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พระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 	 “งานของครูนั้น ถือได้ว ่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นการวางรากฐานความรู ้ 

ความดี และความสามารถทุก ๆ ด้านแก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถด�ารงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลัก

ฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะเหตุท่ีงานของครูเป็นงานที่หนักและเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ 

ผู้เป็นครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ด้วยความพากเพียร อดทน และด้วยความเมตตากรุณา 

อย่างสงู ทัง้ต้องส�ารวมระวงัตนในเรือ่งความประพฤตปิฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ไม่ปล่อยตวัปล่อยใจไปตามความต้องการ 

ที่ไม่สมควรแก่ฐานะและเกียรติภูมิของครู…”

	 	 พระราโชวาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให ้คณะกรรมการคุรุสภา 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช ่ วยครูอาวุ โสในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

น�าครูอาวุโส ประจ�าป ี	 ๒๕๕๙	 เฝ ้าทูลละอองธุ ลีพระบาท	 รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และรับพระราชทานเงินช่วยเหลือ 

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	

พระราชวังดุสิต	

วันอังคารที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๖๑
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394	 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
407	 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
416	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
426	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
437	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
446	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
457	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
483	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
490	 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
501	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร หลักสูตร พ.ศ. 2561
510	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
527	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
	 	 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	ทีใ่ช้ในปัจจบุนัให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้	

เพือ่ประโยชน์ในการรกัษามาตรฐานการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาและเพือ่ให้การบรหิารงานด้านวชิาการด�าเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	ถกูต้องตามมาตรฐาน

วิชาการ	มีคุณภาพสูง	สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	เรื่อง	แนวทางการบริหาร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การ

ศึกษาในระบบ	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๘	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ในการประชุมครั้งที่	๓/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จึงออกข้อบังคับ	ไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ 

บททั่วไป

ข้อ ๑	 ข้อบังคับนี้เรียกว่า	“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙”

ข้อ ๒	 ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๙	เป็นต้นไป

ข้อ ๓	 ให้ยกเลิก	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๐

ข้อ ๔	 ในข้อบังคับนี้		

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  “สภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  “อธิการบดี” 	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   “คณะ”	 หมายความว่า	 คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย	 ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นอย่างอันมีฐานะเทียบเท่าคณะ				

ที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

   “บัณฑิตวิทยาลัย”	หมายความว่า	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   “คณบดี”	หมายความว่า	คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย	และให้หมายความรวมไปถึงหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา			

   “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”	หมายความว่า	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    “คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย”	หมายความว่า	คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยตามความในข้อ	๙	แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ว่าด้วย	บัณฑิตวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๕๗

    “คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะทีเ่ปิดสอนระดบับณัฑติศกึษา	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม

   “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่มีจัดการหลักสูตรแบบสหวิชาการซึ่งมี

การด�าเนินการโดยคณะจ�านวนมากกว่าหนึ่งคณะ	เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   “คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร”	หมายความวา่	คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรในสาขาวชิาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศกึษา	ทีอ่ธกิารบดแีต่งตั้ง

   “หลักสูตร”	 หมายความว่า	 หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ	 ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	 ให้เปิดสอน	 และได้แจ้งคณะกรรมการ

อุดมศึกษาเพื่อทราบแล้ว

    “สาขาวิชา”	หมายความว่า	สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา			

	 	 	 “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”	 หมายความว่า	 การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ปริญญาโท	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและ				

ปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

   “อาจารย์ประจ�า”	หมายความว่า	บคุลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามทีด่�ารงต�าแหน่งอาจารย์	ผูช่้วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์	 ท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น	 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม	พันธกิจของการอุดมศึกษา	 และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา	ทั้งนี้	 อาจารย์ประจ�ารับเข้าใหม	่	

ตั้งแต่ข้อบังคับนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ	ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	

   “อาจารย์ประจ�าหลักสูตร” หมายความว่า	อาจารย์ประจ�าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน	ซึ่งมีหน้าที่สอนและ

ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว	ทั้งนี้	สามารถเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน	แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง

หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

   “อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร”	หมายความว่า	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรท่ีมภีาระหน้าทีใ่นการบริหารและพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

ในสาขาวิชาที่เปิดสอน	 ตั้งแต่การวางแผน	 การควบคุมคุณภาพ	 การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู ่

ประจ�าหลกัสตูรนัน้ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศกึษา	โดยจะเป็นอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเกนิกว่า	๑	หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนัไม่ได้	ยกเว้นพหวุทิยาการหรอื

สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้าได้ไม่เกิน ๒	คน
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   “ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร”	หมายความว่า	ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา	ของมหาวิทยาลัย	

   “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า	ผู้สอนที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ�า	และต้องได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

	 	 	 “ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก”	หมายความว่า	ผูท้ีม่ไิด้เป็นอาจารย์ประจ�าโดยมคุีณวฒุทิางการศกึษาและต�าแหน่งทางวชิาการตามทีก่�าหนดในหน้าที	่

นัน้	ๆ 	กรณท่ีีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มคีณุวฒุทิางการศกึษาและผลงานทางวชิาการ	ตามทีก่�าหนดข้างต้น	จะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์

สูงมากเป็นที่ยอมรับ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์	

   “สถาบันอื่น”	หมายความว่า	สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ร่วมรับผิดชอบหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ในลักษณะ

เป็นหลักสูตรร่วม	หรือร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ

   “หลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น”	 หมายความว่า	 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ร่วมมือจัดการเรียนการสอนและการวิจัยกับ

สถาบันอื่น	โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้ให้ปริญญา	หรือ	สถาบันอื่นเป็นผู้ให้ปริญญา	หรืออาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่ร่วมมือกัน

   “สัมฤทธิบัตร”	 หมายความว่า	 ใบรับรองความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามออกให้ผู้เรียนร่วมที่ผ่านการประเมินผลการเรียนของ

มหาวิทยาลัยแล้ว

   “นักศึกษา”	หมายความว่า	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม			

ข้อ ๕	 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี	 มีอ�านาจออกประกาศหรือค�าสั่ง	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ	 กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตาม			

ข้อบังคับ	ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด
 

หมวด  ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา

ข้อ ๖	 ระบบการจัดการศึกษา	การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ	ดังนี้	

	 	 ๖.๑	 ระบบทวิภาค	โดย	๑	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น	๒	ภาคการศกึษาปกต	ิ๑	ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า	๑๕	สปัดาห์	มหาวทิยาลยั

อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก�าหนดระยะเวลา	และจ�านวนหน่วยกิต	ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

	 	 ๖.๒	 ระบบไตรภาค	 โดย	 ๑	 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น	 ๓	 ภาคการศึกษาปกติ	 ๑	 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า	 ๑๒	 สัปดาห์	

โดย	๑	หน่วยกิตระบบไตรภาค	เทียบได้กับ	๑๒/๑๕	หน่วยกิตระบบทวิภาค	หรือ	๔	หน่วยกิต	ระบบทวิภาค	เทียบได้กับ	๕	หน่วยกิตระบบไตรภาค

	 	 ๖.๓	 ระบบจตุรภาค	 โดย	 ๑	 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น	 ๔	 ภาคการศึกษาปกติ	 ๑	 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 สัปดาห	์

โดย	๑	หน่วยกิตระบบจตุรภาค	เทียบได้กับ	๑๐/๑๕	หน่วยกิตระบบทวิภาค	หรือ	๒	หน่วยกิต	ระบบทวิภาค	เทียบได้กับ	๓	หน่วยกิตระบบจตุรภาค
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ข้อ ๗ รูปแบบการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้

	 	 ๗.๑	 รูปแบบในเวลาราชการ	 เป็นการจัดการศึกษาส�าหรับนักศึกษาทั่วไปเฉพาะในเวลาราชการ	 โดยจัดแบบระบบทวิภาค	 หรือระบบไตรภาค 

หรือระบบจตุรภาค

	 	 ๗.๒	 รปูแบบนอกเวลาราชการ	เป็นการจดัการศกึษาโดยใช้เวลานอกราชการส�าหรบันกัศกึษาทัว่ไปหรือกลุม่นกัศกึษาทีม่วีตัถปุระสงค์เฉพาะอย่างใด

อย่างหนึ่ง	โดยอาจจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมแบบใดแบบหนึ่ง	หรือโปรแกรมแบบผสมผสาน	ดังนี้

	 	 	 ๗.๒.๑	โปรแกรมเรียนทางไกล	 โดยใช้ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์	 วิทยุกระจายเสียง	 วีดีทัศน์	 ๒	 ทาง	 หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 หรือระบบ

อินเทอร์เน็ต

	 	 	 ๗.๒.๒	โปรแกรมชุดวิชา	(Module	System)	เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว	ๆ	คราวละ	๑	รายวิชา	หรือหลายรายวิชา	ซึ่งอาจจัดเป็น

ชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน

	 	 	 ๗.๒.๓	โปรแกรมนานาชาติ	 เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ที่มีการจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ	โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่างประเทศ

	 	 	 ๗.๒.๔	โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (e-Learning)	 การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

	 	 	 ๗.๒.๕	โปรแกรมโครงการพิเศษ	การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร	ทั้งนี้จะต้องจัดให้ได้

เนื้อหาสมดุลกับหน่วยกิตรวมของหลักสูตร	โดยการเทียบหน่วยกิต	ตามข้อ	๑๐	และให้จัดท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

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

	 	 	 ๘.๑.๓	การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม	ที่ใช้เวลาฝึก	ไม่น้อยกว่า	๔๕	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิต

	 	 	 ๘.๑.๔	การท�าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย	 ที่ใช้เวลาท�าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น	 ไม่น้อยกว่า	 ๔๕	 ชั่วโมงต่อ																

ภาคการศึกษาปกติ	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
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	 	 	 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	 หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ	เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีมุ่ง่ให้มคีวามสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของชาติ 

ปรัชญาของการอุดมศึกษา	 ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	 เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช�านาญใน 

สาขาวิชาเฉพาะ	เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น	โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง	

	 	 ๙.๒	 หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท	เป็นหลักสตูรการศกึษาทีมุ่ง่ให้มคีวามสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการศกึษาระดบัอดุมศึกษาของชาต	ิปรชัญาของ

การอดุมศกึษา	ปรัชญาของสถาบนัอดุมศกึษาและมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีทีเ่ป็นสากล	เน้นการพฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชพี	ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ระดับสูง			ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ	รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ	 เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง	 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ	

ทั้งนี้มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม	

	 	 ๙.๓	หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของชาติ	 ปรัชญาของการอุดมศึกษา	 ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา	 และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	 เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มี																		

ความช�านาญในสาขาวิชาเฉพาะ	เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น	โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง	

	 	 ๙.๔	หลักสูตรระดับปริญญาเอก	เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ	ปรัชญา

ของการอุดมศึกษา	 ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล	 เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ	 ที่มีความรู้ความ

สามารถระดับสูง	ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ	รวมทั้ง	มีความสามารถในการสร้างสรรค์

จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ	 เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง	 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
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วิชาชีพ	ทั้งนี้	มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม	และประเทศ	

	 	 ๙.๕	หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น	ๆ	ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตร

	 	 ๑๐.๑		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	๒๔	หน่วยกิต	

	 	 ๑๐.๒		 หลักสูตรระดับปริญญาโท	ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	๓๖	หน่วยกิต	โดยอาจจัดแผนใดแผนหนึ่ง	ดังนี้

	 	 	 	 ๑๐.๒.๑	แผน	ก	เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย	โดยการท�าวิทยานิพนธ์	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๑)	 แบบ	 ก	 ๑	 ท�าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า	 ๓๖	 หน่วยกิต	 และอาจก�าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม 

หรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้	โดยไม่นับหน่วยกิต	และจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	

	 	 	 	 	 	 (๒)	แบบ	ก	๒	ท�าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า	๑๒	หน่วยกิต	และศึกษารายวิชา	ไม่น้อยกว่า	๑๒	หน่วยกิต

	 	 	 	 ๑๐.๒.๒	แผน	ข	เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา	โดยไม่ต้องท�าวิทยานิพนธ์	แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ	ไม่น้อยกว่า	๓	หน่วยกิต

และไม่เกิน	๖	หน่วยกิต	และต้องสอบประมวลความรู้	(Comprehensive	Examination)	

	 	 ๑๐.๓	 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	๒๔	หน่วยกิต

	 	 ๑๐.๔		 หลักสูตรระดับปริญญาเอก	แบ่งออกเป็น	๒	แบบ	โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ	นักวิชาชีพชั้นสูง	ดังนี้	

	 	 	 	 ๑๐.๔.๑	แบบ	๑	เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่	อาจก�าหนดให้มีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

หรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้	โดยไม่นับหน่วยกิต	แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	แบ่งเป็น

	 	 	 	 	 (๑)	แบบ	๑.๑	ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโท	จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	๔๘	หน่วยกิต

	 	 	 	 	 (๒)	แบบ	๑.๒	ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาตรีจะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	๗๒	หน่วยกิต	

ทั้งนี้	วิทยานิพนธ์ตามแบบ	๑.๑	และแบบ	๑.๒	จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน	

	 	 	 	 ๑๐.๔.๒	แบบ	๒	เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย	โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์	ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ	

และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 	 	 	 (๑)	 แบบ	๒.๑	 ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโท	 จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	 ๓๖	หน่วยกิต	 และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า	 ๑๒	

หน่วยกิต	โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	๔๘	หน่วยกิต

	 	 	 	 	 (๒)	 แบบ	๒.๒	 ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาตรีจะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	 ๔๘	 หน่วยกิต	 และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า	 ๒๔	

หน่วยกิต	โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	๗๒	หน่วยกิต	

	 	 	 	 	 ทั้งนี้	วิทยานิพนธ์ตามแบบ	๒.๑	และแบบ	๒.๒	จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

ข้อ ๑๑ การก�าหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา	การนบัจ�านวนปีการศกึษาให้นบัปีการศึกษาตามระบบการจดัการศกึษาข้อ	๖	หนึง่

ปีการศกึษาของแต่ละระบบการศกึษาต้องมจี�านวนภาคเรยีนครบตามระบบการศึกษานัน้	โดยให้เริม่นบัระยะเวลาการเข้าศกึษาตัง้แต่ภาคเรยีนแรกทีเ่ข้าศกึษา	

ดังนี้
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 ๑๑.๑	 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส�าเร็จการ

ศึกษาไม่น้อยกว่า	๑	ปีการศึกษาและไม่เกิน	๓	ปีการศึกษา

	 	 ๑๑.๒	 หลักสูตรระดับปริญญาโท	 ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส�าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	 ๑	 ปีการศึกษาและไม่เกิน	 ๕	 ปีการศึกษา

	 	 ๑๑.๓		หลักสูตรระดับปริญญาเอก	ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส�าเร็จการศึกษา	ดังนี้

	 	 	 	 ๑๑.๓.๑	นักศึกษาที่ส�าเร็จระดับปริญญาตรี	ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า	๑	ปีการศึกษาและไม่เกิน	๘		ปีการศึกษา

	 	 	 	 ๑๑.๓.๒	นักศึกษาที่ส�าเร็จระดับปริญญาโท	ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า	๑	ปีการศึกษาและไม่เกิน	๖	ปีการศึกษา

	 	 ๑๑.๔	หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ	ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย	

