ทั้ ง หลายเกี่ ย วกั บ ความยากจนที่ มี
ประโยชน์ตอ่ การท�ำความเข้าใจหรือประเมินหรือวางแผน หรือค้นคว้าวิจยั
ด้านการศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนของท้องถิ่น เช่น แนวคิด
และทฤษฎีว่าด้วย Spirit of Capitalism, Capital Formation, Efficacy,
Delayed Consumption, Limited Pie, Cost-Benefit Calculation,
Poverty-Line, Living Standards, Values, Perfunctory Work,
Indulgence และค�ำสอนของนักคิดต่างๆ ทัง้ ของต่างประเทศและของไทย
เกี่ยวกับความยากจนและการสร้างเศรษฐฐานะ เช่น เบนจามิน แฟรงคลิน
และสุนทรภู่ เป็นต้น และศึกษาข้อมูลความยากจน หรืออดอยากหิวโหย
ของท้องถิ่นจ�ำเพาะบางแห่ง เช่น ของประเทศโซมาเลียในอัฟฟริกาและ
บางท้องถิน่ ในประเทศไทยข้อมูลทุตยิ ภูมเิ หล่านีห้ าได้จากองค์การในเครือ
องค์การสหประชาชาติ เช่น ยูนิเซฟ เอสแคป ยูเนสโก อังค์ถัด และ
กรมประชาสงเคราะห์ของไทย และส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และอาจไป
ศึกษาสภาพท้องถิ่นยากจนแห่งหนึ่งแห่งใดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Concepts and theories of poverty useful salutary to understand
or evaluate a plan, or conduct a education research for solving the local
poverty etc. concept and theory of Spirit of Capitalism, Capital Formation,
Efficacy, Delayed Consumption, Limited Pie, Cost-Benefit Calculation,
Poverty-Line, Living Standards, Values, Perfunctory Work, Indulgence and
teachings of Foreign and Thai Thinkers on poverty and creating the economy,
etc. Benjamin Franklin and Soonthorn Poo ; and study of poverty or hungry of
some societies locality, such as Somalia in Africa and some local areas in
Thailand ; available secondary data from United Nations affiliated Organizations
etc. UNICEF, ESCAP, UNESCO, UNCTAD and Department of Public Welfare
and National Statistical Office ; and study of an interesting local poverity for
primary data collection

1069206 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Localily Studies
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสังคมและ
มานุษยวิทยา เช่น องค์ความรูเ้ รือ่ งประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ การแพร่กระจาย
การเคลื่อนไหวทางสังคม โครงสร้างการหน้าที่นิยม และนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้มีประโยชน์ต่อการท�ำความเข้าใจเรื่อง
ท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
วัฒนธรรม สุขภาพและการศึกษา โดยใช้วธิ กี ารศึกษาแบบผสานวิธี และ
แบบเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม น�ำไปสูก่ ารวางแผน การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับชาติ
Synthesis of knowledge about the social and anthropological
studies such as knowledge of local history, dispersion social movements,
structural functionalism and cultural ecology useful to understand the local
issues for example local knowledge, economy, society, politic, culture, health,
an education on using mixed method studies leading to participatory
workshops study educational management planning for local development.
at family, local and national levels

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.4 หมวดวิชาเสริมทักษะ (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
1067301 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 3(2-2-5)
การสอนส�ำหรับท้องถิ่น
Seminar on Local Curriculum and Instruction Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน วิเคราะห์
การจัดการศึกษาในท้องถิ่น ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย จัดสัมมนาเพือ่ วิพากษ์สภาพปัจจุบนั และปัญหา
ระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนส�ำหรับท้องถิ่น ร่วมกับนักวิชาการและผู้รู้ในท้องถิ่นทั้งหลักสูตร
ระยะยาวและระยะสัน้ ทัง้ ด้านวิชาการและวิชาชีพทีเ่ หมาะสมและทันสมัย
ทันเหตุการณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของท้องถิ่น
Discussion on elements and factors affecting the development
of curriculum and instruction ; analysis of local education organization
including formal system, non-formal, informal education ; holding seminar for
criticizing the current conditions and problems ; brainstorming about guidelines
for curriculum development and teaching for locality with cooperation of
academic and local scholors both long term and short term courses, in the
area of appropriate and update academic and career for enhancing in strength
and sustainable of locality

1067302 สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Seminar on Innovation in Educational Administration
for Local Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การอภิปรายเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับนวัตกรรม
การบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ สิง่ แวดล้อม
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
และกระบวนการนวัตกรรม นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ คุณภาพบุคคลและ
4.5 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
นวัตกรรม การประยุกต์นวัตกรรมในหน่วยงานทางการศึกษา กรณีศกึ ษา 1069401 พื้นฐานทางการศึกษา
3(2-2-5)
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การประเมิน
Educational Foundation
นวัตกรรมสูก่ ารพัฒนาท้องถิน่ การแพร่กระจายนวัตกรรมทางการบริหาร
เงื่อนไขรายวิชา : ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการศึกษา
การศึกษา
การวิเคราะห์ปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย
Discussions for ideas exchanges on educational administration การน�ำปรัชญาการศึกษามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทย วิเคราะห์สาระ
innovation ; educational management for local development ; environment and
innovation process, strategic innovation, personal qualities and innovation ; ส�ำคัญทางสังคมวิทยา การศึกษากับสังคม โรงเรียนในฐานะเป็นสังคม
ั นาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสอนและวิธกี าร
applications of innovation for educational agencies ; case studies on การวิเคราะห์ทฤษฎีพฒ
educational administration innovation for local development ; assessment of สอนตามหลักการของจิตวิทยาการศึกษา
innovation approach to local development ; distribution of educational
administration innovation

1067303 ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Self-Sufficient Economy Model
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เช่น นโยบายและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทฤษฎีฐานราก การพัฒนาที่
ยั่งยืน ทุนทางสังคมและแนวคิดพึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง ประโยชน์ของ
แนวคิดทฤษฎีเหล่านี้ต่อการท�ำความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน และระดับชาติ แล้วใช้แนวคิดเหล่านี้ไปวางแผน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับชาติ

Concepts and theories concerning economy self-sufficient, for
example, national social and economy development plans and policies,
rooted theories sustainable development, social capital, concepts of
self-reliance and inter -reliance. use fullness of these conceptual theories in
promoting understand of self- sufficient economy at the family, community and
national levels. application of the concepts for planning formal, informal, and
non-formal educational management for local development at the family,
community, and national levels.
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Analysis of the basic philosophy, contemporary philosophy of
education. application of educational philosophy for Thai society. analysis of
essential contents of education and society, school as society; analysis of
development theory, theories of leaning principles of teaching and teaching
methods based on educational psychology

1069402 พื้นฐานการบริหารทางการศึกษา
3(3-0-6)
Foundational of Educational Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการศึกษา
ทฤษฎีการบริหารและทฤษฎีองค์การ กระบวนการทางการ
บริหาร งานในการบริหารการศึกษา พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์การ
กระบวนการองค์กร การประยุกต์ทฤษฎีและกระบวนการในการบริหาร
การศึกษา

Administrative theory and administrative process theory in
educational administration. Organizational behavior , enterprise organization
structure the organization process. The application of theory and process for
educational management

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1069403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา    
3(2-2-5)
Information Technology for Education
เงื่อนไขรายวิชา : ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการศึกษา
การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการสร้างและ
การน�ำเสนอข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การทะนุบ�ำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เป็นฐานข้อมูลเพือ่
การบริหารการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การใช้คอมพิวเตอร์ระบบ
อินเตอร์เนตเพื่อการน�ำข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

Analysis of the use Information technology Computer for
education. The use of ICT for study and Including the data creation and
presentation. Using information technology for maintenance of religion, art and
culture. Using information technology for database to educational
measurement and evaluation. The use of computer network information to the
modern application in curriculum development and teaching, learning
management

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.6 วิทยานิพนธ์
1069501 วิทยานิพนธ์
36(0-72-36)
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิจยั ในหัวข้อทีน่ า่ สนใจในด้านการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เพือ่ สร้างความรูใ้ หม่ หรือเพือ่ แก้ปญ
ั หา โดยอยูใ่ นความดูแลของอาจารย์
ผู้ควบคุม

Conducting a research on an interesting topic about development
of educational administration innovation for local development and local
curriculum development for building a new body of knowledge or resolving
problems under a case supervisor and advice of the thesis advisory commitee
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program
in Research and Curriculum Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy
(Research and Curriculum Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Research and Curriculum Development)
3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 57 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร จัดแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย
แบบ 2.1 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีการท�ำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โครงสร้าง
หลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
องค์ประกอบ
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    2.1 วิชาบังคับ
    2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิทยานิพนธ์
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

รวม

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิจ
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จ�ำนวนหน่วยกิต
แบบ 2.1 แผนปกติ
3+3*
18
12
6  
36
6*
57

3.1.3 หมวดรายวิชา
1) หมวดวิชาแกนร่วม เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง วิชาแกนร่วมระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ค) ได้แก่วิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3*
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
หมายเหตุ * กรณีทนี่ กั ศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3 โดยไม่นับรวมหน่วยกิต (NC) และได้ค่าผลการ
ประเมิน เป็น S
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1) วิชาบังคับ ให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1096101 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum and Curriculum Development
1096102 การออกแบบระบบและนวัตกรรม
3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
Instructional System Design and Innovation for
Curriculum Development
1096103 สถิติศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Curriculum Development
1096203 สัมมนาการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Seminar on Research and Curriculum Development

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2.2) วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
1096231 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Knowledge Management for Curriculum Development
1096232 วิธีการวิจัยแบบผสมวิธีเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Mixed Methods Research for Curriculum Development
1096233 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Multimedia Development in Curriculum Development
1096234 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
3(0-3-6)
Internship in Curriculum Development
1096235 สัมมนาขั้นสูงทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Advanced Seminar on Research and
Curriculum Development
3) หมวดวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 36 หน่วยกิต
1096290 วิทยานิพนธ์
36
Thesis
4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร จะต้องมีความรูใ้ นสาขาวิจยั หลักสูตรหรือพัฒนา
หลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตอาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่าน
เกณฑ์ที่ก�ำหนด หรือให้เรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต (NC) และ
ได้คา่ ผลการประเมินเป็น S นักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา
แต่ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
1096170 พื้นฐานทางด้านหลักสูตร
3(3-0-6)
Fundamentals of Curriculum

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1096271 พื้นฐานทางด้านการวิจัย
3(3-0-6)
Fundamentals of Research
หมายเหตุ * วิชาเสริมพืน้ ฐานนี้ จัดให้เรียนเฉพาะนักศึกษาทีเ่ ป็นผูส้ ำ� เร็จ
การศึกษาสาขาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่สาขาทางการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร ให้เรียน
วิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น ผ่าน (S)
4. ค�ำอธิบายรายวิชา
4.1 หมวดวิชาแกนร่วม
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี
คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemologies, logical principles in
research inquiry, and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis
techniques in research, and conclusion of research study, application of mixed
methodology, research value for quality development, and multidisciplinary
research

8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การทบทวนและศึกษาหลักไวยากรณ์ และการพัฒนาทักษะ
อังกฤษ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Analyses of theories, principles, and concepts of designing
ฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยาย
technology
and
innovation systems; practices of designing technology and
ทางวิชาการ ประกาศและการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด
innovation systems for curriculum development
และการน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (PowerPoint Presentation)
Review and study of grammar and language development for 1096103 สถิติศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Advanced Statistics for Curriculum Development
the four basic skills : listening, speaking, reading and writing, with emphasis
on listening and speaking English for academic purposes, for example
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
listening to news, lectures, announcement and conversation, summarization
เทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ตั ว แปรพหุ คู ณ ทางการพั ฒ นา
through verbal practice and PowerPoint presentation
หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ
4.2 หมวดวิชาบังคับ
ขั้นนสูงทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และวิเคราะห์งานวิจัยที่ใช้สถิติ
1096101 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5) ขั้นสูงทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Curriculum and Curriculum Development
Techniques and methods of multivariate analysis in curriculum
development, practice of statistical packages for analyzing research and
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางด้านหลักสูตร วิเคราะห์ วิจารณ์ curriculum development data using advanced statistics of analysis of
บริบทการเปลีย่ นแปลงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ curriculum development research using advanced statistics
3(2-2-5)
การพัฒนา และการน�ำหลักสูตรไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี 1096203 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Seminar
on
Research
and
Curriculum
Development
ประสิทธิภาพ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Principles, concepts, and theories of curriculum; analysis, and
สัมมนาหลักการ แนวคิด และรูปแบบการวิจยั การออกแบบ
criticism of contexts of changes in curriculum evaluation and development;
curriculum design and curriculum implementation in curriculum management การวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล และวิพากษ์งานวิจัย
with effeciency
ทัง้ งานวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และฝึกปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนา
1096102 การออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) หลักสูตร
หลักสูตร
Seminar on principles, concepts, and research model, research
designs; analysis, synthesis evaluation and criticism of both quantitative and
Instructional System Design and Innovation for
qualitative research works in the field of curriculum and curriculum
Curriculum Development
development; practices of conducting research in curriculum development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.3 หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก)
1096231 การจัดการความรู้ เพื่อในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Knowledge Management for Curriculum Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การของการจั ด การความรู ้ โดยการบู ร ณาการใช้
เครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย งาน คน องค์กร และชุมชนด้วยการ
ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Guidelines for principles and components of artificial intelligence
and trends of multimedia application for systematic curriculum development,
applicative integration of theoretical Knowledge into practices for local
curriculum development