	 	 ๑๑.๕		กรณทีีน่กัศกึษาเรยีนครบหลกัสตูร	สอบประมวลความรูผ่้าน	หรอื	สอบวดัคณุสมบตัผ่ิาน	และได้ส่งวทิยานพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ให้บณัฑติวทิยาลยั

แล้ว	แต่ไม่สามารถส่งผลงานวทิยานิพนธ์เพือ่ตพีมิพ์ได้ทนัภายในเวลาของหลกัสตูรตามข้อ	๑๑.๒	และ	๑๑.๓	ให้มหาวทิยาลยัขยายเวลาการรอตพีมิพ์	หรือตอบ

รับให้ตีพิมพ์ในวารสารตามประกาศของมหาวิทยาลัย	ได้อีก	๒	ปีการศึกษา	ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท	และขยายได้อีก	๓	ปีการศึกษา	ส�าหรับนักศึกษา

ระดบัปรญิญาเอก	ทัง้นีร้ะยะเวลารอการตพีมิพ์หรอืตอบรบัให้ตพีมิพ์ผลงานวทิยานพินธ์ดงักล่าว	ไม่ให้นบัเป็นระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร	และนกัศกึษา

จะต้องรักษาสภาพนักศึกษาเป็นนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะได้รับอนุมัติส�าเร็จการศึกษา

ข้อ ๑๒ การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพของหลักสูตร

	 	 ๑๒.๑	 การพัฒนาหลักสูตร	 ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ	ๆ	อย่างน้อย	ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร	หรือทุกรอบ	๕

	 	 ๑๒.๒	 การประกันคุณภาพของหลักสูตร	 ให้ทุกหลักสูตรก�าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร	 โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ

อย่างน้อย	๖	ด้าน	คือ

	 	 	 	 (๑)	การก�ากับมาตรฐาน

	 	 	 	 (๒)	บัณฑิต

	 	 	 	 (๓)	นักศึกษา

	 	 	 	 (๔)	คณาจารย์

	 	 	 	 (๕)	หลักสูตร	การเรียนการสอน	การประเมินผู้เรียน

	 	 	 	 (๖)	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

หมวด ๔ 

จ�านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์

ข้อ ๑๓ จ�านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
	 	 ๑๓.๑	 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
	 	 	 	 ๑๓.๑.๑	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	มคีณุวฒุขิัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่	 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	 ๓	 รายการ								
ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
	 	 	 	 ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น	
	 	 	 	 ๑๓.๑.๒	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จ�านวนอย่างน้อย	๕	คน	มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลัก
เกณฑ์ท่ีก�าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	 รายการ	 ในรอบ	๕	 ปีย้อนหลัง	 โดยอย่างน้อย	๑	 รายการต้องเป็น 
ผลงานวิจัย
	 	 	 	 กรณีที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�านวน	หรือมีจ�านวนนักศึกษา
น้อยกว่า	 ๑๐	 คน	 ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่าน 
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
	 	 	 	 ๑๓.๑.๓	 อาจารย์ผู้สอน	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ	ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า	ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน	หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	 ๑	 รายการ 
ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง
	 	 	 	 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ	 อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท	 แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 และมีประสบการณ์
การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า	๖	ปี	ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	ของรายวิชา	โดยมีอาจารย์ประจ�าเป็นผู้รับ
ผิดชอบรายวิชานั้น
	 	 	 	 ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ	อาจารย์ผู้สอน	ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น	ๆ
  ๑๓.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
	 	 	 	 ๑๓.๒.๑	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์	และมี
ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้
ให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัยส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น	ๆ
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 	 	๑๓.๒.๒	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จ�านวนอย่างน้อย	๕	คน	มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต�าแหน่งศาสตราจารย์	และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา	และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
	 	 	 	 กรณีที่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�านวนหรือมีจ�านวนนักศึกษา 
น้อยกว่า	 ๑๐	 คน	 ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
	 	 	 	 ๑๓.๒.๓	 อาจารย์ผูส้อน	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรอือาจารย์พเิศษ	ทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า	หรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า 
ที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน	 หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน	 และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ 
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	 และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์	 ที่ก�าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๑	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง
	 	 	 	 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ	 อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์			
การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๔	 ปี	 ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	 ของรายวิชา	 โดยมีอาจารย์ประจ�า																				
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
	 	 	 	 ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ	อาจารย์ผู้สอน	ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น	ๆ
  ๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาโท
	 	 	 	 ๑๓.๓.๑	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 มีคุณวุฒิข้ันต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ 
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่	 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย										
๓	รายการในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
	 	 	 	 ๑๓.๓.๒	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 จ�านวนอย่างน้อย	 ๓	 คน	 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า											
ที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	 และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	 และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์	ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
	 	 	 	 กรณีที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�านวน	หรือมีจ�านวนนักศึกษา							
น้อยกว่า	 ๑๐	 คน	 ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
	 	 	 	 ๑๓.๓.๓		อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ
	 	 	 	 	 (๑)	 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก	 ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงาน 
ทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลงั	
โดยอย่างน้อย	๑	รายการ	ต้องเป็นผลงานวิจัย
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 	 	 (๒)	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและและการค้นคว้าอิสระร่วม	(ถ้ามี)	ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ	ดังนี้	

	 	 	 	 	 อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วมทีเ่ป็นอาจารย์ประจ�า	ต้องมคีณุวุฒแิละผลงานทางวชิาการเช่นเดยีวกบัอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์หลกั

	 	 	 	 	 ส�าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 และมีผลงานทางวิชาการ

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อย

กว่า	๑๐	เรื่อง

	 	 	 	 	 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก�าหนดข้างต้น	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้											

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	และจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

	 	 	 	 ๑๓.๓.๔	อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์และอาจารย์ผูส้อบการค้นคว้าอสิระ	ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรและผูท้รงคณุวฒุภิายนอก

สถาบัน	 รวมไม่น้อยกว่า	 ๓	 คน	ทั้งนี้	 ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก	 หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม	โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์	ต้องมีคุณวุฒิ	คุณสมบัติ	และผลงานทางวิชาการดังนี้	

	 	 	 	 	 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	

และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา	และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

	 	 	 	 	 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ

อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	ไม่น้อยกว่า	๑๐	เรื่อง

	 	 	 	 	 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดข้างต้น	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ	ซึ่งตรงหรอืสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์	หรือการค้นคว้าอิสระ	โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�า

บัณฑิตวิทยาลัย	และจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

	 	 	 	 ๑๓.๓.๕		อาจารย์ผูส้อน	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ	ทีม่คีณุวฒุขิัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า	ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่ 

สมัพนัธ์กนั	หรอืในสาขาวชิาของรายวชิาทีส่อนและต้องมปีระสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาและ 

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๑	รายการในรอบ	๕	

ปีย้อนหลัง	

	 	 	 	 ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ�าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

  ๑๓.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก

	 	 	 ๑๓.๔.๑	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	และ

มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา	 และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณา 

แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 ๑๓.๔.๒	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จ�านวนอย่างน้อย	๓	คน	มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต�าแหน่งศาสตราจารย์	และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา	และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

	 	 	 กรณีที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�านวน	 หรือมีจ�านวนนักศึกษา								

น้อยกว่า	 ๑๐	 คน	 ทางคณะวิชาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่าน

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

	 	 	 ๑๓.๔.๓	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ

	 	 	 	 (๑)		อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกั	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอื

เทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา	และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่	

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย

	 	 	 	 (๒)		อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	(ถ้ามี)	ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 	 	 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�า	 ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก

	 	 	 	 	 ส�าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง

วชิาการทีไ่ด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ชีือ่อยูใ่นฐานข้อมลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต	ิซึง่ตรงหรอืสัมพนัธ์กบัหวัข้อวทิยานพินธ์	ไม่น้อยกว่า	๕	เรือ่ง

	 	 	 	 	 กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกทีไ่ม่มคีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการตามทีก่�าหนดข้างต้น	ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรู้ 

ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สงูมากเป็นทีย่อมรบั	ซึง่ตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหวัข้อวทิยานพินธ์	โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยัและ

จากสภามหาวิทยาลัย	แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

	 	 	 ๑๓.๔.๔	อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์	ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน	รวมไม่น้อยกว่า	๕	คน	ทั้งนี้

ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ	คุณสมบัติ	และผลงานทางวิชาการ	ดังนี้

	 	 	 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	และ

มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณา 

แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

	 	 	 กรณผีูท้รงคณุวุฒภิายนอก	ต้องมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ชีือ่อยูใ่น

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์	ไม่น้อยกว่า	๕	เรื่อง
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกทีไ่ม่มคีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการตามทีก่�าหนดข้างต้น	ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 

และประสบการณ์สงูมากเป็นท่ียอมรับ	ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวทิยานพินธ์	โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั	และจากสภามหาวทิยาลยั 

แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

	 	 	 	 ๑๓.๔.๕	อาจารย์ผู้สอน	ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษ	ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน	หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน	และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน

และมีผลงานทางวชิาการ	ทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา	และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการพจิารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๑	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง

	 	 	 	 ในกรณรีายวชิาทีส่อนไม่ใช่วชิาในสาขาวชิาของหลกัสตูร	อนโุลมให้อาจารย์ทีม่คีณุวฒุริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งทาง

วิชาการต�่ากว่ารองศาสตราจารย์	ท�าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้

	 	 	 	 ทั้งนี้	อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ	๕๐	ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ�าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

	 	 ๑๓.๕	 อาจารย์ใหม่ทีม่คีณุวฒิุระดบัปรญิญาเอก	แม้ยงัไม่มีผลงานทางวชิาการ	หลงัส�าเรจ็การศกึษาอนโุลมให้เป็นอาจารย์ผูส้อนในระดบัปรญิญาโทได้	

แต่ทัง้นีห้ากจะท�าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ผูส้อนในระดบัปรญิญาเอกหรอืเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร	อาจารย์ทีป่รึกษา	วทิยานพินธ์	

และอาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์	ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก	ต้องมผีลงานทาง	วชิาการภายหลงัส�าเร็จการศกึษาอย่างน้อย	๑	รายการ	ภายใน	๒	ปี	หรือ	

๒	รายการ	ภายใน	๔	ปี	หรือ	๓	รายการ	ภายใน	๕	ปี

ข้อ ๑๔ ให้อธกิารบดแีต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้นีอ้งค์ประกอบจ�านวนและหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั

ข้อ ๑๕ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

	 	 ๑๕.๑	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	๑	คน	ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์	ข้อ	๑๓.๓.๓	(๑)	และข้อ	๑๓.๕	ให้เป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน	๕	คน	ต่อภาคการศึกษา	

	 	 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 และด�ารงต�าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป	หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ				

เทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป	 มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์	 ข้อ	 ๑๓.๔.๓	 (๑)	 และข้อ	 ๑๓.๕	 ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน	๑๐	คนต่อภาคการศึกษา

	 	 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ�าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่า

จ�านวนที่ก�าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน	๑๕	คนต่อภาคการศึกษา	หากมีความจ�าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า	๑๕	คน 

ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี

	 	 ๑๕.๒	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	๑	คน	 ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน	๑๕	คน	หากเป็นอาจารย์						

ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก	 ให้คิดสัดส่วนจ�านวนนักศึกษาที่ท�าวิทยานิพนธ์	 ๑	 คน	 เทียบได้กับจ�านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ								

๓	คน	แต่ทั้งนี้	รวมแล้วต้องไม่เกิน	๑๕	คนต่อภาคการศึกษา
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 ๑๕.๓	 อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วมหรอือาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระร่วม	(ถ้าม)ี	ในกรณทีีม่ภีาระงานทีป่รกึษาวทิยานพินธ์และการค้นคว้า

อิสระแล้ว	ตามข้อ	๑๕.๑	หรือ	๑๕.๒	แล้ว	อาจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม	ได้อีกไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนด

ไว้ในภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก	ตามข้อ	๑๕.๑	หรือ	๑๕.๒	

ข้อ ๑๖ ในคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่	ดังนี้
	 	 ๑๖.๑	 องค์ประกอบ	
	 	 	 	 ๑๖.๑.๑	 คณบดีเป็นประธานกรรมการ
	 	 	 	 ๑๖.๑.๒	 กรรมการประกอบด้วย
	 	 	 	 	 	 (๑)		 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร	ทุกหลักสูตรที่สังกัดคณะ
	 	 	 	 	 	 (๒)		 ผู้แทนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวนไม่เกิน	๔	คน	
	 	 	 	 	 	 (๓)		 รองคณบดีคนหนึ่งที่คณบดีเสนอชื่อเป็นเลขานุการ
	 	 	 	 	 	 ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 ๔	 ปี	 และให้พ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระเม่ือ	 ตาย											
ลาออก	ขาดคณุลกัษณะหรอืมหาวทิยาลยัถอดถอน	หลกัเกณฑ์และวธิกีารได้มาซึง่คณะกรรมการ	และการพ้นจากต�าแหน่งให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั	
	 	 ๑๖.๒	 หน้าที่
	 	 	 	 ๑๖.๒.๑	 ควบคมุคณุภาพการจัดการศกึษา	การประกนัคณุภาพของหลกัสตูร	การปรบัปรงุหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูรระดับบณัฑติศกึษา 
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
	 	 	 	 ๑๖.๒.๒	 อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	
	 	 	 	 ๑๖.๒.๓	 พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ
	 	 	 	 ๑๖.๒.๔	 พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ประจ�าหลักสูตรให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 ๑๖.๒.๕	 ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับนักศึกษา	 การจัดตารางสอน	 การสอน	 การวิจัย	 การสอบประมวลความรู้	 
(Comprehensive	Examination)	และการสอบวัดคุณสมบัติ	(Qualifying	Examination)	กับบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 	 ๑๖.๒.๖		พิจารณาการโอนและเทียบโอนผลการเรียน	การลาพักการเรียน	การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา	และการลาออกของนักศึกษา
	 	 	 	 ๑๖.๒.๗		เสนอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
	 	 	 	 ๑๖.๒.๘		หน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับนี้และตามที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย	
	 	 ๑๖.๓	 การประชมุของคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	ให้ใช้ข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม	ว่าด้วยการประชมุสภามหาวทิยาลยั	
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ในการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบสหวิชาการที่มีการด�าเนินการโดยคณะจ�านวนมากกว่าหนึ่งคณะให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้
	 	 ๑๗.๑		องค์ประกอบ
	 	 	 	 ๑๗.๑.๑	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ
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	 	 	 	 ๑๗.๑.๒	 กรรมการประกอบด้วย
	 	 	 	 	 	 (๑)	 คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายของคณะที่ร่วมกันจัดหลักสูตร
	 	 	 	 	 	 (๒)		 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบสหวิชาการ

	 	 	 	 	 	 (๓)		 ผู้แทนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร	จ�านวนไม่เกิน	๔	คน

	 	 	 	 	 	 (๔)		 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ที่คณบดีบัณฑิตเสนอชื่อเป็นเลขานุการ

	 	 	 	 	 	 ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 ๔	 ปี	 และให้พ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระเมื่อ	 ตาย											

ลาออก	ขาดคณุลกัษณะ	หรอืมหาวทิยาลยัถอดถอน	หลกัเกณฑ์และวธิกีารได้มาซึง่คณะกรรมการและการพ้นจากต�าแหน่งให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั	

	 	 ๑๗.๒	 หน้าที่ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	มีหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ใน	๑๖.๒

	 	 ๑๗.๓	 การประชมุของคณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะ	ให้ใช้ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ว่าด้วย	การประชมุสภามหาวทิยาลยั	