1096234 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
3(0-3-6)
Internship in Curriculum Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตร ในสถานการณ์จริงทั้งใน
Principles of knowledge management by integration of tool for
achieving goal, works, personnel, organization and community by practical ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา จัดท�ำ
โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การบูรณาการและการประยุกต์
application a body of knowledge into practice.
1096232 วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ความรู้ด้านทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
Practices of curriculum development in real situations both
Mixed Methods Research for Curriculum Development
domestic and international contexts, consistent with students’ specialization;
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
development of projects related to curriculum; integration of theories into
แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธี การออกแบบ practices
การวิจยั ทีเ่ น้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การเลือกใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ให้ 1096235 สัมมนาขั้นสูงทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
เหมาะสมกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร การจัดท�ำรายงานผลการ
Advanced Seminar on Research and
วิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติC
Curriculum Development
Concepts and principles of mixed methods research, research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
design focusing on curriculum development processes, appropriate selection
สั ม มนาประเด็ น ปั ญ หาทางการวิ จั ย ด้ า นหลั ก สู ต รและ
of research methodology for curriculum development writing research reports,
การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นกรอบแนวคิดในการท�ำวิทยานิพนธ์
policy-based suggestions and practical suggestions
Seminar on problems of research and curriculum development.
1096233 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
with an emphasis on conceptual framework for conducting a research in a
Multimedia Applied for in Curriculum Development
specialized area.
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและองค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ และ
แนวทางการประยุกต์ใช้มลั ติมเี ดียเพือ่ การพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
การบูรณาการประยุกต์ความรูด้ า้ นทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั กิ ารพัฒนาหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4.4 หมวดวิทยานิพนธ์
1096290 วิทยานิพนธ์
36
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การท�ำวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
ภายใต้การก�ำกับดูแลและการให้ค�ำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
Conducting research in the area of curriculum development for
systematically solving local community problems for academic advancement
under a close advice and supervision of the thesis advisory committee.

4.5 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1096170 พื้นฐานทางด้านการวิจัย
3(3-0-6)
Fundamentals of Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนของ
การวิจัย แนวทางการวิจัยแบบต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การประเมินผลงานวิจัย และการผลการวิจัยไปใช้
Definition and types of research, steps of research, guidelines
for different types of research, research instrument, sample, size of sample,
samping, statistical data analysis, research evaluation and practical
application of research.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1096271 พืน้ ฐานทางด้านหลักสูตร
3(3-0-6)
Fundamentals of Curriculum
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานหลักการ แนวคิด และความเป็นมาของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรและการสอน การวางแผนพัฒนาหลักสูตร
การน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้ แ ละการประเมิ น ผลการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร
หลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร
Fundamental of principles, ideas and background of curriculum,
components of curriculum and instruction, planning for curriculum
development, curriculum implementation and curriculum evaluation, curricula
at each education level, principles, ideas, and theories for curriculum
development design, and implementation.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตร พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Public Administration
Program in Public and Private Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ชื่อย่อ (ไทย)
: รป.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Public Administration
(Public and Private Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : D.P.A (Public and Private Management)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
3.1 รัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจ การบริหารราชการหรือ
การบริหารราชการ-แผ่นดิน
3.2 การบริหารจัดการภาคเอกชน
3.3 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
3.4 การบริหารการจัดการภาครัฐสมัยใหม่และรัฐประศาสนศาสตร์
แนวใหม่
4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยแผนจัดการศึกษา
เป็น แบบ 2.1 เรียนรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต และท�ำวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต

4.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 5 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาแกนร่วม
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3.1 วิชาบังคับ
3.2 วิชาเลือก
4. หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ
5. หมวดวิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

แบบ 2.1
หน่วยกิต
3
3
12
6
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
36
60

4.2.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6091101 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
4.2.2 หมวดวิชาแกนร่วม
3 หน่วยกิต
ให้ เ รี ย น 2 วิ ช าๆ ละ 3 หน่ ว ยกิ ต รวม 6 หน่ ว ยกิ ต (วิ ช า
ภาษาอังกฤษส�ำหรับ-บัณฑิตศึกษา 3 ไม่นับรวมหน่วยกิต)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
4.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
12 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ ให้เรียน 4 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต ได้แก่
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6091201 ทฤษฎีและขอบข่ายการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
Theories and Scope of Public and Private Management
6091202 องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 3(3-0-6)
Organization and Human Resource Management
in Modern Era
6091203 นโยบาย การวางแผนและการจัดการลงทุน
3(2-2-5)
Policy, Planning and Investment Management
6091204 สัมมนาประเด็นปัญหาการจัดการภาครัฐและ 3(2-2-5)
ภาคเอกชนสมัยใหม่
Seminar on Special Problems of New Public and
Private Management
2) หมวดวิ ช าเลื อ ก เป็ น หมวดวิ ช าความสั ม พั น ธ์ แ ละ
เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
2 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต ดังนี้
6091301 สันติศึกษาและสิทธิมนุษยชนในภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
Peace Studies and Human Rights in Public and
Private Sectors
6091302 สัมมนากฎหมายและการจัดท�ำกฎหมายเพื่อน�ำ 3(2-2-5)
มาใช้กับท้องถิ่นและชุมชน
Seminar on law and law making for implementation
in local community
6091303 สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ 3(2-2-5)
Seminar on Public Information Management System
6091304 สัมมนากลยุทธ์การสร้างศักยภาพและอัตลักษณ์ 3(2-2-5)
องค์การ
Seminar on Competency Building Strategies and
Organizational Identity
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6091305 สัมมนาความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม 3(2-2-5)
ของเอกชนและรัฐ
Seminar on Public Accountability and Society of
Private and Public
6091306 สัมมนาการจัดการการบริการสาธารณะและ
3(2-2-5)
ความสัมพันธ์ของผู้บริโภค
Seminar on Public Service and Customer Relationship
Management
6091307 สัมมนาการจัดการความร่วมมือและ
3(2-2-5)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Seminar on Collaboration and Performance Evaluation
Management
6091308 สัมมนาการจัดการเงินและงบประมาณภาครัฐ 3(2-2-5)
และภาคเอกชน
Seminar on Monetary and Budgeting Management of
Public and Private Sectors
4.2.4 หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ    ไม่นับรวมหน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ โดยไม่นับรวมเป็น
หน่วยกิต ดังนี้
6091401 ระบบสังคม การเมืองการปกครอง และ
3(3-0-6)
เศรษฐกิจไทยและโลก
Social, Political, Government and Economic of Thai and
Global
6091402 ภาวะผู้น�ำและการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น�ำ 
3(2-2-5)
แห่งยุคสมัยใหม่
Leadership and Leader Personality Development
in Modern Era