มาบังคับใช้โดยอนุโลม

หมวด ๕ 

การรับเข้าศึกษา

ข้อ ๑๘ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

	 	 ๑๘.๑		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

	 	 	 	 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่า	ตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด	และมคีณุสมบตัอิืน่เพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ

บัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด

	 	 ๑๘.๒		 หลักสูตรระดับปริญญาโท

	 	 	 	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	ตามที่หลักสูตรก�าหนด	และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่

คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด

	 	 ๑๘.๓		 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

	 	 	 	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก�าหนดหรือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา	๖	 ปี		

และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด	
	 	 ๑๘.๔	 หลักสูตรระดับปริญญาเอก
	 	 	 	 ๑๘.๔.๑	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก	 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	 ๓.๕๐	หรือส�าเร็จ				
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก�าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	และบัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด		
	 	 	 	 ๑๘.๔.๒	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
กับหลักสูตรที่เข้าศึกษา	โดยมีผลการเรียนดีมาก	ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	๓.๕๐	และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท�า
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วิทยานิพนธ์ได้	และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	และบัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด
	 	 	 	 ๑๘.๔.๓	มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบหรือประเมินความสามารถทางภาษา
อังกฤษให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ  ๑๙  หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา มีดังนี้
	 	 ๑๙.๑	 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร	เป็นผูก้�าหนดเงือ่นไข	วธิกีาร	และจ�านวนนกัศกึษาทีจ่ะรบัในแต่ละสาขาวชิา	โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด	และคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
	 	 ๑๙.๒	 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้รับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้	 ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร	และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด
	 	 ๑๙.๓	 คณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยัอาจอนมุตัใิห้รบัผูม้พีืน้ความรูไ้ม่ต�า่กว่าปรญิญาตร	ีและมคีณุสมบตัติามข้อ	๑๘	เข้าศึกษาหรอืวจิยัโดยไม่ขอรบั
ปริญญาเป็นกรณพิีเศษเฉพาะรายได้	ทัง้นีต้้องได้รบัการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร	และคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ�าคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด
	 	 ๑๙.๔	 ในกรณทีีผู่ส้มคัรก�าลงัรอผลการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีหรอืปรญิญาโท	แล้วแต่กรณ	ีการรบัเข้าศกึษาจะมผีลสมบรูณ์เมือ่ผูส้มคัรส่งหลกัฐาน
การส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาระดับใดระดับหนึ่งตามหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ข้อก�าหนดและประกาศของมหาวิทยาลัย
	 	 ๑๙.๕	 การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา	ให้ท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ การพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษา
	 	 ๒๐.๑	โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์	หรือวิธีการอื่นใดตามรูปแบบ	หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะสาขาวิชาสังกัดและบัณฑิตวิทยาลัย
ก�าหนด
	 	 ๒๐.๒	 โดยการคดัเลอืกจากบคุคลภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเข้าศกึษาเป็นกรณพิีเศษในบางรายวชิาทีเ่ปิดสอนในระดบับณัฑติศกึษาประเภท
ไม่ขอรับหรือขอรับหน่วยกิต	แต่มิใช่การศึกษาเพื่อขอรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย	และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ	๑๘	แล้วแต่กรณี	และต้องปฏิบัติตามประกาศ	
ก�าหนดการลงทะเบียน	และการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น	๓	ประเภทดังนี้
	 	 ๒๑.๑	 นักศึกษาสามัญ	หมายถึง	บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา	หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตาม
เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา	ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา	จึงจะรับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง	ๆ	เพื่อรับ
ปริญญา	หรือประกาศนียบัตร

	 	 ๒๑.๒		 นักศึกษาทดลองศึกษา	 หมายถึง	 นักศึกษาที่มีความรู้ไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 ซึ่งเข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาแรก	 โดยมี

เงื่อนไขว่าภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า	 ๓.๐๐	 จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้	 หรือเงื่อนไขอื่นตามที่													

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะก�าหนด

	 	 ๒๑.๓		 นักศกึษาร่วมศกึษา	หมายถงึ	บคุคลทีม่หาวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษา	โดยไม่ขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัร	ทัง้นี	้การด�าเนนิการเก่ียวกับ 

นักศึกษาร่วมศึกษา	ให้เป็นไปตามข้อ	๒๖	ข้อ	๒๘	และข้อ	๓๗.๒๐	และประกาศของมหาวิทยาลัย	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อ ๒๒ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 

	 	 ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาก�าหนดรูปแบบ	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 ส�าหรับการประชาสัมพันธ์และการจัดหานักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชา							

ที่สังกัดคณะ	จึงน�าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาระดบับณัฑติศกึษาให้จดัท�าก�าหนดการ	วธิกีารและเงือ่นไขทีเ่กีย่วข้อง	เป็นประกาศของมหาวทิยาลยั	ตามความเหน็ชอบของ 

คณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยัโดยให้บณัฑติวทิยาลยัเป็นหน่วยงานกลางร่วมกบัคณะทีส่าขาวชิาสงักดัและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาด�าเนนิการ

รับสมัคร	จัดสอบคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

ข้อ ๒๓ การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

	 	 ๒๓.๑	 หลักเกณฑ์และก�าหนดการรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 	 ๒๓.๒		 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา	จะมีสภาพเป็นนักศึกษาตามข้อ	๒๑	เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ข้อ ๒๔ การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษา	ขณะที่นักศึกษาก�าลังศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	นักศึกษาสามารถศึกษาข้ามสถาบันได้	ดังนี้

	 	 ๒๔.๑		 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย	อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบัน			การศึกษาอื่นได้	เพื่อน�าหน่วยกิตและผลการศึกษา

มาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	 โดยให้นักศึกษาย่ืนค�าร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันการศึกษาอื่นที่คณะต้นสังกัด 

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 แล้วให้

นักศึกษาน�าหนังสือขอลงทะเบียนข้ามสถาบันจากบัณฑิตวิทยาลัยไปขออนุญาตลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาอื่น	 โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ	 ระเบียบ	

ประกาศและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่สถาบันการศึกษาอ่ืนก�าหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ	๒๘	 การโอน 

ผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อ	๓๑	การแสดงผลการศึกษาให้ด�าเนินการตามข้อ	๓๗	โดยอนุโลม

	 	 ๒๔.๒	 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของสถาบนัการศกึษาอืน่	อาจลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาของมหาวทิยาลยัได้	เพือ่น�าหน่วยกติและผลการศกึษาไป

เป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาต้นสงักดัโดยให้นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของสถาบนัการศกึษาอ่ืนยืน่ค�าร้องขอลงทะเบียนเรยีน 

รายวชิาของมหาวทิยาลยัทีค่ณะเปิดสอนรายวชิาทีจ่ะขอลงทะเบยีนเรยีนพร้อมหนงัสอืขอลงทะเบยีนเรยีนข้ามสถาบนัจากสถานศกึษาต้นสงักัด	เพือ่ขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตระหว่างคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย	 โดยนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกาศและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	หลักเกณฑ์

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ	๒๘	โดยอนุโลมและการออกใบรายงานผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ	๓๗.๒๐
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หมวด ๖ 

การลงทะเบียนเรียน

ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนเรียนในระบบไตรภาคและระบบจตุรภาค	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๖ การลงทะเบียนเรียนส�าหรับระบบทวิภาค	ให้เป็นดังนี้

	 	 ๒๖.๑	 ก�าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 	 ๒๖.๒	 การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาให้นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการเรยีนหรอืแผนการศกึษา	ซึง่อาจเป็นแผนการเรยีนเฉพาะรายบคุคล	

หรือแผนการเรียนเป็นกลุ่มหรือหมู่เรียน

	 	 	 การก�าหนดหลักเกณฑ์	 องค์ประกอบ	 วิธีการและขั้นตอนการท�า	 การบริหารและการจัดการแผนการเรียนหรือแผนการศึกษารายวิชาแกนร่วม

ระหว่างสาขาวิชาและวิชาอื่น	ๆ	ในระดับบัณฑิตศึกษา	ให้ท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 ๒๖.๓	 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์	 ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช�าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 การเก็บเงิน 

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว	ภายในก�าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 	 ๒๖.๔	 นกัศกึษาทีไ่ด้รับการคดัเลือกเข้าศกึษาในภาคการศกึษาใด	จะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาในภาคการศกึษานัน้เป็นจ�านวนหน่ว	ยกิตไม่ต�า่กว่าเกณฑ์ 

ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด	นกัศกึษาทีไ่ม่ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดยสมบรูณ์ในภาคการศกึษาแรกทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเป็นนกัศกึษาจะถูกมหาวทิยาลยัคดัชือ่ออก	

เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด

	 	 ๒๖.๕	 นกัศกึษาทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยสมบรูณ์ในภาคการศกึษาใด	ภายในก�าหนดเวลาตามประกาศของมหาวทิยาลยั	จะไม่มสีทิธิเ์รยีน

ในภาคการศึกษานั้น	เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด	

	 	 ๒๖.๖		 การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา	ก่อนการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใด	ๆ 	ในแต่ละภาคการศกึษาต้องได้รบัอนมุตัจิากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์

หลกัหรอือาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระหลกั	ในขณะทีย่งัไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หรอือาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระ	ให้ประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการลงทะเบียนเรียน	

	 	 ๒๖.๗	 จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

	 	 	 	 ๒๖.๗.๑	 นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตามประเภทนักศึกษา	ดังนี้

	 	 	 	 	 (๑)	 นกัศกึษารปูแบบในเวลาราชการ	ให้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา	ไม่ต�า่กว่า	๙	หน่วยกติและไม่เกนิ	๑๕	หน่วยกติในภาคการศกึษาปกติ	

การลงทะเบียนเรียนต�่ากว่าที่ก�าหนดจะกระท�าได้เฉพาะในภาคฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร

	 	 	 	 	 (๒)	 นักศึกษารูปแบบนอกเวลาราชการ	 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ต�่ากว่า	๔	หน่วยกิตและไม่เกิน	๑๐	หน่วยกิตในภาคการศึกษา

ปกติและไม่เกิน	๖	หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

	 	 	 	 ๒๖.๗.๒	 การลงทะเบยีนรายวชิาทีม่จี�านวนหน่วยกติต�า่กว่าหรอืมากกว่าเกณฑ์ในข้อ	๒๖.๗.๑	ต้องได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ
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	 	 	 	 ๒๖.๗.๓		นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชา	สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา	ตามหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาได้	โดยจะต้อง

มีจ�านวนหน่วยกิตรวม	ในแต่ละภาคการศึกษา	ตามข้อ	๒๖.๗.๑

ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา (Audit)	 โดยไม่นับหน่วยกิต	 นักศึกษาทุกสาขาวิชาอาจลงทะเบียนเรียนขอร่วมศึกษาในรายวิชาใด	ๆ 

ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยไม่นับหน่วยกิต	ดังนี้

	 	 ๒๗.๑	 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา	โดยไม่นับหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาอาจสอบหรือไม่สอบก็ได้

	 	 ๒๗.๒	 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตได้	 ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น 

โดยต้องช�าระค่าหน่วยกิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนข้ามสถาบันการศึกษา

	 	 ๒๘.๑	 นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน	ณ	 สถาบันการศึกษาอื่นได้	 โดยให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอลงทะเบียนข้ามสถาบันพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

อืน่	ๆ 	ทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	หรอืคณะกรรมการบณัฑติศกึษา

ระหว่างคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์หลัก	ดังนี้

	 	 	 	 ๒๘.๑.๑	 รายวิชาที่หลักสูตรก�าหนด	ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอน		

	 	 	 	 ๒๘.๑.๒	 รายวิชาที่สถาบันการศึกษาอื่นเปิดสอนในระดับการศึกษาเดียวกันต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้	โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร

	 	 	 	 ๒๘.๑.๓		 รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการท�าวิทยานิพนธ์	หรือการค้นคว้าอิสระ

	 	 ๒๘.๒	 ให้น�าหน่วยกิตและผลการศกึษาของรายวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนข้ามสถาบนัการศกึษาไปเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรทีน่กัศกึษาศกึษาอยู่ 

	 	 ๒๘.๓		 การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ	๒๔

ข้อ ๒๙ การขอถอน ขอเพิ่มหรือของดรายวิชา

	 	 ๒๙.๑	 การขอถอน	ขอเพิม่	หรอืของดรายวชิาเรยีน	ให้นักศกึษายืน่ค�าร้องขอถอน	ขอเพิม่หรอืของดรายวชิาเรียนทีค่ณะต้นสงักัด	เพือ่ขอความเหน็ชอบ

จากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หลกัหรอือาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระหลกัแล้วแต่กรณแีละได้รบัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร	

ในกรณีที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก	 ให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 

และให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติการขอถอน	ขอเพิ่มหรือของดรายวิชาเรียน

	 	 ๒๙.๒		 การขอถอนหรอืขอเพิม่รายวชิาเรยีน	ต้องกระท�าภายใน	๒	สปัดาห์แรกของแต่ละภาคการศกึษาปกต	ิหรอืภายในสปัดาห์แรกของภาคฤดรู้อน	

ทั้งนี้จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องเป็นไปตามข้อ	๒๖.๗

	 	 ๒๙.๓		 การของดเรียนรายวิชาใด	ต้องกระท�าภายในสัปดาห์ที่	๓	ถึง	สัปดาห์ที่	๑๐	ของภาคการศึกษาปกติ	หรือภายในสัปดาห์ที่	๒	ถึงสัปดาห์ที่	๔	

ของภาคฤดูร้อน	การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังก�าหนดระยะเวลาตามวรรคแรกจะกระท�ามิได้	เว้นแต่จะของดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น	ทั้งนี้ต้องได้

รับอนุมัติเช่นเดียวกับข้อ	๒๙.๑	ก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาเป็นเวลา	๒	สัปดาห์ส�าหรับภาคการศึกษาปกติและ	๑	สัปดาห์ส�าหรับภาคฤดูร้อน	
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	 	 ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นคณบดีที่สาขาวิชาสังกัดอาจอนุมัติให้นักศึกษาถอนหรือเพิ่มรายวิชาหรืองดเรียนบางรายวิชา	 ภายหลังก�าหนดเวลาได้														

แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๐ การช�าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา

	 	 ๓๐.๑	 นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาครบตามทีก่�าหนดในหลกัสตูร	แต่ยงัไม่ส�าเรจ็การศกึษา	ต้องช�าระค่าธรรมเนยีม	เพือ่รกัษาสภาพนกัศกึษา

ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา

	 	 ๓๐.๒	 การลงทะเบยีนช�าระค่าธรรมเนยีมเพือ่รกัษาสภาพนกัศกึษา	ต้องกระท�าให้แล้วเสรจ็ภายใน	๒	สปัดาห์แรกของภาคการศกึษาปกต	ิหรอืภายใน

สปัดาห์แรกของภาคฤดรู้อน	มฉิะนัน้จะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมเพิม่เตมิตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด	ทัง้นีใ้นแต่ละภาคการศึกษานกัศกึษาจะต้องด�าเนนิการรกัษา

สภาพนักศึกษาให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยภายในภาคการศึกษานั้น

	 	 ๓๐.๓	 กรณนีกัศกึษาไม่ลงทะเบยีนและช�าระค่าธรรมเนยีม	เพือ่รกัษาสภาพนกัศกึษาตามก�าหนดเวลาในปฏทินิการลงทะเบยีนเรยีนของมหาวทิยาลยั	