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิชื่อบรายวิ
ายรายวิ
ชา ชา
น(ท-ป-อ)
6091403 รัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Public Administration and Business Management
กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความ
สามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะต้อง
เรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
6091404 ภาษาอังกฤษส�ำหรับดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการ 3(2-2-5)
ภาครัฐและภาคเอกชน
English for Public and Private Management
Doctoral Students
4.2.5 หมวดวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
6091501 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
5. ค�ำอธิบายรายวิชา
5.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6091101 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพหุ การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ การวิเคราะห์จำ� แนกประเภท การวิเคราะห์จดั กลุม่ การวิเคราะห์ปจั จัย
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล สหสัมพันธ์
คาโนนิคอล และการวิเคราะห์ตวั แปรพหุอนื่ ๆ ทัง้ ทางวิชาการและเทคนิค
การประยุกต์โปรแกรมสถิตสิ ำ� เร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์รายละเอียดและแปลความหมายของข้อมูล

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Analysis of variance, (ANOVA) analysis of covariance, (ANOVA),
multivariate analysis of variances (MANOVA), discriminate analysis, cluster
analysis, factor analysis, component analysis, path analysis, canonical
correlation analysis, and multi-factor analyzes bout in academics and  
techniques. Application of statistical packages for data analyses and
practices of detailed analysis and data interpretation.

5.2 หมวดวิชาแกนร่วม
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
รากฐานปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการค้นหา
และสรุปความจริงในการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการขัน้ ตอนในการ
ด�ำเนินการวิจยั แบบแผนการวิจยั เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูงในการ
วิจยั และการสรุปผลการวิจยั การประยุกต์ใช้การวิจยั ผสานวิธี คุณค่าของ
ศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemology, logical principles in
research inquiry, and drawing conclusions from the research results, research
methodology, process in research, research designs, advanced data analysis
techniques in research, and conclusion of research study, application of mixed
methodology, research value for development, and multidisciplinary research.

8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษอังกฤษ 4 ด้าน
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟัง และการพูด
เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าวค�ำบรรยายทางวิชาการ
ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด และ
การน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้ (Power Point Presentation)
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Review and study of grammar and language development for
the four basic skills : listening, speaking, reading and writing, with emphases
on listening and speaking English for academic purposes, for example
listening to news, lectures, announcement and conversation, summarization
through verbal practice and PowerPoint presentation.

5.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
5.3.1 หมวดวิชาบังคับ
6091201 ทฤษฎีและขอบข่ายการจัดการภาครัฐและ 3(3-0-6)
ภาคเอกชน
Theories and Scope of Public and Private Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่ายและปรัชญาทางการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ และการจัดการภาคเอกชน   บทบาทหน้าที่ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน สาธารณประโยชน์ สาธารณกิจ สินค้าและบริการสาธารณะ
หรือเอกชน หรือการบริการสาธารณะแนวใหม่  การประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน การปฏิ รู ป ระบบราชการสมั ย ใหม่ การจั ด การของ
ภาคเอกชนสมัยใหม่ โดยเน้นการเปรียบเทียบและประยุกต์เชื่อมโยง
ทฤษฎีและขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนกับปรากฏการณ์เพื่อสร้างทักษะในการสังเกต ประมวลผล
ประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชน

Concepts, theories, scope and philosophy of New Public
Administration and Private management. Functional roles of public and private
sectors, public benefit, public affairs, public or private goods and service or
New Public Service - NPS or Universal Service Organization-USO. The
collaboration between the public and private sectors, relations partnership
between public and private partnership. Modern bureaucratic reform, modern
private sector management focusing on comparison and application about
correlation of theories and scope of modern public administration/
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

management. Public and private management and phenomenon for building
observation skills, processing, assessment, analysis and synthesis of the
situation and the relationship between public and private sectors.

6091202 องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
สมัยใหม่
Organization and Human Resource Management in
Modern Era
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ วิวฒ
ั นาการของทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์สมัยดั้งเดิม สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ และเครื่องมือส�ำหรับการ
บริหารจัดการองค์การ เช่น หลักการ เทคนิค วัสดุอปุ กรณ์ นโยบาย กลยุทธ์
ทรัพยากรในองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ ทุนมนุษย์ ฯลฯ ตลอดจนการ
แสวงหาความรู้แต่ละยุคสมัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบ/การขยายตัว/การ
ท้าทายแนวคิด/ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่น�ำไปสู่
การพัฒนาองค์การสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ
Philosophy, theories and concepts of organization and human
resource management. Evolution of organizational theories and traditional,
modern and  postmodern human resource management in era. Instruments
used for organizational management such as principles, techniques, materials,
policies, strategies, resources in organization, human resources, human
capital and so on. Seeking knowledge in each era causing the impacts /
expansion/concept challenge/ organizational theories and human resource
management leading to development of qualified modern organization.