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๓๑ การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 

	 	 การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบันและการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นให้เป็น

ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรู้	 ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

และตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา รูปแบบการศึกษา และระดับการศึกษา

	 	 ๓๒.๑	 การเปลี่ยนสาขาวิชา

	 	 	 	 ๓๒.๑.๑	 นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าศกึษาในสาขาวชิาหนึง่สามารถเปลีย่นสาขาวชิาใหม่ได้โดยให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอเปลีย่นสาขาวิชา 

พร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้องอืน่	ๆ 	ทีค่ณะต้นสังกัด	เพ่ือขอความเห็นชอบจากทัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสาขาวชิาเดมิ	คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสาขาวชิาใหม่ 

และคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะของคณะทีร่บัเข้าศกึษาใหม่	ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิารณาอนมุตัิ	

แล้วแจ้งส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 	 	 	 ๓๒.๑.๒	 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า	๘	หน่วยกิต	มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้า

สาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า	๖	หน่วยกิตและทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับคะแนนไม่ต�่า	B	หรือ	S	แล้วแต่กรณีและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน	๕	ปี

	 	 	 	 ๓๒.๑.๓	 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท	 แผน	 ก	 แบบ	 ก๑	 และหลักสูตรปริญญาเอก	 แบบ	 ๑	 อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากท่ีได้ 

ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย	๑	ภาคการศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน	๕	ปี	โดยมีศักยภาพในการท�าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้

	 	 	 	 ๓๒.๑.๔		ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาให้นับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาในสาขาวิชาใหม่	

	 	 	 	 ๓๒.๑.๕		การโอนหน่วยกิตรายวิชาให้กระท�าได้ตามข้อ	๓๑

	 	 ๓๒.๒	 การเปลีย่นรปูแบบการศกึษาโดยไม่เปลีย่นสาขาวชิา	ในกรณทีีม่เีหตผุลและความจ�าเป็นอย่างยิง่อาจอนมุตัใิห้นกัศกึษารปูแบบในเวลาราชการ

ไปศกึษาในรปูแบบเวลานอกราชการได้	และนกัศกึษารปูแบบนอกเวลาราชการไปศกึษารปูแบบในเวลาราชการกไ็ด้	โดยให้นักศกึษายืน่ค�าร้องการเปลีย่นรูปแบบ
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การศึกษาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ที่คณะต้นสังกัด	เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ 

หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

	 	 	 	 ๓๒.๒.๑	 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา	 จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง	 ๆ	 รวมทั้งช�าระค่าหน่วยกิตและ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาที่ได้อนุมัติให้เข้าศึกษาใหม่

	 	 	 	 ๓๒.๒.๒		หลกัเกณฑ์การโอนผลการเรยีนและการเทยีบโอนผลการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่ปลีย่นรปูแบบการศกึษา	ให้พจิารณารบัโอนผลการเรยีน 

และเทียบโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า	B	หรือ	S	แล้วแต่กรณี	รายวิชาที่รับโอนผลการเรียนให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษา	

และให้น�าไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 	 	 	 ๓๒.๒.๓	 การขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน	 ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 ที่คณะต้นสังกัด	 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	 ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	 แล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนทราบ

	 	 ๓๒.๓	 การเปลี่ยนระดับการศึกษา

	 	 	 	 ๓๒.๓.๑	 การเปลีย่นระดบัการศกึษาอาจเป็นการเปลีย่นจากนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทไปเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรอืเป็นการเปลีย่น

จากนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทก็ได้

	 	 	 	 ๓๒.๓.๒	 การเปลี่ยนระดับการศึกษา	จะกระท�าได้แต่เฉพาะกรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา

	 	 	 	 ๓๒.๓.๓	 กรณีที่อยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้	มีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๑)	 เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท	แผน	ก	ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปรับยกระดับ

การศึกษาให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้	และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติที่จัดขึ้นส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

	 	 	 	 	 	 (๒)		 เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีส่อบตกในการสอบวดัคณุสมบตั	ิอาจขอรบัการพจิารณาเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาโทแทนกไ็ด้

	 	 	 	 ๓๒.๓.๔	 การโอนการเทียบโอนผลการเรียนและการแสดงผลการศึกษามีหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๑)		 กรณีการเปลี่ยนระดับการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก	ไม่สามารถโอนหรือเทียบโอน 

ผลการการเรยีนรายวชิาทีศึ่กษาระดบัปรญิญาโทเข้าเป็นผลการเรยีนระดบัปรญิญาเอก การแสดงผลการศกึษาให้น�ารายวชิาเรยีนและผลการเรยีนระดบัปรญิญา

โทมาแสดงไว้เป็นส่วนหนึง่ต่างหาก แต่ไม่น�ามารวมคดิค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสม พร้อมทัง้ระบเุปลีย่นระดบัการศกึษาจากระดบัปรญิญาโทเป็นระดบัปริญญาเอก

	 	 	 	 	 	 (๒)	 กรณเีปลีย่นระดับการศกึษาจากนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท	ให้โอนผลการเรยีนและเทยีบโอนผล

การเรยีนจากระดบัการศกึษาเดมิรวมเป็นผลการเรยีนหลกัสตูรใหม่ทีเ่ข้าศกึษาได้ทกุรายวชิาทีม่ผีลการเรยีนไม่ต�า่กว่า	B	หรอื	S	แล้วแต่กรณ	ีหลกัเกณฑ์การโอน

และเทยีบโอนผลการเรยีนรายวิชาทีม่โีครงสร้างเนือ้หาขัน้ก้าวหน้า	(Advance	Course)	ในระดบัปรญิญาเอกให้โอนและเทยีบโอนผลการเรยีนกบัรายวชิาและ

กลุม่รายวชิาระดบัปริญญาโททีม่โีครงสร้างเนือ้หาเป็นแนวทางเดยีวกนัได้ทัง้หมด	(กรณนีี	้๑	รายวชิาระดบัปรญิญาเอกสามารถโอนและเทยีบโอนผลการเรยีน 
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กับรายวิชาระดับปริญญาโทได้	๑	รายวิชาหรือมากกว่า	๑	รายวิชา)	ส่วนรายวิชาในระดับปริญาเอกที่มีโครงสร้างเนื้อหาไม่อยู่ในขั้นก้าวหน้า	(Non-Advance	

Course)	 ให้โอนและเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนกับรายวิชาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติตามข้อ	 ๓๑	 ได้ในสัดส่วนที่เท่ากันและให้น�าหน่วยกิตและ 

ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่	ของรายวชิาทีร่บัโอนไปคดิค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมของหลกัสตูรทีไ่ด้รบัอนมุตัเิข้าศกึษาใหม่ได้	การแสดงผลการศกึษาให้น�ารายวชิา

ที่ได้รับโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก	พร้อมทั้งระบุเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท

	 	 	 	 ๓๒.๓.๕	 ขัน้ตอนการเปลีย่นระดบัการศกึษา	ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอเปลีย่นระดบัการศกึษา	ขอโอนผลการเรยีนและเทยีบโอนผลการเรยีน	

พร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้องอืน่	ๆ 	ทีค่ณะต้นสงักดัเพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะหรอืคณะ

กรรมการบณัฑติศึกษาระหว่างคณะให้คณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยัพจิารณาอนมุตัแิล้วให้บณัฑติวทิยาลยัแจ้งผล	การพจิารณาต่อส�านกัส่งเสรมิวชิาการและ

งานทะเบียน

ข้อ ๓๓ การลาพักการเรียน

	 	 ๓๓.๑	 นักศึกษาอาจยื่นค�าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้	

	 	 	 	 ๓๓.๑.๑	 ถูกเกณฑ์	หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

	 	 	 	 ๓๓.๑.๒	 การท�าการวิจัยในหลักสูตรหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ	หรือได้รับทุนอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาซ่ึง

สาขาวิชาเห็นสมควรสนับสนุน

	 	 	 	 ๓๓.๑.๓	เจบ็ป่วยจนต้องพกัรักษาตวัเป็นเวลาเกนิกว่าร้อยละ	๒๐	ของเวลาเรียนทัง้หมดในภาคการศกึษาตามค�าวนิจิฉยัของแพทย์โดยมใีบรบั

รองแพทย์	จากสถานพยาบาลของทางราชการ	หรือสถาน	พยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย	ว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

	 	 	 	 ๓๓.๑.๔	 มีความจ�าเป็นส่วนตัวโดยยื่นค�าร้องขอลาพักการเรียนทั้งน้ีต้องได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย	๑	

ภาคการศึกษา

	 	 ๓๓.๒	 ในการลาพกัการเรยีนให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นผูอ้นมุตั	ิโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการบณัฑติ

ศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ

	 	 ๓๓.๓	 การลาพักการเรียนตามข้อ	 ๓๓.๑.๓	 และ	 ๓๓.๑.๔	 ให้อนุมัติได้	 คร้ังละไม่เกิน	 ๑	 ภาคการศึกษา	 ถ้านักศึกษายังมีความจ�าเป็นต้องลาพัก								

การเรียนต่อไป	ให้ยื่นค�าร้องขอลาพักการเรียนใหม่	ทั้งนี้จะลาพักการเรียนได้ไม่เกิน	๒	ภาคการศึกษาติดต่อกัน

	 	 ๓๓.๔	 ในกรณทีีน่กัศกึษาได้รบัอนมุตัใิห้ลาพักการเรยีนตามข้อ	๓๓.๑.๓	และ	๓๓.๑.๔	ให้นบัระยะเวลาทีล่าพกัการเรยีนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษา

ด้วย

	 	 ๓๓.๕	 ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน	นักศึกษาต้องช�าระเงินค่าธรรมเนียม	เพื่อรักษาสภาพนักศึกษา	มิฉะนั้นจะพ้นจากสภาพนักศึกษา	

โดยให้ปฏิบัติตามข้อ	๓๑	โดยอนุโลม

	 	 ๓๓.๖	 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนเมื่อจะกลับเข้าเรียน	 ต้องยื่นค�าร้องขอกลับเข้าเรียนต่อที่คณะต้นสังกัด	 เพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติ	แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ	ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติก่อนก�าหนดการลงทะเบียนเรียน	ไม่น้อยกว่า	๑	สัปดาห์
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ข้อ ๓๔ การลาออก

	 	 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ให้ยื่นค�าร้องที่คณะต้นสังกัด	 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะและให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	พิจารณาอนุมัติ	 แล้วแจ้ง

ให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

ข้อ ๓๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

	 	 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ๓๕.๑	 ตาย

	 	 	 ๓๕.๒		ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออก

	 	 	 ๓๕.๓		ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ส�าเร็จการศึกษา

	 	 	 ๓๕.๔		ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	๒.๕๐	ติดต่อกันเกิน	๒	ภาคการศึกษา

	 	 	 ๓๕.๕		ไม่สามารถส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่ก�าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามข้อ	๑๑

	 	 	 ๓๕.๖		ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน	และหรือไม่ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่ก�าหนด

	 	 	 ๓๕.๗		ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ	๓๐	ภายในเวลาที่ก�าหนด

	 	 	 ๓๕.๘		สอบประมวลความรู้	หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่	๓	ไม่ผ่าน

	 	 	 ๓๕.๙		สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระครั้งที่	๒	ไม่ผ่าน

	 	 	 ๓๕.๑๐	 หลังสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระ	 ครั้งที่	 ๑	 ไม่ผ่าน	 โดยด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ 

การค้นคว้าอิสระและด�าเนินการเสนอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	ครั้งที่	๒	ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

	 	 	 ๓๕.๑๑		ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษา

	 	 	 ๓๕.๑๒		ถูกจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด	เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท

	 	 	 ๓๕.๑๓	 มหาวทิยาลยัสัง่ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา เพราะนกัศกึษาขาดคณุสมบตัขิองผูเ้ข้าศกึษาในหลกัสตูรหรอืกระท�าผดิข้อบงัคับ ระเบยีบ	

ประกาศหรือค�าสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 	 ๓๕.๑๔		มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	 เพราะกระท�าความผิด	 จริยธรรม	 จรรณยาบรรณทางวิชาการหรือวินัยนักศึกษา 

ตามข้อ	๕๐

ข้อ ๓๖ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

	 	 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ	๓๕.๖	และ	๓๕.๗	อาจยื่นค�าร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาที่คณะต้นสังกัด	เพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ�าคณะหรอืคณะกรรมการบัณฑติศกึษาระหว่างคณะให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิารณา

อนุมัติ	แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ	ดังนี้

	 	 	 ๓๖.๑	 การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง	ของระยะเวลาการศึกษาด้วย	
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	 	 	 ๓๖.๒	 นักศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	 โดยให้ช�าระ 

ค่าธรรมเนยีมการคนืสภาพนกัศกึษาในภาคการศกึษาท่ีได้รับอนุมติั	การคนืสภาพและช�าระค่าบ�ารงุการศกึษาทกุภาคการศกึษาตลอดระยะเวลาทีน่กัศกึษาพ้นสภาพ 

เป็นนักศึกษาด้วย

	 	 	 ๓๖.๓	 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษาแล้ว	ให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสภาพนักศึกษาเดิมก่อนพ้นสภาพนักศึกษา

หมวด ๗ 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ข้อ ๓๗ การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	มีดังนี้

	 	 ๓๗.๑	 การสอบรายวิชา	 นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน	 เว้นแต่รายวิชาที่ได้ถอน	หรืองดเรียนโดยถูกต้องตามระเบียบ	

ให้อาจารย์ประจ�าวชิาส่งผลการสอบรายวชิาตามแบบฟอร์มของส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	

คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะหรอืคณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะ	และคณบดทีีเ่กีย่วข้อง	แล้วแจ้งให้ส�านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

ภายใน	๑๕	วัน	นับจากวันสอบ

	 	 ๓๗.๒	 การสอบประมวลความรู้	(Comprehensive	Examination)	เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า	หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น	

ส�าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท	แผน	ข	การสอบประกอบด้วยวิชาสาขาวิชาเอกเฉพาะ	และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวล

ความรู้เป็นผู้สอบ	ทั้งนี้การสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย	

	 	 ๓๗.๓		 การสอบวิทยานิพนธ์	 เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท	 แผน	 ก	 และนักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาเอก	ประกอบด้วย	การตรวจเนื้อหาโดยรวมและประเมินคุณภาพผลงาน	การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า	และการประชุม

พิจารณาผลงานของกรรมการ	โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ	ทั้งนี้การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

	 	 ๓๗.๔		 การสอบการค้นคว้าอิสระ	เป็นการสอบเพื่อประเมินผลการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท	แผน	ข	โดยคณะกรรมการสอบ

การค้นคว้าอสิระ	ประกอบด้วย	การตรวจเนือ้หาโดยรวม	และประเมนิคณุภาพผลงานการทดสอบความรูข้องนกัศกึษาด้วยวธิกีารสอบปากเปล่าและการประชมุ

พิจารณาผลงานของกรรมการ	โดยให้มีคณะกรรมการการสอบค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบ	ทั้งนี้การสอบค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

	 	 ๓๗.๕		 การสอบวดัคณุสมบตั	ิเป็นการสอบข้อเขียน	หรอืการสอบปากเปล่า	หรอืทัง้สองแบบในสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	ส�าหรบันกัศกึษา 

ในหลกัสูตรปรญิญาเอกเพ่ือประเมนิว่านกัศึกษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเพยีงพอและมคีวามพร้อมในการท�าวทิยานพินธ์	โดยมีคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบัตเิป็นผูส้อบ

ให้ผูส้อบผ่านการสอบวัดคุณสมบตั	ิมสีทิธิเ์สนอขออนมุติัเค้าโครงวทิยานพินธ์ในระดบัปรญิญาเอก	ทัง้นีก้ารสอบวดัคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั

	 	 ๓๗.๖		 การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ	ส�าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 ๓๗.๗		 การสอบประมวลความรู้	 การสอบวัดคุณสมบัติและการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามข้อ	 ๓๗.๒,	 ๓๗.๕,	 ๓๗.๖ 

ให้บัณฑิตวิทยาลัยก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสอบเป็นประกาศ	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 ๓๗.๘		 การประเมินผลการศึกษา	ให้กระท�าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค

	 	 ๓๗.๙		 สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา

	 	 	 	 ๓๗.๙.๑	 สัญลักษณ์	 มีค่าระดับคะแนนประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาแสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนน

ประจ�าสัญลักษณ์	ดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย ค่าระดับคะแนน

A 	 ดีเลิศ		 (Excellent) ๔.๐๐

B+ 	 ดีมาก	 	(Very	Good) ๓.๕๐

B 	 ดี	 	(Good) ๓.๐๐

C+ 	 ค่อนข้างดี	 	(Fairly	Goog) 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	ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนนประจ�าผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง	ๆ	ซึ่งมีความหมาย	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�้า	(Repeated)
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 ๓๗.๑๐	รายวชิาทีอ่ยูใ่นหมวดวชิาแกนของหลกัสตูร	จะต้องได้สญัลกัษณ์ไม่ต�า่กว่า	C	ถ้าได้สญัลกัษณ์ต�า่กว่าทีร่ะบไุว้ข้างต้น	ต้องลงทะเบยีนซ�า้รายวชิา

เดิมในหมวดวิชาบังคับ	ถ้าเป็นรายวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นแทนได้	

	 	 ๓๗.๑๑	การให้	F	สามารถกระท�าได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 ๓๗.๑๑.๑	 นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก

	 	 	 	 ๓๗.๑๑.๒	 นักศึกษาขาดสอบ	 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่สาขา

วิชาสังกัด
	 	 	 	 	 ๓๗.๑๑.๓	 ทุจริตในการสอบ
	 	 	 	 	 ๓๗.๑๑.๔	 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์	 I	 เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานภายในเงื่อนไขระยะเวลาของการประเมิน
ผล	I	ในแต่ละกรณีตามข้อ	๓๗.๑๔	และ	๓๗.๑๕
	 	 ๓๗.๑๒	 การให้	 S	 หรือ	 U	 กระท�าได้	 ทั้งกรณีไม่มีหน่วยกิต	 ประกอบด้วยการสอบพิเศษ	 อาทิ	 การสอบภาษาต่างประเทศ	 การสอบวัดคุณสมบัต	ิ							
การสอบประมวลความรู้หรือกรณีมีหน่วยกิต	 ประกอบด้วย	 การประเมินผลรายวิชาเรียนที่เป็นรายวิชาเสริมตามข้อก�าหนดของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	
รายวิชาแกนร่วมระหว่างสาขาวิชาเพื่อเพ่ิมความรู้และทักษะข้ันบัณฑิตศึกษา	 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย	 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย	และการประเมินความก้าวหน้าหน่วยกิตการลงทะเบียนท�าวิทยานิพนธ์	หรือการค้นคว้าอิสระ
	 	 ๓๗.๑๓	การให้	I	สามารถกระท�าได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้	
	 	 	 	 ๓๗.๑๓.๑	 นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน	 เพราะป่วยโดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์	 แต่นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ	๘๐	หรือ
	 	 	 	 ๓๗.๑๓.๒	 นักศึกษาไม่ได้สอบ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัย	 ทั้งนี้	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนและประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
	 	 	 	 ๓๗.๑๓.๓		 การให้	I	ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ
	 	 ๓๗.๑๔	อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องระบุข้อก�าหนดของการแก้	I	ดังนี้
	 	 	 	 ๓๗.๑๔.๑		 ให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมใน	๑	เดือน	นับจากวันที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการสอบ	หรือ
	 	 	 	 ๓๗.๑๔.๒	 	ให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป	หรือ
	 	 	 	 ๓๗.๑๔.๓		 ให้เรียนซ�้าวิชาเดิมในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปิดสอน
	 	 	 	 ๓๗.๑๔.๔		 การระบุข้อก�าหนดการแก้	I	ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการแก้	I	วิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อ	๓๗.๑๔.๑	หรือ	๓๗.๑๔.๒	หรือ	๓๗.๑๔.๓ 
ให้นักศึกษาทราบ	พร้อมกับท�าบันทึกแจ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่สาขาวิชาสังกัดทราบ
	 	 ๓๗.๑๕	การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์	I	นักศึกษาจะต้องด�าเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์	I	ดังนี้
	 	 	 	 ๓๗.๑๕.๑	 สอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมภายใน	๑	เดือน	นับจากวันที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการสอบ	หรือ	
	 	 	 	 ๓๗.๑๕.๒	 ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษาถัดไป	หรือ
	 	 	 	 ๓๗.๑๕.๓	 ได้เรียนซ�้าอีก	๑	ครั้ง	ในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปิดสอน
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 	 ๓๗.๑๕.๔	 ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดอนุมัติผลการเปล่ียนแปลงสัญลักษณ์	 I	 แล้วแจ้งผลการอนุมัติให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนทราบ
	 	 ๓๗.๑๖	การให้	W	กระท�าได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 ๓๗.๑๖.๑	ในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนหรืองดเรียนรายวิชาตามข้อ	๓๐
	 	 	 	 ๓๗.๑๖.๒	นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้
	 	 	 	 ๓๗.๑๖.๓	นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว

	 	 ๓๗.๑๗	การให้	AU	กระท�าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษา	โดยไม่นับหน่วยกิต	และต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ	

๘๐	แต่หากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ	๘๐	จะต้องประเมินผลด้วยสัญลักษณ์	U	โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ�้า

	 	 ๓๗.๑๘	การให้	X	กระท�าได้เฉพาะวิชาที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษา	ของรายวิชานั้น	ๆ	ตามก�าหนด	โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ�้า

	 	 ๓๗.๑๙	การให้	P	หรือ	S	หรือ	U	ในการแสดงผลการเรียนรายวิชาเรียน	การสอบพิเศษ	และความก้าวหน้าการท�าวิทยานิพนธ์	การค้นคว้าอิสระ	ดังนี้

	 	 	 	 ๓๗.๑๙.๑	 การให้	P	รายวิชาเรียน	กระท�าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่อง	กันมากกว่า	๑	ภาคการศึกษา	และ/หรือ

การศึกษาในรายวชิานัน้ยงัไม่สิน้สดุ	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	หรอืคณะกรรมการบณัฑติ

ศึกษาระหว่างคณะ	ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ

	 	 	 	 ๓๗.๑๙.๒	 การแสดงผลการสอบภาษาต่างประเทศ	การสอบวัดคุณสมบัติ	และการสอบประมวลความรู้	S	คือ	ผลการประเมินผ่านเกณฑ์	U	

คือ	ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

	 	 	 	 ๓๗.๑๙.๓	 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา	 ให้ประเมินด้วย

สัญลักษณ์	“S”	หรือ	“U”	ซึ่งมีความหมาย	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 S	 หมายถึง	 ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ

	 	 	 	 	 	 	 	 U	 หมายถึง	 ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัย	ไม่เป็นที่พอใจ	คืออยู่ในกรณี			ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 นกัศกึษาลงทะเบยีนท�าวทิยานพินธ์	หรอืการค้นคว้าอสิระแล้วในภาคการศกึษานัน้	แต่ยงัมไิด้ด�าเนนิการจดัท�าเค้าโครง

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	หรือ

	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยการท�าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ก�าหนด	ตามประกาศของคณะที่สาขา

วิชาสังกัด

	 	 ๓๗.๒๐	การให้สัมฤทธิบัตร	ให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกสัมฤทธิบัตรให้ดังนี้

	 	 	 	 ๓๗.๒๐.๑	นกัศกึษาร่วมศกึษาตามข้อ	๒๑.๓	และการศกึษาข้ามสถาบนัการศกึษาตามข้อที	่๒๔.๒	และมคีวามประสงค์ให้มหาวทิยาลยัวัดผล

การศึกษาตามข้อ	๓๗.๙.๑	และ	๓๗.๙.๒	ให้มหาวิทยาลัยออกสัมฤทธิบัตรในรายวิชานั้น

	 	 	 	 ๓๗.๒๐.๒	การออกสัมฤทธิบัตรอื่นๆ	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ ๓๘ การเรียนซ�้าหรือเรียนแทน

	 	 ๓๘.๑	 ในกรณทีีนั่กศกึษาลงทะเบยีนครบจ�านวนหน่วยกติตามแผนการเรยีนของหลกัสตูรท่ีศกึษาแล้ว	ผลการประเมนิผลการศกึษามค่ีาระดบัคะแนน

เฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	 ๓.๐๐	 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาที่สอบได้ต�่ากว่า	 B	 หรือจะเลือกเรียนวิชาวิชาเดิมหรือวิชาอ่ืน	 ในหมวดเดียวกันและมี

ลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้	โดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

	 	 ๓๘.๒	 ในกรณท่ีีนกัศกึษาสอบตกในรายวชิาใด	จะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ซ�า้อกีคร้ังหรือในกรณทีีไ่ด้รบัผลการเรยีนทีต่�า่กว่า	B	อาจขอเรยีนนัน้ซ�า้ 

อีกหนึ่งครั้งหรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันรายวิชาทีมีเนื้อหาคล้ายกันในหลักสูตรแทนกันได้	 โดยอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ

บริหารหลักสูตร

	 	 ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอลงทะเบยีนเรียนซ�า้หรอืเรยีนแทน	ทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัหรอือาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอสิระหลกั	ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและประธานคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ�าคณะ	หรอื	ประธานคณะกรรมการบณัฑติ

ศกึษาระหว่างคณะ	ให้คณบดทีีส่าขาวชิาสงักดัพจิารณาอนมุตั	ิก่อนก�าหนดการลงทะเบยีนเรยีน	แล้วให้คณะแจ้งส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนทราบ	

ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์	 R	 ให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดงไว้ในใบแสดงผลการเรียนและน�าไปคิดค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ข้อ ๓๙ การเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 	 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนครบจ�านวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ศึกษาแล้วและผลการประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมเกิน	 ๓.๐๐	 นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพ่ือเปล่ียนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้	 ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อเปลี่ยน 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	ที่คณะต้นสังกัด	เพื่อความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ

หรือประธานคณะกรรมการบณัฑติศึกษาระหว่างคณะ	ให้คณบดทีีส่าขาวชิาสงักดัพจิารณาอนมุตั	ิแล้วให้คณะแจ้งส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบียนทราบ	

ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์	 R	 และให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดงไว้ในใบแสดงผลการเรียนและน�าไปคิด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม

ข้อ ๔๐ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 

	 	 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้อาจารย์ผู้ควบคุมและก�ากับการสอบบันทึกข้อวินิจฉัยน�าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	 ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัด

พิจารณาอนุมัติ	แล้วให้คณะแจ้งส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ	โดยพิจารณาตามสมควรแต่กรณี	ดังต่อไปนี้		

	 	 	 ๔๐.๑	 ให้ได้สัญลักษณ์	F	ในรายวิชาที่ทุจริต	หรือ	

	 	 	 ๔๐.๒	 ให้ได้สัญลักษณ์	F	ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น	หรือ

	 	 	 ๔๐.๓	 ให้ได้สัญลักษณ์	 F	 ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นและให้พักการศึกษาในภาคการเรียนถัดไปไม่น้อยกว่า	 ๑ 

ภาคการศึกษา
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ ๔๑ การนับจ�านวนหน่วยกิต

	 	 ๔๑.๑	 การนบัจ�านวนหน่วยกติสะสมของนกัศกึษา	เพือ่ให้ครบตามทีห่ลกัสตูรก�าหนดให้นบัเฉพาะจ�านวนหน่วยกติทีก่�าหนดในหลกัสตูรของรายวชิา

ทีส่อบได้เท่านัน้	ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาใดมากกว่าหนึง่ครัง้ให้นบัเฉพาะจ�านวนหน่วยกติครัง้สดุท้ายทีป่ระเมนิผลว่าสอบได้	ไปคดิเป็นหน่วยกติ

สะสมเพียงครั้งเดียว

	 	 ๔๑.๒		 การรวมจ�านวนหน่วยกิต	 เพื่อใช้ในการค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน	 ในกรณีที่นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง	ให้นับจ�านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

ข้อ ๔๒ การคดิค่าระดบัคะแนนเฉลีย่	ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ม	ี๒	ประเภท	คอื	ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ประจ�าภาค	และค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม	การค�านวณ	

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ท�า	ดังนี้

	 	 ๔๒.๑	 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค	ให้ค�านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น		โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ

ค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง	 หารด้วยจ�านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนในภาคการศึกษานั้น	 ๆ	

ให้มีทศนิยมสองต�าแหน่งโดยปัดเศษจากต�าแหน่งที่สามที่มีค่า	๕	ขึ้นไป	

	 	 ๔๒.๒	 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	 ให้ค�านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	 จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย		

โดยเอาผลรวมของผลคณูของหน่วยกติกบัค่าระดบัคะแนนของผลการศกึษาแต่ละรายวชิาเป็นตวัตัง้	หารด้วยจ�านวนหน่วยกติรวมของรายวชิาทัง้หมดทีศ่กึษา	

และผลการศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตลอดหลักสูตร	ให้มีทศนิยม	๒	ต�าแหน่ง	โดยปัดเศษจากต�าแหน่งที่สามที่มีค่า	๕	ขึ้นไป

	 	 ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนซ�า้ให้น�าค่าระดบัคะแนนประจ�าของสญัลกัษณ์ทีไ่ด้รบัจากการประเมนิครัง้สดุท้ายมาค�านวณค่าระดบัคะแนนเฉลีย่

หมวด ๘ 

การสอบพิเศษ การท�าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ข้อ ๔๓ การสอบภาษาต่างประเทศ

	 	 ภาษาต่างประเทศ	หมายถึง	ภาษาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพื่อท�าวิทยานิพนธ์	ส�าหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหากผู้เรียน

เป็นชาวต่างประเทศรายใดมกีารท�าวทิยานพินธ์ในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัประเทศไทย	ยอมให้ก�าหนดภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้	ยกเว้นกรณทีีผู่เ้รยีนเป็น

คนไทย		ต้องก�าหนดเป็นภาษาต่างประเทศ	ส่วนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทยต้องก�าหนดเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น

	 	 นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภาษาต่างประเทศ	หลักเกณฑ์	 วิธีการทดสอบ	 เกณฑ์การประเมิน	

และการพัฒนาภาษาต่างประเทศ	ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย	

ข้อ ๔๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)

	 	 ๔๔.๑	 การสอบวัดคุณสมบัติ	 เป็นการสอบเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอและมีความพร้อมในการท�าวิทยานิพนธ์	 เพื่อมีสิทธิ์เสนอ 

โครงร่างวิทยานิพนธ์

	 	 ๔๔.๒	 การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 ๔๔.๓	 ผู้มสิีทธิขอสอบวดัคณุสมบตั	ิเป็นนกัศึกษาระดบัปรญิญาเอก	ทีเ่รยีนรายวชิาครบตามหลกัสตูรก�าหนดและไม่อยูใ่นช่วงพกัการเรยีน	ตามข้อ	๓๓ 

และไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	ตามข้อ	๓๕

	 	 ๔๔.๔	 ขั้นตอน	วิธีการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย		

	 	 ๔๔.๕	 ผูท้ีส่อบครัง้แรกไม่ผ่านหรือไม่เป็นทีพ่อใจมีสทิธิส์อบแก้ตวัได้อกี	๒	ครัง้	ผูท้ีส่อบครัง้ทีส่ามไม่ผ่านให้พ้นสภาพจากเป็นนกัศึกษา	โดยต้องช�าระ

ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ	ตามประกาศมหาวิทยาลัย	เรื่อง	การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 ๔๔.๖	 การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติให้ใช้ระดับคะแนน	S	เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และระดับคะแนน	U	เมื่อสอบไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ ๔๕ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  

	 	 ๔๕.๑		 ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั	ิโดยค�าแนะน�าของประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร	ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ�าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา	รวมไม่น้อยกว่า	๔	คน	ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	โดยผู้ทรง

คุณวุฒินอกสาขาวิชาต้องมีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโทที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	

	 	 ๔๕.๒	ให้คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตัมิหีน้าทีอ่อกและตรวจข้อสอบข้อเขยีน	หรอืด�าเนนิการสอบปากเปล่าในเนือ้หาหลักสตูรหรอืรายวชิาทีก่�าหนดไว้ 

เพ่ือประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด�าเนินการวิจัยเพื่อท�าเป็นวิทยานิพนธ์ได้โดยอิสระ	

นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้

ข้อ ๔๖ การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination) 

	 	 ๔๖.๑	 	 การสอบประมวลความรู้	 เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้	 ความเข้าใจและทักษะโดยรวมของเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียนตามแผนการเรียน

ของหลักสูตรปริญญาโท	แผน	ข	เท่านั้น

	 	 ๔๖.๒	 ก�าหนดการสอบ	วิธีสอบและเกณฑ์การสอบ	ให้จัดท�าเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 ๔๖.๓	 นกัศกึษาผูที้ส่อบประมวลความรูไ้ม่ผ่าน	มสีทิธทิีจ่ะสอบใหม่ได้อกีไม่เกนิ	๒	ครัง้	โดยต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการสอบวดัคณุสมบตั	ิตามประกาศ

มหาวิทยาลัย	เรื่อง	การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 ๔๖.๔	 การรายงานผลการสอบประมวลความรู	้ให้ใช้ระดบัคะแนน	S	เมือ่สอบประมวลความรูผ่้านเกณฑ์และระดบัคะแนน	U	เมือ่สอบประมวลความรู้ 

ไม่ผ่านเกณฑ์

	 	 ๔๖.๕	 การสอบประมวลความรู้อื่น	ๆ	ให้ท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อ ๔๗ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้

	 	 ๔๗.๑	 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู้	 โดยค�าแนะน�าของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร	ประกอบด้วย

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา	 รวมไม่น้อยกว่า	๓	คน	ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

โดยผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชาต้องมีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาเอก	หรือระดับปริญญาโทที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

	 	 ๔๗.๒	 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้มีหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบข้อเขียน	 หรือด�าเนินการสอบปากเปล่าในเนื้อหาหลักสูตร 

หรือรายวิชาที่ก�าหนดไว้	เพื่อประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการในสาขาวิชานั้น	ๆ	ของนักศึกษา



33RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ ๔๘ การท�าวิทยานิพนธ์ โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด วิธีการด�าเนินการจัดท�าวิทยานิพนธ์ 

	 	 การสอบ	การตรวจสอบความซ�้าซ้อนของวิทยานิพนธ์และประเมินผลและอื่น	ๆ	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย	

ข้อ  ๔๙  การท�าการค้นคว้าอสิระ	โดยมหีลกัเกณฑ์	ข้อก�าหนด	วธิกีารด�าเนนิการจดัท�าการค้นคว้าอสิระ	การสอบ	การตรวจสอบความซ�า้ซ้อนของการค้นคว้า

อิสระและประเมินผลและอื่น	ๆ	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๙

จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวินัยนักศึกษา

ข้อ  ๕๐  หลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด แนวทางปฏิบัติ	รวมถึงบทลงโทษในการพิจารณาด้านจริยธรรม	จรรยาบรรณทางวิชาการและด้านวินัยส�าหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา	ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม	จรรยาบรรณทางวิชาการและวินัยนักศึกษา

หมวด  ๑๐ 

การส�าเร็จการศึกษา

ข้อ ๕๑ คุณสมบัตินักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษา

	 	 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะน�าเสนอขออนุมัติการส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือปริญญาให้แก่นักศึกษาท่ีปฏิบัติครบตาม

เงื่อนไขต่อไปนี้

	 	 	 ๕๑.๑	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	และประกาศนียบัตรชั้นสูง

	 	 	 	 	 ๕๑.๑.๑	 ต้องเรียนครบตามจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

	 	 	 	 	 ๕๑.๑.๒	 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร	ไม่ต�่ากว่า		๓.๐๐

	 	 	 ๕๑.๒	 หลักสูตรปริญญาโท

	 	 	 	 	 ๕๑.๒.๑	 ต้องเรียนครบตามจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

	 	 	 	 	 ๕๑.๒.๒	 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 	 	 	 	 ๕๑.๒.๓	 แผน	ก	แบบ	ก	๑	เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์	และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

ต้องได้รับการตีพิมพ์	หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 	 	 	 	 ๕๑.๒.๔	 แผน	ก	แบบ	ก	๒	ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร	ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	๓.๐๐	พร้อมทั้ง 

เสนอวิทยานพินธ์และสอบผ่านวทิยานพินธ์และผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหน่ึงของวทิยานพินธ์ต้องได้รบัการตพีมิพ์หรืออย่างน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ใน

วารสารวชิาการระดบัชาติหรอืระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศของมหาวทิยาลัยหรอืน�าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการโดยบทความทีน่�าเสนอฉบบัสมบรูณ์	

(Full	Paper)	ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่าว
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	 	 	 	 	 ๕๑.๒.๕	 แผน	ข	ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่�าหนดในหลกัสตูร	ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า	๓.๐๐	และสอบผ่านการสอบ

ประมวลความรู	้(Comprehensive	Examination)	ด้วยข้อเขยีนและ/หรอืปากเปล่าในสาขาวชิานัน้พร้อมทัง้เสนอรายงานการค้นคว้าอสิระและสอบผ่านการ

สอบการค้นคว้าอิสระ	และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์	หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย	หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ	โดยบทความที่น�าเสนอฉบับสมบูรณ์	(Full	Paper)	

ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่าว

	 	 	 	 ๕๑.๓	 หลักสูตรปริญญาเอก

	 	 	 	 	 	 ๕๑.๓.๑	 ต้องเรียนครบตามจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

	 	 	 	 	 	 ๕๑.๓.๒			สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ	(Qualifying	Examination)

	 	 	 	 	 	 ๕๑.๓.๓	 	 แบบ	 ๑	 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย	อย่างน้อย	๒	เรื่อง

	 	 	 	 	 	 ๕๑.๓.๔	 แบบ	๒	ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร	ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	ไม่ต�่ากว่า	๓.๐๐	พร้อมทั้งเสนอ

วิทยานิพนธ์และสอบผ่านวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕๒ การยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา

	 	 ๕๒.๑	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด	นักศึกษาจะ

ต้องยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา

	 	 ๕๒.๒	 นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ที่ได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือเล่มการค้นคว้าอิสระ	 เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ผลงานพร้อม 

องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว	นักศึกษาจะต้องยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา

	 	 ๕๒.๓	 การยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา	 ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษาท่ีคณะต้นสังกัด	 เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก	 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 ให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้ง 

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

ข้อ ๕๓ การรับรองการส�าเร็จการศึกษา

	 	 ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับรองการส�าเร็จการศึกษาและให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 ส่งรายชื่อ 

ผู้ศึกษาครบตามข้อก�าหนดของหลักสูตรและข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษาให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
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บทเฉพาะกาล

ข้อ ๕๔ ส�าหรบันกัศกึษาซึง่เข้าศกึษาก่อนข้อบังคบันีมี้ผลใช้บงัคบั	ให้น�าข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	

พ.ศ.	๒๕๕๐	รวมทั้งประกาศ	และค�าสั่งบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย	ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	มาบังคับใช้กับการ

ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป	จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	

ข้อ ๕๕ อาจารย์ทีป่รกึษาหรอืกรรมการสอบวทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระทีไ่ด้รับการแต่งต้ังก่อนการประกาศใช้ข้อบงัคับนี	้ให้ยงัคงเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา

หรือกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป

ข้อ ๕๖ บรรดาประกาศ หรือค�าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับนี้	มีผลบังคับใช้	ให้ยังคงมีผลบังคับใช้

ต่อไป	จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้	ทั้งนี้	ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๑๘๐	วัน	หลังจากประกาศใช้ข้อบังคับนี้	

ประกาศ	ณ	วันที่			๑๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

          

๓๒

๕๒.๒ นักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ผูท่ีไดสงเลมวิทยานิพนธหรือเลมการคนควาอิสระ 
เอกสารหลักฐานการตีพิมพผลงาน พรอมองคประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวของตอบัณฑิตวิทยาลัยแลว นักศึกษาจะตอง
ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

๕๒.๓ การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาท่ีคณะตนสังกัด  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลัก 
ประธาน คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ 

 
ขอ  ๕๓  การรับรองการสําเร็จการศึกษา 
ใหคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับรองการสําเร็จการศึกษา และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สงรายชื่อผูศึกษาครบตามขอกําหนดของหลักสูตรและขอบังคับระดับ
บัณฑิตศึกษาใหคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ  ๕๔  สําหรับนักศึกษาซ่ึงเขาศึกษากอนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหนําขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม  วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมท้ังประกาศ  และคําสั่งบัณฑิต

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะท่ีนักศึกษาผูนั้นเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  มาบังคับใชกับ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผูนั้นตอไป จนกวาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา

 
ขอ  ๕๕  อาจารยท่ีปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระท่ีไดรับการแตงตั้ง

กอนการประกาศใชขอบังคับนี้ ใหยังคงเปนอาจารยท่ีปรึกษาหรือกรรมการสอบท่ีไดรับการแตงตั้งตอไป 
 

ขอ  ๕๖  บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเก่ียวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมี
อยูกอนขอบังคับนี้ มีผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้ ท้ังนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากประกาศใชขอบังคับนี้  
 
                                      ประกาศ ณ วันท่ี   12 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

(ศาสตราจารย์	ดร.ปริญญา	จินดาประเสริฐ)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง การจัดท�าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	ข้อ	๑๐.๓.๓	ข้อ	๑๐.๓.๔	ข้อ	

๑๐.๔.๓	ข้อ	๑๐.๔.๔	ข้อ	๑๑	ข้อ	๑๔.๒	และข้อ	๑๔.๓	จึงอาศัยอ�านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๔๘	และโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	ครั้งที่	๖/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙		

มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศข้อก�าหนด	หลักเกณฑ์	วิธีการและขั้นตอนการจัดท�าวิทยานิพนธ์	ดังนี้

    ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่อง	การจัดท�าวิทยานิพนธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙”

    ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

    ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดท�าวิทยานิพนธ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    ข้อ ๔  ในประกาศนี้

	 	 	 	 	 “วทิยานพินธ์”		หมายความว่า		งานทีเ่ขยีนเรยีบเรยีงจากผลการศกึษาค้นคว้า	หรอืวจิยัทีน่กัศกึษาระดบัปรญิญาโท	แผน	ก	และนกัศกึษาระดบั 

ปริญญาเอก	ต้องท�าเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดไว้

    ข้อ ๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จะกระท�าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติตามที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

		 	 	 	 	 ๕.๑	นักศึกษาระดับปริญญาโท	แผน	ก	แบบ	ก	๑	หรือแผน	ก	แบบ	ก	๒	จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก	๖	หรือ	๓	หน่วยกิต 

แล้วแต่กรณี	โดยถือเป็นการลงทะเบียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาชื่อเรื่องและเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์	

	 	 	 	 	 ๕.๒	นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก	แบบ	๑	หรือ	แบบ	๒	จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่น้อยกว่า	๖	หน่วยกิต	โดยถือเป็น 

การลงทะเบียนเพื่อศึกษาค้นคว้า	 ก�าหนดชื่อเร่ืองและเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อด�าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	 เม่ือสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ	

(Qualifying	Examination)	แล้ว



37RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 	 	 ๕.๓	การลงทะเบยีนวทิยานพินธ์จะต้องกระท�าโดยต่อเนือ่งจนกว่าจะได้หน่วยกติวทิยานพินธ์	ครบตามหลกัสตูร	เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็นอาจ

ลงทะเบยีนวทิยานพินธ์ไม่ต่อเนือ่ง	โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัและประธานคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสตูร	โดยให้

คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ	

    ข้อ ๖ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 ๖.๑	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 ๖.๑.๑	จ�านวน

	 	 	 	 	 	 	 	 ระดับปริญญาโทให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	 จ�านวน	๑	คน	หรืออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้

อีก	๑	คน	ส่วนระดับปริญญาเอก	ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	จ�านวน	๑	คน	และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	๑	คน

				 	 	 	 	 	 	 ๖.๑.๒	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 คุณสมบัติ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑.๑)	 ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	และ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑.๒)	 มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์และ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑.๓)	 มผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รบัการเผย

แพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการ	

ต้องเป็นผลงานวิจัยกรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อย	๑	รายการ	ภายใน	๒	ปี	หรือ	

๒	รายการ	ภายใน	๔	ปี	หรือ	๓	รายการ	ภายใน	๕	ปี

	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)		หน้าที่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๑)	 รบัผดิชอบและควบคมุการท�าเค้าโครงวทิยานพินธ์และวิทยานพินธ์ของนกัศกึษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๒)	 เสนอชื่อผู้ท�าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๓)	 ให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเนื้อหา	 แนวคิด	 ทฤษฎีและวิธีการศึกษาวิจัย 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจากการท�างานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๔)	 ให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๕)	 ตดิตามการด�าเนนิการวจิยัให้เป็นไปตามแผนงานและรบัผดิชอบประเมนิผลความก้าวหน้าการท�าวทิยานพินธ์

ทุกภาคการศึกษา	จนกว่าการท�าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๖)	 ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๗)	 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