6091203 นโยบาย การวางแผนและการจัดการลงทุน 3(2-2-5)
Policy, Planning and Investment Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
กระบวนการนโยบาย การวางแผนและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ) รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
โดยเน้นท�ำความเข้าใจเศรษฐกิจมหภาค ดัชนีชวี้ ดั ผลการด�ำเนินการ การ
5.3.2 หมวดวิชาเลือก
เชื่อมโยงระบบบัญชีและงบประมาณ ความเกี่ยวข้องกันในกระบวนการ 6091301 สันติศึกษาและสิทธิมนุษยชนในภาครัฐและ 3(3-0-6)
ก�ำหนด น�ำไปปฏิบัติ ประเมินผล ผลกระทบ การพัฒนาและการจัดการ
ภาคเอกชน
ความเสีย่ งของนโยบาย การวางแผนและการลงทุนทีเ่ กิดจากภาครัฐและ
Peace Studies and Human Rights in Public and
เอกชน รวมถึงประเด็นส�ำคัญและภาพรวมในระดับประเทศและโลก
Private Sectors
Analysis and discussion of concepts, theories and policy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
processes, planning and public and private investment with emphases on
การวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติและ
understanding the macro-economic issues, profit margin indicators, the
correlation among accounting and budget system, the policy making process, อยูใ่ นสังคม จิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา ความขัดแย้ง การค้าอาวุธและ
policy implementation, policy evaluation, policy impacting, the development มนุษย์ ความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจทีส่ ง่ ผลต่อความ
and risk management of policies, planning and investment from private and ยากจน บทบาทของรัฐและระหว่างประเทศ การสร้างสันติภาพและ
public sectors, including major issues and overall at the country and the world. สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม องค์ ก ารและรั ฐ เพื่ อ สั น ติ ภ าพและ
6091204 สัมมนาประเด็นปัญหาการจัดการภาครัฐ 3(2-2-5) สันติสุขของโลก
และภาคเอกชนสมัยใหม่
Analysis of natural human being in societies, psychology,
philosophy and religions, conflicts, weapons and human trafficking, politics
Seminar on Special Problems of New Public and
and government interaction, economy affecting poverty, state and international
Private Management
roles, building the peace and human rights in society, organizations and state
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
for world peace.
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด/ 6091302 สัมมนากฎหมายและการจัดท�ำกฎหมาย
3(2-2-5)
ทฤษฎี/ปรัชญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมายในการจัดการ
เพื่อน�ำมาใช้กับท้องถิ่นและชุมชน
ภาครัฐและการจัดการภาคเอกชน ตลอดจนการค้นหาประเด็นปัญหา
Seminar on law and law making for implementation in
และอุปสรรคของการบริหารจัดการภารกิจของรัฐและภารกิจของเอกชน
local community.
ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐเพื่อค้นหาแนวทางการบริหารจัดการที่มีความยั่งยืน
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหากฎหมายและ
Analysis and discussion about application of concepts /theories/
philosophy of public administration, political sciences, laws for public and
private management, including searching problem issues, and obstacles of
management of public and private mission related to state in order to find
guidelines on sustainable and continuous management.

การใช้กฎหมาย แล้วเสนอแนวทางการจัดท�ำกฎหมายขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
ให้สิ้นสุดลงและมีความยั่งยืนในท้องถิ่นและชุมชน

Analysis and discussion on law problems and law using for
solving final problems and sustainable local community.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6091303 สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ 3(2-2-5)
Seminar on Public Information Management System
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์และอภิปรายเกีย่ วกับการสือ่ สารประเภทต่างๆ
ทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุ ท ธวิ ธี แ ละเทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ประยุกต์ใช้กับการก� ำ หนดนโยบายและ
การวางแผนระบบการสื่อสาร วิเคราะห์นโยบายและโครงการการใช้
การสื่อสาร ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคม การสื่อสาร
อย่างมีจริยธรรม การสัมมนาเกีย่ วกับการใช้การสือ่ สารประเภทต่างๆ โดย
เน้นการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และอภิปรายเพื่อแสวงหาวิธีการ
แก้ไขเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
องค์การ ตลอดจนการวางแผนและยุทธวิธีเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการ
บริ ห ารองค์ ก ารภาครั ฐ และเอกชน การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ในเชิงบวกในและนอกองค์การ
Analysis and discussion on technique and strategy to enhance
the organizational competency in order to be competitive and survival to reach
the organizational goals, organization image, brand, motto, slogan and
identity of organization both public and private sectors, application methods
in management of public and private sectors based on concepts / theories
related to making of the desirable image and identity of organization including
planning and strategies to get advantages of the public and private
organizational management, enhancing and changing with the positive image
both inside and outside the organization.

6091305 สัมมนาความรับผิดชอบต่อสาธารณะและ 3(2-2-5)
สังคมของเอกชนและรัฐ
Seminar on Public Accountability and Society of
Private and Public
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐและเอกชนในการด�ำเนินงานภายใต้หลัก
6091304 สัมมนากลยุทธ์การสร้างศักยภาพและ
3(2-2-5)
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ จิตส�ำนึกของ
อัตลักษณ์องค์การ
บริหารจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
Seminar on Competency Building Strategies and
บรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาครัฐและเอกชน การพัฒนา
Organizational Identity
ชุมชนและสังคมแบบมีสว่ นร่วม การจัดการความรูร้ ว่ มกัน และการรักษา
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แวดล้อม
การวิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับเทคนิคและกลยุทธ์การ สังคมและสิ่งAnalysis
and discussion on concepts, theories, roles and
สร้างศักยภาพขององค์การให้สามารถแข่งขันและอยูร่ อด ตลอดจนบรรลุ responsibilities of the public and private operations under moral principles,
เป้าหมายขององค์การ การสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์ คติพจน์ ค�ำขวัญ ethics and conducts, responsibility, awareness of the public and private
good governance and corporate governance, public
และอัตลักษณ์ขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วิธีการน�ำไปปรับ management,
accountability and Corporate Social Responsibility : CSR, the participatory
ประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์การภาครัฐและเอกชน โดยอาศัยแนวคิด society and community development, the collaborative knowledge
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์ของ management, maintenance of society and environment.
Analysis and discussion on type of communications both theories
and practice to develop country effectively, tactics and techniques was applied
to set up plans and policies for communication system, analysis of the
communication project in accordance with the real society, the ethical
communication, seminar on using various types of communication focusing
on education, analysis of problems and discussion on seeking solutions for
public information management system.
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6091306 สัมมนาการจัดการการบริการสาธารณะและ 3(2-2-5)
ความสัมพันธ์ของผู้บริโภค
Seminar on Public Service and Customer Relationship
Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็น/ปรากฏการณ์
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการบริการสาธารณะในสังคมทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคหรือประชาชน
ทั่วไปที่เกิดจากการกระท�ำของรัฐและ/หรือเอกชน

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6091308 สัมมนาการจัดการเงินและงบประมาณ
3(2-2-5)
ภาครัฐและภาคเอกชน
Seminar on Monetary and Budgeting Management of
Public and Private Sectors
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับ นโยบาย แผน
และระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการคลังและการงบประมาณ หนี้ รายรับ
รายจ่าย ประเภทของงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ระบบ
งบประมาณแบบใหม่แบบมุง่ เน้นผลงาน เทคนิคการวิเคราะห์และจัดท�ำ
Analysis and discussion on issues/phenomena and งบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการเมืองกับระบบ
consequences resulting appeared from  public services management in the การคลังและงบประมาณ รวมถึงระบบการคลังและวิธีการงบประมาณ
public and private sectors influencing or affecting the rights of consumers or ของไทยทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับมหาภาคและจุลภาค
public as results of actions of public and/or private sectors.

6091307 สัมมนาการจัดการความร่วมมือและ
3(2-2-5)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Seminar on Collaborative and Performance Evaluation
Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็น/ปรากฏการณ์
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด/ทฤษฎีการจัดการโดยวิธีการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทัง้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในองค์การ
ภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยการใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป ราย
ปรากฏการณ์เพื่อให้ได้ค�ำตอบอย่างมีระบบ
Analysis and discussion on the issue/phenomenon and
consequences resulting from concepts/theories of the inter-cooperation
management including the performance assessment of the public and private
sectors focusing on using analysis and discussion of phenomenon for getting
answer systematically.

Analysis and discussion on issues about policies, plans and
procedures of finance, budgeting, debts, income, payment, kind of budgeting,
budget process, new budget system focused on the performance- based
budgeting, the budget making and analysis technique, the relationship
between the politics and economic systems and the finance and budget
systems including the Thai finance and budget systems of public and private
sectors both macro and micro systems.

5.4 หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ
6091401 ระบบสังคม การเมืองการปกครองและ
3(3-0-6)
เศรษฐกิจไทยและโลก
Social, Political, Government and Economic of
Thai and Global
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี ลั ท ธิ และปรั ช ญาของสั ง คม การเมื อ ง
การปกครอง เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจของไทยและระหว่างประเทศ
เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจโครงสร้าง ระบบ ระบอบและปรากฏการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทัง้ ไทยและระหว่างประเทศ
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
Concepts, theories, doctrines and philosophy of society, politics, 6091404 ภาษาอังกฤษส�ำหรับดุษฎีบัณฑิตทางการ
3(2-2-5)
government, economics and economy of Thai and international in order to
จัดการภาครัฐและเอกชน
adapt understanding of structures, systems, regimes and occurrence of
English for Public and Private Management Doctoral
economy, society and politics of Thai and international.
Students
6091402 ภาวะผู้น�ำและการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น�ำ
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศหรือ
แห่งยุคสมัยใหม่
Leadership and Leader Personality Development in สอบไม่ผา่ นภาษาต่างประเทศ จะต้องเรียนรายวิชานี้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารโดยใช้ ทั ก ษะ
Modern Era
ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ตรรกะและการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงบวก โดยเน้นการอ่านงานวิชาการ งานวารสารและอินเตอร์เน็ต ฝึกการฟังค�ำ
เจตคติ การแต่งกาย การวางตัวในสังคม การพูดในที่สาธารณะและตาม บรรยาย การสนทนาในบรรยากาศเชิงวิชาการ การอภิปรายกลุม่ ในหัวข้อ
สถานการณ์ คุณลักษณะและทักษะของผูน้ �ำ รวมถึงทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับ ต่างๆ การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนเชิงบรรยาย การเขียนบทคัดย่อ
ภาวะผู ้ น� ำ และการพั ฒ นาภาวะผู ้ น� ำ  การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละ วิทยานิพนธ์ และบทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
Development of English for to basic communication skills : reading,
สุนทรียภาพทางชีวิตยุคสมัยใหม่ที่มีต่อองค์การและสังคม
Logics and analysis of the development process of positive
thinking, attitudes, dressing, posetiming in society, public speak in various
situations,  traits and skills of a leader including theories of leadership and
leadership development, image building and aesthetic appreciation in modern
period towards organization and society.

listening, speaking and writing with emphases on academic reading from
academic articles journals, and the Internet; listening practice from lecture,
discussion in the academic atmosphere, group discussions on various topics,
notes taking, narrative writing, abstract writing, and executive summary writing.

Concepts, theories and philosophy of public administration,
modern public administration, movement in public administration including
concepts, theories and principles of business management, the relationship
enhancing mutual benefits each other between public sector and business
management.

Research for  building a new body of knowledge in public or
private sector, for academic development and community and local d
evelopment. under a supervision and guidance of the thesis advisory
committee to meet the standard criteria of the graduate curriculum.

6091403 รัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)
Public Administration and Business Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละปรั ช ญาทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ การเคลื่อนตัวของรัฐประศาสนศาสตร์
รวมถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การบริ ห ารจั ด การบริ ห ารธุ ร กิ จ
ความสัมพันธ์ทเี่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ กันและกันระหว่างการบริหารกิจการภาค
รัฐและการบริหารธุรกิจ
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5.5 วิทยานิพนธ์
6091501 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เน้น
การจัดการภาครัฐหรือภาคเอกชน เพือ่ การพัฒนาวิชาการและท้องถิน่ หรือ
ชุมชน ภายใต้การควบคุม และแนะน�ำของกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย
: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : Philosophy of Doctor Program in Technology
Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชือ่ เต็ม (ไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ชื่อย่อ (ไทย)
: ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Philosophy of Doctor (Technology Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Technology Management)
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จ�ำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร สอดคล้องกับที่ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาแกนร่วม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์
รวม