							 	 	 	 		 	 	 	 ๒.๘)	 รับผิดชอบในการให้ค�าปรึกษาและก�ากับดูแลการเขียนบทความวิจัย	(Research	Article)	จากวิทยานิพนธ์
เพื่อน�าลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีผู้ประเมินอิสระ	 (Peer	 Reviewer)	 หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมบทความวิจัย	
(Proceeding)	
							 	 	 	 		 	 	 	 ๒.๙)		 มส่ีวนร่วมในการตรวจการคดัลอกผลงานหรอืการซ�า้ซ้อนกบังานของผูอ้ืน่หรอืการจ้างท�ารายงานวทิยานพินธ์
	 	 	 	 	 	 	 ๖.๑.๓	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	(ถ้ามี)
	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 คุณสมบัติ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑.๑)		 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ�า	 ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดับปริญญาโทที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า	 และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	๑๐	เรื่อง	
							 	 	 	 	 	 	 	 ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดับปริญญาเอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า	และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	๕	เรื่อง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑.๒)	 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดในข้อ	 ๑.๑)	 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์	 โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย	และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 หน้าที่
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๑)	 ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๒)		 ร่วมให้ค�าแนะน�าและร่วมเป็นทีป่รึกษาแก่นกัศกึษาเกีย่วกบัเนือ้หาทางทฤษฎี	แนวคดิและวธิกีารศกึษาวจิยั	
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�างานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๓)		 ร่วมให้ค�าแนะน�าและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๔)	 ร่วมติดตามการด�าเนนิการวจิยัให้เป็นไปตามแผนงานและร่วมประเมินผลความก้าวหน้าในการท�าวทิยานพินธ์
ทุกภาคการศึกษา	จนกว่าการท�าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๕)		 ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๖)		 ร่วมรับผิดชอบในการให้ค�าปรึกษาและก�ากับดูแลการเขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์	เพื่อน�าลงตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการที่มีผู้ประเมินอิสระ	(Peer	Reviewer)	หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมบทความวิจัย	(Proceeding)
							 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๗)	 มีส่วนร่วมในการตรวจการคัดลอกผลงานหรือการซ�้าซ้อนกับงานของผู้อ่ืนหรือการจ้างท�ารายงาน
วิทยานิพนธ์	 	
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	 	 	 	 	 	 	 	 ๖.๒	 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๖.๒.๑	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 ๑	 คน	 ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ	์
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน	๕	คน	ต่อภาคการศึกษา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด�ารงต�าแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ข้ึนไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์	 ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน	๑๐	คนต่อภาคการศึกษา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓)	 กรณอีาจารย์ประจ�าหลกัสตูรมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า	และด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์และ 
มีความจ�าเป็นต้องดแูลนกัศกึษาเกินกว่าจ�านวนทีก่�าหนดให้เสนอต่อสภามหาวทิยาลยัพิจารณา	แต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิ	๑๕	คนต่อภาคการศึกษา	หากมีความจ�าเป็น 
ต้องดูแลนักศึกษามากกว่า	๑๕	คน	ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ท้ังนีใ้ห้นบัรวมนักศกึษาทีย่งัไม่สอบวทิยานพินธ์	หรอืสอบวทิยานพินธ์แล้วแต่มผีลการประเมนิไม่ผ่าน	
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน	
    ข้อ ๗ การจัดท�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 	 	 ๗.๑		 การด�าเนินการจัดท�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนน�าเสนอเพื่อขอสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย	 ให้
คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน	การด�าเนินการจัดท�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์	ดังนี้	
	 	 	 	 	 	 	 	 ๗.๑.๑	 ก�าหนดแนวนโยบายและทิศทางของคณะเก่ียวกับการท�างานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
ต่างๆ	ที่สังกัดคณะ
	 	 	 	 	 	 	 	 ๗.๑.๒		 การก�าหนดชื่อเรื่อง
	 	 	 	 	 	 	 	 ๗.๑.๓	 การเขียนบทน�า	 (ภูมิหลังหรือความส�าคัญของปัญหาการวิจัย)	 วัตถุประสงค์การวิจัย	 สมมติฐานการวิจัย	 (ถ้ามี) 
ขอบเขตการวิจัย	 กรอบแนวคิดการวิจัย	 (ถ้ามี)	 นิยามศัพท์เฉพาะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 วิธีการด�าเนินการ 
(หรอืวสัด	ุอปุกรณ์และวธิวีจิยั)	ประชากร	กลุม่ตวัอย่าง	เครือ่งมอืการวจิยั	การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติ	ิ(ถ้าม)ี	โดยให้ท�าเป็นประกาศ
ของคณะตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะแล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
	 	 	 	 	 	 	 ๗.๒	 ให้นักศึกษาจัดท�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์	(Research	Proposal)	ภายใต้การก�ากับดูแลและการให้ค�าปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 	 	 	 ๗.๓	 องค์ประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์	 รูปแบบการเขียนและการท�ารูปเล่ม	 ให้เป็นไปตามคู่มือการท�าบทนิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัย

	 	 	 	 	 	 	 ๗.๔	 ผ่านกระบวนการกลั่นกรองรายงานสรุปแนวคิด	(Concept	Paper)	จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

	 	 	 	 	 	 	 ๗.๕	 การขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
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	 	 	 	 	 	 	 	 ๗.๕.๑	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก	จะขอสอบเพื่ออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้	เมื่อ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามข้อ	๕	และ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)		สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ	(Qualifying	Examination)	และ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓)		 ได้ด�าเนินการจัดท�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามข้อ	๗.๑	ข้อ	๗.๒	ข้อ	๗.๓	และข้อ	๗.๔	แล้ว

	 	 	 	 	 	 	 	 ๗.๕.๒		นักศึกษาระดับปริญญาโท	แผน	ก	แบบ	ก(๑)	และแผน	ก	แบบ	ก(๒)	จะขอสอบเพื่ออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ได้	เมื่อ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามข้อ	๕	และ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)		 ได้ด�าเนินการจัดท�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามข้อ	๗.๑	ข้อ	๗.๒	ข้อ	๗.๓	และข้อ	๗.๔	แล้ว

	 	 	 	 	 	 	 	 ๗.๕.๓	 เค้าโครงวิทยานิพนธ์จะได้รับอนุมัติ	 และยินยอมให้ด�าเนินการท�าเป็นวิทยานิพนธ์ได้	 เม่ือนักศึกษาสอบผ่าน

เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว	โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

      ข้อ ๘ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

						 	 	 	 	 	 	 ๘.๑		 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

				 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๒	 การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	 ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์พร้อมส�าเนาเล่มเค้าโครง 

วทิยานพินธ์	จ�านวน	๖	เล่ม	เพือ่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ์	ประธานคณะกรรมการผูร้บัผิดชอบหลกัสตูรและคณบดท่ีีสาขาวชิา

สังกัด		แล้วน�าเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๓	 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๓.๑	 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	องค์ประกอบคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระดับปริญญาโท	มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๔	คน	ประกอบด้วย	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	(ถ้ามี)	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวน	๒	คน	และผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน	ทั้งนี้	ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระดับปริญญาเอก	มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๕	คน	ประกอบด้วย	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวน	๒	คน	และผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน	ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและระดับ

ปริญญาเอก	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 คุณสมบัติของกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๑)		 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผย

แพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย	๑	รายการ

ต้องเป็นผลงานวิจัย	กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อย	๑	รายการ	ภายใน	๒	ปี	หรือ 

๒	รายการ	ภายใน	๔	ปี	หรือ	๓	รายการ	ภายใน	๕	ปี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๒)	 กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกทีส่อบระดบัปรญิญาโทต้องมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า	และมผีล

งานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	

๑๐	 เรื่อง	 ส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สอบระดับปริญญาเอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	๕	เรื่อง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกทีไ่ม่มคีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการตามทีก่�าหนดข้างต้น	ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกจะ

ต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์สงูมากเป็นทีย่อมรบัซึง่ตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหวัข้อวทิยานพินธ์	โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั

และแจ้งคณะกรรมการ						การอุดมศึกษารับทราบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓)	 หน้าที่	 ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท�าหน้าที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา														

โดยพิจารณาประเด็นปัญหา	ระยะเวลาในการท�าวิจัย	ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย	เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบวิจัย	และเครื่องมือการวิจัย

			 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔		การด�าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔.๑	 การด�าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เป็นแบบเปิด	 โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน�าเสนอและตอบ

ค�าถามของผู้สอบได้	 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีอ�านาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ของเค้าโครงวิทยานิพนธ์	รวมทั้งการจ�ากัดเวลาการถามและควบคุมให้การด�าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔.๒	 องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบในวันสอบ	จะต้องมีคณะกรรมการสอบในวันสอบไม่น้อยกว่า	๔	คน	

ให้ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	๑	หรือ	๒	คน	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	๒	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน	จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผล

สมบูรณ์	 ถ้ามีจ�านวนคณะกรรมการสอบดังกล่าวข้างต้นไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป	 ในกรณีที่จ�าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้	 โดยให้คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสอบแทนคนเดิมทั้งน้ีจะต้องก�าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่กรรมการที่แต่งตั้งแทนคนเดิมได้ตรวจอ่านเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ได้	 การเลื่อนการสอบให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบใหม่พร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ�านวนเท่ากรรมการสอบ	 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	แล้วจึงน�าเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔.๓	 การประเมินผลการสอบ	 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบ	ที่อยู่ร่วมในวันสอบ	 โดยผลการ

ประเมินตามข้อ	๘.๔.๔	จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่	
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔.๔	 การตัดสินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ	์ เมื่อการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น	 ให้คณะกรรมการ

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ	พร้อมตัดสินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 “ผ่าน”	 หมายถึง	 การที่นักศึกษาแสดงผลงานเค้าโครงวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง	

ครอบคลุมและชัดเจน	 ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระส�าคัญ	 นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์ท�ารูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันท	ี

แต่ต้องไม่เกิน	๖๐	วันนับจากวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	ถ้าพ้นก�าหนด	๖๐	แล้ว	วันยังไม่สามารถส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	ให้ถือว่าสอบ

ไม่ผ่านให้ด�าเนินการขอสอบใหม่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 “ผ่านโดยมีเงื่อนไข”	หมายถึง	การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้าโครงวิทยานิพนธ์	หรือตอบ

ข้อซักถามได้อย่างชัดเจน	 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เห็นควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�าคัญและ/หรือ	 เรียบเรียงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามที่

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์เสนอแนะไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์ก�าหนดระยะเวลาท่ีนกัศกึษาจะต้อง

ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามความเหมาะสม	แต่ต้องไม่เกิน	๖๐	วันนับจากวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	ถ้าพ้นก�าหนด	๖๐	วันแล้วยังไม่

สามารถส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านให้ด�าเนินการขอสอบใหม่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓)	 “ไม่ผ่าน”	หมายถึง	การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้อง	ครอบคลุม

และชัดเจน	และ/หรอื	ไม่สามารถตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์ได้	ซึง่แสดงว่านกัศกึษาผูน้ัน้ไม่มคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึสาระ

ของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ตนได้ท�า

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔.๕	 การแจ้งผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	 ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้

นักศึกษาทราบ	ภายหลังคณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ว	ภายในวันสอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔.๖	 การส่งผลการสอบ	 ให้ประธานคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ส่งผลการสอบที่ส�านักงานบัณฑิต

วิทยาลัยภายใน	๓	วัน	หลังเสร็จสิ้นการสอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔.๗		การประกาศผลการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์	เมื่อ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 นกัศึกษาสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์ผ่านตามข้อ	๘.๔.๔		๑)	และส่งรปูเล่มเค้าโครงวิทยานพินธ์ต่อบณัฑติ

วิทยาลัยแล้ว	หรือ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 สอบผ่านตามข้อ	๘.๔.๔		๒)	และได้ปรบัปรงุแก้ไขเค้าโครงวทิยานิพนธ์โดยการก�ากบัดแูลของอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	 ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และได้ส่งรูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขปรับปรุง 

ต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓)	 ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนมุตัเิค้าโครงวทิยานพินธ์และประกาศชือ่เค้าโครงวทิยานพินธ์ทีไ่ด้รบัอนมุตัิ

ให้ด�าเนินการท�าเป็นวิทยานิพนธ์ได้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔.๘	 กรณีที่นักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน	ให้นักศึกษา	ยื่นค�าร้องขอสอบใหม่ได้อีก	๑	ครั้ง	

การก�าหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก�าหนด
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘.๔.๙	 การเปลีย่นแปลงเค้าโครงวทิยานิพนธ์ทีไ่ด้รบัอนมุตัแิล้ว	เค้าโครงวทิยานพินธ์ทีไ่ด้รบัอนมุติัจากคณบดบัีณฑติ

วทิยาลยัแล้ว	มใิห้เปลีย่นแปลงใด	ๆ 	โดยไม่จ�าเป็น	กรณจี�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอเปลีย่นแปลงเค้าโครงวทิยานพินธ์

พร้อมท้ังท�าบันทึกชี้แจงเหตุผลที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักพร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีจัด

ท�าขึน้ใหม่	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการทีป่รกึษาวิทยานพินธ์และคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	แล้วให้คณบดบีณัฑติวิทยาลยัพจิารณา

อนุมัติ	และประกาศให้ใช้เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับใหม่ท�าเป็นวิทยานิพนธ์ได้

     ข้อ ๙ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์

				 	 	 	 	 	 	 ๙.๑	 องค์ประกอบ	รูปแบบของวิทยานิพนธ์	ให้เป็นไปตามคู่มือการท�าบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย

	 	 	 	 	 	 	 ๙.๒	 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์	 อาจท�าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้	 กรณีเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ

จะต้องได้รับการตรวจและรับรองภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงจากผู้ทรงคุณวุฒิที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณารับรอง	 การเลือกภาษาในการเรียบเรียง

วิทยานิพนธ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     ข้อ ๑๐ การส่งเสริมและการสนับสนุนในการท�าวิทยานิพนธ์ 

	 	 	 	 	 	 	 เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าการด�าเนินการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้วให้คณะท่ีเปิดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในกระบวนการท�าวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์	 การนิพนธ์วิทยานิพนธ์และการจัดท�า

บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์	ดังนี้

				 	 	 	 	 	 	 ๑๐.๑	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	การเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามองค์ประกอบและรูปแบบที่

ก�าหนดในคู่มือการท�าบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย	จนกระทั่งส�าเร็จพร้อมเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย		

				 	 	 	 	 	 	 ๑๐.๒	 การจดัท�าบทความวจิยัจากวทิยานพินธ์	เพือ่ลงตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่ผีูป้ระเมนิ

อิสระ	(Peer	Reviewer)	หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมบทความวิจัย	(Proceeding)

     ข้อ ๑๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 ๑๑.๑	 การรายงานความก้าวหน้าในการท�าวิทยานพินธ์	ต้องกระท�าในทุกภาคการศกึษา	โดยให้นกัศึกษารายงานความก้าวหน้า

การท�าวิทยานิพนธ์	ตามแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์	ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 ๑๑.๒	 การประเมนิผลความก้าวหน้าการท�าวทิยานพินธ์	อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์มหีน้าทีป่ระเมนิผลความก้าวหน้าการท�า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	และบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 	 	 	 	 	 ๑๑.๓	 ผลการประเมินความก้าวหน้าการท�าวิทยานิพนธ์	ให้ใช้สัญลักษณ์	S	(Satisfactory)	หมายถึง	ความก้าวหน้าของผลงาน 

การศกึษาวจิยัเป็นทีพ่อใจ	ให้อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกั	ประเมนิความก้าวหน้าการท�าวิทยานพินธ์ของนกัศกึษา	โดยระบจุ�านวนหน่วยกติวทิยานพินธ์

ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์	S	ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน	หากผลการประเมิน

พบว่าไม่มีความก้าวหน้า	จ�านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น	ๆ	ให้มีค่าเป็น	U	(Unsatisfactory)	หมายถึง	ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยไม่

เป็นที่น่าพอใจ	กรณีนักศึกษาได้รับการประเมินความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์เป็น	U	ในภาคการศึกษาใด	จ�านวนของหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียน
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ในภาคเรียนนั้นไม่สามารถน�าไปรวมสะสมเป็นหน่วยกิตวิทยานิพนธ์	นักศึกษาต้องลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการประเมินเป็น	U	ใหม่