แบบ 1.1
(หน่วยกิต)
48
48

แบบ 2.1
(หน่วยกิต)
3
15
9
6
36
54

4. รายวิชา
1) หมวดวิชาแกนร่วม
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
2) หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
7090101 สถิติขั้นสูงส�ำหรับการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยี 3(2-2-5)
Advanced Statistics for Researchin Technology
Management
7090102 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Technology Management Innovation
7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-1
3(2-2-5)
Seminar on Technology ManagementI
2.2) กลุ่มวิชาเลือก
วิชาเลือก ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
7090216 เทคโนโลยีชุมชนและร่วมสมัย
3(2-2-5)
Community and Contemporary Technology
7090217 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Management
7090218 การจัดการเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Technology Management
7090219 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี
3(2-2-5)
Technology Economics
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
7090220 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Special Topics in Technology Management
7090221 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-2
3(2-2-5)
Seminar on Technology Management
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
3.1) วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
นักศึกษารูปแบบ 2.1 ต้องท�ำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยสามารถ
แบ่งลงทะเบียนได้ครั้งละไม่ต�่ำกว่า 6 หน่วยกิตจนครบตามจ�ำนวน
หน่วยกิตรายวิชา
7090246 วิทยานิพนธ์
36
Thesis
3.2) วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
นักศึกษารูปแบบ 1.1 ต้องท�ำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต โดยสามารถ
แบ่งลงทะเบียนได้ครั้งละไม่ต�่ำกว่า 6 หน่วยกิต จนครบตามจ�ำนวน
หน่วยกิตรายวิชา
7090247 วิทยานิพนธ์
48
Thesis
4) หมวดวิชาเสริม
(ไม่นับหน่วยกิต)
นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบไม่ผ่านภาษาอังกฤษส�ำ หรับนักศึกษาบัณฑิต
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาเสริม
พืน้ ฐานทีก่ ำ� หนดโดยไม่นบั รวมหน่วยกิต และได้คา่ ผลการประเมินเป็น S
ดังนี้
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
นักศึกษา ที่สอบไม่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำหรับนักศึกษาบัณฑิต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
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รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ก�ำหนด ต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานที่ก�ำหนดโดยไม่นับรวมหน่วยกิต
และได้ค่าผลการประเมินเป็น S ดังนี้
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
ค�ำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
รายวิชาแกนร่วม
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยา ในการ
ค้นหาและสรุปความจริงในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการขั้นตอน
ในการด�ำเนินการวิจยั แบบแผนการวิจยั เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูง
ในการวิจัยและสรุปผลการวิจัยการประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี คุณค่า
ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
Philosophical foundations, epistemologies, logical principles in
research in inquiry, anddrawingconclusion from the research results research
methodology, process in research, research designs,advanced data analysis
technique in research, and conclusion of research Study, application of mixed
methodology, research value for quality development multidisciplinary research

รายวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
7090101 สถิติขั้นสูงส�ำหรับการวิจัยด้านการจัดการ 3(2-2-5)
เทคโนโลยี
Advanced Statistics for Researchin Technology
Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การวิเคราะห์พหุตวั แปร และการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น
เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตวั แปร การวิเคราะห์ความแปรปรวน

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ร่ ว มพหุ ตั ว แปร การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ ค าโนนิ ค อล การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์การจ�ำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุ
การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับ ฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการวิ เ คราะห์การใช้วิธี การทางสถิติในการวิจัยด้านการจัดการ
เทคโนโลยี โดยน�ำเสนอ พร้อมส่งรายงาน

Multivariate analysisand testing on assumptions such as
multivariate analysis of variance, multivariate analysis of covariance, canonical
correlation analysis, factor analysis, discriminant analysis, path analysis,
multiple group analysis, multilevel analysis, structure modeling analysis and
structure modeling equation analysis, practices of statistical packages
usages for data analysis; analysis of statistical methods used in research in
technology management ; presentation and report.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Principles of innovation and technology, definitions, features,
types, life cycle, acceptance and transfer; importance of technology
management, roles of technology towards change of economic, social,
environmental structures; scope of strategies, methods, models or innovations
of technology management of both community and contemporary technology,
methods or processes of developing strategies, methods, models or
Innovations for technology management through research and development
process, field study in a local area or an organization for study of context
problems, need and status of technology usage, application of the research
results for suitable innovation development of such local area or organization,
making reports and discussion

7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-1
3(2-2-5)
Seminar on Technology Management I
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 7090102 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
การส�ำรวจเทคโนโลยีชมุ ชน หรือเทคโนโลยีรว่ มสมัยทีใ่ ช้ในชุมชน
Technology Management Innovation
หรือองค์กรต่างๆ โดยวิเคราะห์ถงึ สภาพปัญหา บริบทของการใช้เทคโนโลยี
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน แนวทางแก้ปญ
ั หาเทคโนโลยีและกระบวนการทีเ่ หมาะสม ความคุม้ ทุนของ
หลักการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความหมาย ลักษณะ
การด�ำเนินงาน และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยระบุหลักการ หรือทฤษฎีทใี่ ช้ จัดท�ำ
ประเภท วงจรชีวติ การยอมรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงาน และน�ำเสนอในชัน้ เรียน
ความส�ำคัญของการจัดการเทคโนโลยี บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อการ
Community technology survey or contemporary technology
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม used in the community or organizations by analyzing the problems and contexts
ขอบข่ายของแนวทาง วิธีการ รูปแบบหรือนวัตกรรมของการจัดการ of the use of technology; solutions approaches; technology and appropriate
เทคโนโลยีทั้งที่เป็นเทคโนโลยีในชุมชน และเทคโนโลยีร่วมสมัย วิธีการ process; breakeven point of operations and other relevant subjects with
หรือกระบวนการในการพัฒนาแนวทาง วิธกี ารรูปแบบหรือนวัตกรรมของ identification of principles or theories uses; making a report and in-class
presentation.รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
การจัดการเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ในท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพื่อศึกษา
บริบท สภาพปัญหา ความต้องการ และสภาพการใช้เทคโนโลยี น�ำผลที่
ศึกษาสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับท้องถิน่ นัน้ ๆ หรือองค์กรนัน้ ๆ
จัดท�ำรายงานและการอภิปรายผล
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
7090216 เทคโนโลยีชุมชนและร่วมสมัย
3(2-2-5)
Community and Contemporary Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ลั ก ษณะองค์ ป ระกอบและการประกอบอาชี พ ในระดั บ
ท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีทใี่ ช้ภายในท้องถิน่ ทัง้ เทคโนโลยีภมู ปิ ญ
ั ญา และเทคโนโลยีรว่ ม
สมัย ตลอดจนโครงการพระราชด�ำริ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการการใช้เทคโนโลยีภายในท้องถิ่น ปฏิบัติการการลงพื้นที่ในท้องถิ่น
แห่งใดแห่งหนึง่ เพือ่ ศึกษาการใช้เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
บริหารจัดการ จัดท�ำรายงานและการอภิปรายผล
Features and local occupations relating to environmental, social
and economic development; community technology both local wisdom and
contemporary technology, as well as the royal projects; transfer of technology,
management of local community technology;field study in any local areas in
order to studytechnology usage, transfer and management; making reports
and discussion.

7090217 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ส่ วนประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและข่ายงาน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับ
กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร การด� ำ เนิ น การและการบ� ำ รุ ง รั ก ษาสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมและวิสยั ทัศน์ทางสารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ
การจัดการเชิงธุรกิจเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ
ในอนาคตมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการวิเคราะห์
การวางแผนกลยุทธการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรใดองค์กรหนึง่
โดยเริม่ จากการวางโครงการสร้างขององค์กร การจัดบุคลากร งบประมาณ
แผนการด�ำเนินงาน และการประเมินผลการด�ำเนินงาน
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รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Information technology components: computer system,
computer software, telecommunication and network; implementing information
technology in organizations, planning IT strategy suitable with organization
strategy, operations and maintenance of information, information vision and
architecture, information system planning, business management of information
technology, managing information in the future, standard and related laws,
practical analyzing in strategic planning of utilizing information technology in
any organization beginning with organization structure design, human resource
management, budgeting, operation plan, and operation assessment

7090218 การจัดการเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Technology Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ขอบข่ า ยของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคโนโลยี อื่ น ๆ
ทีส่ ามารถน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดการศึกษา ทัง้ ทางด้านการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอนื่ ๆ ในด้านการศึกษา ทัง้ การวางแผนการในด้านบุคลากร
อาคารสถานที่ การจัดและตกแต่งอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
การประเมินผลตามระบบการประกันคุณภาพการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผล
ตอบแทนในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอนื่ ๆ ในด้านการ
ศึกษามาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั กิ ารศึกษาแผนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่นๆ ในด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง จัดท�ำรายงานและน�ำเสนอเพื่ออภิปราย
Scope of information technology and the other technologies for
educational management, including administration and instructional
management, study on information technology and the other technologies
planning for education including personnel, building and space, setting and
decorating building and space, materials, equipment; evaluation of quality
assurance system; cost and benefits analysis of usages information
technology and the other technologies in education; standards and related
laws;practices ofusing plan of information technology and other technologies
in education of the educationalinstitutes, making reports and presentation.

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
7090219 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี
3(2-2-5)
Economics of Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลาดเทคโนโลยี
การประเมินการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี ผลกระทบของการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ ผลิตภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การวิ จั ย และพั ฒ นา การปรั บ ตั ว เข้ า สู ่ สั ง คมเทคโนโลยี ปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กรใดองค์กร
หนึ่ง โดยศึกษาการแนวทางลงทุนทางเทคโนโลยี และผลที่เกิดจากการ
ลงทุนนั้น เช่น ความคุ้มทุนหรือความได้เปรียบจากการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ เป็นต้น สรุป และจัดท�ำรายงาน น�ำเสนอ
Fundamental economic principles, economic theories and
concepts related to innovation process and technology change, technology
market, evaluation of technology investment, impacts of technology change
on economic and industrial development, employment, business growth,
productivity, technology transfer, research and development, self adaptation for
technology society, practices of analysis, application of technology and
innovation of any organizations with the study of technology investment
methods and outcomes of such investment such as break-even point study,
advantages of technology use; summarizing, making report and presentation.

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

ปีการศึกษา 2559
น(ท-ป-อ)

Current interesting topics in technology managementof latest
research on technology management from latest research papers, without
repetition with the assigned courses in the curriculum.

7090221 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-2
3(2-2-5)
Seminar on Technology ManagementII
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การส�ำรวจประเด็นพิเศษ หรือความรูข้ องการจัดการเทคโนโลยี
ทีจ่ ะน�ำมาใช้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรหรือวิชาชีพ โดยมีการแสวงหา
ทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการบริหาร
โดยมุ่งค้นคว้าเพื่อให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย และเค้าโครง
การวิจัย ที่มีทิศทางเพื่อการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอเทคโนโลยี
หรือวิธีการ หรือองค์ความรู้ที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์กรใน
ปัจจุบันและอนาคต
Exploring the special issues or knowledge of technology
management for supporting the organization development or occupations
based on the acquiring theories; principles and technology usable to benefit
the administration focusing on obtaining research problems, research
methodology, and research proposal with direction used in investigating
feasibility to introduce technology, methods or knowledge to increase
efficiency of organization at present and in the future.

รายวิชาวิทยานิพนธ์
7090246 วิทยานิพนธ์
36
Thesis
7090220 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน Special Topics in Technology Management
การท�ำวิจัยเพื่อการสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหาด้าน
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การจัดการเทคโนโลยี โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ
หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบ
การวิจยั ค้นคว้าใหม่ๆ ในปัจจุบนั และไม่ซำ�้ ซ้อนกับรายวิชาทีบ่ รรจุไว้แล้ว จากคณะกรรมการผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอยู ่ ใ นความดู แ ลของ
ในหลักสูตร
คณะกรรมการที่ปรึกษา
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คู่มือหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

Constructing research for building new knowledge or solving
problems of technology management with an emphasis on academic creation,
application of technology and innovation theories, with an approval of the
curriculum committee and under supervision of the thesis advisory committee

รหัสวิชา ชื่อ ค�ำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กลุม่ วิชาแกนร่วม วิชาภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ส�ำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
8090101 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3(2-2-5)
English for Graduate Studies 3
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ
4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟังและ
การพูดเพือ่ การสือ่ สารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค�ำบรรยายทางวิชาการ
ประกาศ และการสนทนา แล้ ว สามารถสรุ ป ความโดยการพู ด และ
การน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมน�ำเสนอได้

7090247 วิทยานิพนธ์
48
Thesis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การท�ำวิจัยเพื่อการสร้างความรู้ใหม่ หรือพัฒนาเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ทางวิ ช าการ ประยุ ก ต์ ใช้ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยีและน�ำ
องค์ความรูใ้ หม่ หรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาสูก่ ารทดลองใช้เพือ่
Review and study of grammar and language development for the
ศึ ก ษาคุ ณ ภาพหรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก basic skill : listening, speaking, reading and writing, with emphasis on listening
คณะกรรมการผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอยู ่ ใ นความดู แ ลของ and speaking English for academic purpose, for example listening to news,
คณะกรรมการที่ปรึกษา
lectures, announcement and conversation, summarization through verbal
Constructing research for building new knowledge or
development of an efficient technologyand innovation with an emphasis on
academic creation, application of technology and innovation theories,
implementation the new knowledge or the technology and innovationfor
studying the quality or efficiency,with an approval of the curriculum committee
and under supervision of the thesis advisory committee

practice and PowerPoint presentation.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Information and Communication Technology 2
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการ
Advanced information and communication technology,
information communication retrieval and application of package program for
academic presentation.

พิมพ์ที่: หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จ.ขอนแก่น โทร. 0-4332-8589-91
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