	 	 	 	 	 	 	 ๑๑.๔	 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์กรณีได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น	U	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จะต้องพิจารณาหาสาเหตุและด�าเนินแก้ปัญหา	ซึ่งอาจพิจาณาให้นักศึกษาผู้นั้นเปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์	หรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	หรือ

อื่น	ๆ 	แล้วแต่กรณี	และประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานและน�าเสนอผลการพิจารณาสาเหตุและแนวทางแก้ไข	เพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	แล้วให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหาข้อยุติ

     ข้อ ๑๒ การสอบวิทยานิพนธ์ 

				 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๑	 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอสอบวิทยานิพนธ์	ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

				 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๒	 คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิสอบวิทยานิพนธ์	มีดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๒.๑	 ลงทะเบียนเรียน	 หรือลงทะเบียนรายวิชาและลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ครบทุกรายวิชาตามข้อก�าหนดของ

หลักสูตรและตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและต้องได้ผลการเรียนและหรือผลการสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผล

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๒.๒	ได้จัดท�าวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยตามค�าแนะน�า	และการก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๒.๓	ได้จัดท�าบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์แล้ว	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 กรณีได้ตีพิมพ์บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์แล้วและ/หรือได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยจาก

วิทยานิพนธ์แล้ว	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑.๑)		 ระดับปริญญาโท	

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 การตีพิมพ์ในรายงานการประชุมบทความวิจัย	 (Proceeding)	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ				

ให้มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการ	 หรือหัวหน้ากองบรรณาธิการ	 หรือประธานจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ/หรือส�าเนาการตีพิมพ์

บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ในรายงานการประชุมบทความวิจัย	(Proceeding)	หรือ

							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 การตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการให้มหีนงัสอืตอบรบัการตพีมิพ์จากบรรณาธกิาร	หรอื	หวัหน้า

กองบรรณาธิการและ/หรือส�าเนาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑.๒)		 ระดับปริญญาเอก	

							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีผู้ประเมินอิสระ	(Peer	Reviewer)	ให้มีหนังสือตอบรับการตี

พิมพ์จากบรรณาธิการหรือหัวหน้ากองบรรณาธิการ	และ/หรือส�าเนาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 กรณียังไม่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และ/หรือไม่มีเอกสารตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยจาก

วทิยานพินธ์	ให้นกัศึกษาท�าบันทกึแสดงความก้าวหน้าการด�าเนนิการจดัท�าและการส่งบทความวจิยัจากวทิยานพินธ์ลงตพีมิพ์ในรายงานการประชมุบทความวจิยั 

(Proceeding)	และ/หรือ	วารสารทางวิชาการ	โดยการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๓		การขอสอบวิทยานิพนธ์	ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์	พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์	จ�านวน	๖	เล่ม	พร้อมส�าเนา

ผลการตรวจสอบความซ�า้ซ้อนของวทิยานพินธ์	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ์	คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและคณบดี

ที่สาขาวิชาสังกัด	แล้วน�าเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๔	 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๔.๑	 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 องค์ประกอบ	คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระดบัปรญิญาโทมจี�านวนไม่น้อยกว่า	๔	คน	ประกอบด้วย	อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์หลกั	อาจารย์ทีป่รกึษา 

วทิยานพินธ์ร่วม	(ถ้าม)ี	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	จ�านวน	๒	คน	และผูท้รงคณุวฒุนิอกสถาบนั	ทัง้นีป้ระธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์

หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	

						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระดับปริญญาเอก	มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๕	คน	ประกอบด้วย	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	อาจารย์ที่

ปรกึษาวิทยานพินธ์ร่วม	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	จ�านวน	๒	คนและผูท้รงคุณวฒุนิอกสถาบนั	ทัง้นีป้ระธานกรรมการสอบต้องเป็นผูท้รงคณุวฒุภิายนอกสถาบนั

ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 คุณสมบัติของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๑)	 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือ

เทยีบเท่าทีม่ตี�าแหน่งรองศาสตราจารย์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศึกษาเพือ่รบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย	๑	รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย	กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อย	๑	รายการ	ภายใน	๒	ปี	หรือ	๒	

รายการ	ภายใน	๔	ปี	หรือ	๓	รายการ	ภายใน	๕	ปี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒.๒)	 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	 ที่สอบระดับปริญญาโทต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า	๑๐	เรื่อง	

							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรบัผูท้รงคณุวฒุภิายนอกทีส่อบระดบัปรญิญาเอกต้องมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าและมผีลงาน

ทางวชิาการทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ชีือ่อยูใ่นฐานข้อมลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต	ิซึง่ตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหวัข้อวทิยานพินธ์ไม่น้อยกว่า	

๕	เรื่อง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกทีไ่ม่มคีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการตามทีก่�าหนดข้างต้น	ผูท้รงคุณวฒุภิายนอกจะ

ต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์สงูมากเป็นทีย่อมรบั	ซึง่ตรงหรอืสมัพันธ์กบัหวัข้อวทิยานพินธ์	โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั

และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓)	 หน้าที่	 ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท�าหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยพิจารณาประเด็น

ปัญหา	ระยะเวลาในการท�าวิจัย	ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย	 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบวิจัย	 เครื่องมือการวิจัย	ผลการวิจัยสรุปการอภิปราย

ผลและอื่น	ๆ	ตามองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ในคู่มือการท�าบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย	

	 		 	 	 	 	 	 ๑๒.๕		การด�าเนินการสอบวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๑	 การด�าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นแบบเปิด	 โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน�าเสนอและตอบค�าถามของ 

ผู้สอบได้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ�านาจ	ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์	รวม

ทั้งการจ�ากัดเวลาการถาม	และควบคุมการสอบให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๒	 องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบในวันสอบไม่น้อยกว่า	ไม่น้อยกว่า	

๔	คน	ให้ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	๑	หรือ	๒	คน	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	๒	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน	จึงจะถือว่าการสอบนั้นมี

ผลสมบรูณ์	ถ้ามจี�านวนคณะกรรมการสอบดงักล่าวข้างต้นไม่ครบ	ให้เลือ่นการสอบออกไป	ในกรณทีีจ่�าเป็นอาจเปลีย่นแปลงกรรมการได้	โดยให้คณบดบีณัฑติ

วทิยาลยัแต่งตัง้กรรมการสอบแทนคนเดมิ	ทัง้นีจ้ะต้องก�าหนดวนัสอบครัง้ใหม่ให้มเีวลาพอสมควรแก่กรรมการทีแ่ต่งตัง้แทนคนเดมิได้ตรวจอ่านวทิยานพินธ์ได้	

การเลื่อนการสอบตามวรรคแรกให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบใหม่พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์จ�านวนเท่ากรรมการสอบ	เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	แล้วน�าเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๓	 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์	ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ	โดยผล

การประเมินตามข้อ	๑๒.๕.๔	จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่	

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๔	 การตดัสนิผลการสอบวทิยานพินธ์	เม่ือการสอบวทิยานิพนธ์เสร็จสิน้ให้คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์	อภิปราย

แสดงความคิดเห็นและลงมติ	พร้อมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 ดีเยี่ยม	 (Excellent)	 หมายถึง	 การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง	

ครอบคลุมและชัดเจน	ไม่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�าคัญ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 ดี	(Good)	หมายถึง	การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง	ครอบคลุมและ

ชัดเจน	มีการแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓)	 ผ่าน	(Pass)	หมายถึง	การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์	และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง	ครอบคลุม

และชัดเจน	มีการเสนอแนะให้แก้ไขเนื้อหาสาระวิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่คณะกรรมการสอบยอมรับได้ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทาง

วิชาการสาขาวิชานั้น	ๆ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๔)	 ไม่ผ่าน	(Fail)	หมายถงึ	การทีน่กัศกึษาแสดงผลงานวทิยานพินธ์และตอบข้อซักถามไม่ถกูต้อง	หรอืไม่สามารถ

ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้	แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนน�าเสนอขอสอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๕	 การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์	 ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบ 

ภายหลังกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ว	ภายในวันสอบ
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	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๖	 การส่งผลการสอบ	ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส่งผลการสอบที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใน	๓	

วัน	หลังเสร็จสิ้นการสอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๗	 กรณีที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน	 ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ได้อีก	 ๑	 ครั้ง	

การก�าหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับการสอบก�าหนด

	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๖	 การแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ภายหลังสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วนักศึกษาระดับปริญญาโท	ต้องแก้ไขปรับปรุงให้เสร็จ

เรียบร้อยภายใน	๔๕	วันนับจากวันสอบ	นักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องแก้ไขปรับปรุงให้เสร็จเรียบร้อยภายใน	๖๐	วันนับจากวันสอบนักศึกษาต้องเรียบเรียง

วิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	

	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๗	 การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์	 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านและได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์แล้ว	โดยจัดท�าให้เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	จ�านวน	๑	เล่ม	แต่ไม่ต้องเข้ารูปเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	จ�านวน	

๑	แผ่น	เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย	เพื่อขอรับบริการจัดรูปแบบและตรวจรูปเล่มให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการท�าบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย	เมื่อ

ได้รับอนุมัติผลการตรวจรูปเล่มแล้ว	ให้นักศึกษาน�าไปท�าเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๘	 การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผู้เกี่ยวข้องได้ลงลายมือชื่อตามระบุ

ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ครบทุกคน	ประกอบด้วย	คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และบุคคลอื่น	ๆ	ตามรูปแบบใบอนุมัติวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย	 ให้

นักศึกษาน�าส่ง	จ�านวน	๕	เล่ม	พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก�าหนดภายใน	๓๐	วัน	นับจากวันที่ผู้ตรวจรูปเล่มอนุมัติรูป

เล่มแล้ว	ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานใด	ให้นักศึกษาจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย

	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๙	 ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ว	 แต่ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลการศึกษาประจ�าภาคการศึกษา	 ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่ส�าเร็จการศึกษา	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ 

การเป็นนักศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๑๐	วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และให้นับเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา

	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๑๑	 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์ให้เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่

ได้รับอนุมัติแล้วต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีเป็นคราว	 ๆ	 ไป	 ยกเว้นกรณีที่มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 (มรม.)	 กับ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 หรือสถาบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท�าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการให้เป็นไป

ตามข้อตกลงนั้น

	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๑๒	หากวทิยานพินธ์ทีไ่ด้รบัอนมุตั	ิแต่ยงัไม่ได้รบัปรญิญา	ถกูตรวจพบว่ามกีารท�าผดิจรรยาบรรณทางวชิาการ	มหาวทิยาลยั

สามารถพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่องวินัยนักศึกษา	และ	จรรยาบรรณทางวิชาการ	 	
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	 	 	 	 	 	 	 ๑๒.๑๓	หากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วถูกตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์	หรือมีการฟ้องร้องใด	ๆ	เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

นั้น	มหาวิทยาลัยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา

	 	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์	สมชาย	วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
	 	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ข้อ	 ๔๘	 อาศัยอ�านาจตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เร่ือง	 การจัดท�าวิทยานิพนธ์	 ข้อ	 ๘.๑	 และโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย	 

ครัง้ที	่๖/๒๕๕๙	เมือ่วนัที	่๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	บณัฑติวทิยาลยัจงึออกประกาศข้อก�าหนด	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	ขัน้ตอน	และแนวปฏบิตักิารสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์	ดังนี้

   ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า	“ประกาศบณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตักิารสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์ 

พ.ศ.	๒๕๕๙”

   ข้อ  ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

   ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ข้อ ๔ คุณสมบัตินักศึกษาผู้ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	นักศึกษาผู้ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๔.๑	 นักศึกษาระดับปริญญาโท	แผน	ก	แบบ	ก	๑	และแผน	ก	แบบ	ก๒	จะขอสอบเพื่ออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ

	 	 	 	 	 	 	 ๔.๑.๑	 ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่อง	

การจดั	ท�าวทิยานพินธ์	ข้อ	๒	โดยนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท	แผน	ก	แบบ	ก	๑	หรอื	แผน	ก	แบบ	ก๒	จะต้องลงทะเบยีนวทิยานพินธ์มาแล้ว	๖	หรอื	๓	หน่วยกติ 

แล้วแต่กรณี	และ

	 	 	 	 	 	 	 ๔.๑.๒	 ได้ด�าเนินการจัดท�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทแล้ว

	 	 	 	 	 	 	 ๔.๑.๓	 ผ่านกระบวนการกลั่นกรองรายงานสรุปแนวคิด	(Concept	Paper)	จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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	 	 	 	 	 ๔.๒	 นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะขอสอบเพื่ออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้	เมื่อ

	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑		 ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่อง	

การจัด	ท�าวิทยานิพนธ์	ข้อ	๒	โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก	แบบ	๑	หรือ	แบบ	๒	จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์มาแล้ว	ไม่น้อยกว่า	๖	หน่วยกิต	และ

	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๒	 สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ	(Qualifying	Examination)	และ	

	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๓		ได้ด�าเนินการจัดท�าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกแล้ว

	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๔		ผ่านกระบวนการกลั่นกรองรายงานสรุปแนวคิด	(Concept	Paper)	จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   ข้อ ๕ คุณลักษณะเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอสอบได้ต้องมีคุณลักษณะ	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๕.๑	 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะ

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	

	 	 	 	 	 ๕.๒	 เค้าโครงวิทยานิพนธ์มีส่วนประกอบตามคู่มือบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

	 	 	 	 	 ๕.๓		 การเรียบเรียงเค้าโครงวิทยานิพนธ์	 และการสร้างเครื่องมือการวิจัยส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อ	๕.๒นี้	 นักศึกษาได้ด�าเนิน

การภายใต้การก�ากับดูแลและให้ค�าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 ๕.๔	 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเรียบเรียง	ตามข้อ	๕.๑	ข้อ	๕.๒	และข้อ	๕.๓	และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ให้ขึ้นสอบได้

	 	 	 	 	 ๕.๕	 การจัดท�าเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์	ให้ถ่ายเอกสารหน้าเดียว	เข้าปกอ่อน	เย็บเล่มเข้าสันปกให้เรียบร้อย	จ�านวน	๕	เล่ม	ส�าหรับ

ปริญญาโท	และจ�านวน	๖	เล่ม	ส�าหรับปริญญาเอกเพื่อด�าเนินการขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย

   ข้อ ๖ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๖.๑	 การก�าหนดวนัสอบให้นกัศกึษาเป็นผูน้ดัหมายคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ทกุคนด้วยตนเอง	เพือ่ก�าหนดวนัสอบให้ชัดเจน

โดยวันที่ก�าหนดสอบนี้ต้องมีไม่น้อยกว่า	๑๔	วันนับจากวันที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับค�าร้องขอสอบถึงวันก�าหนดสอบ

	 	 	 	 	 ๖.๒	 การเขียนค�าร้องขอสอบให้นักศึกษากรอกรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ลงในค�าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจนพร้อมทั้งให้

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนลงนาม	เพื่อแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนได้อนุญาตให้สอบได้ตามวันเวลาที่ก�าหนดไว้แล้ว

	 	 	 	 	 ๖.๓	 การยืน่ค�าร้องขอสอบ	ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอสอบพร้อมเล่มเค้าโครงวทิยานพินธ์ทีเ่ข้าเล่มเรยีบร้อยจ�านวน	๕	เล่ม	ส�าหรบัปรญิญาโท 

และจ�านวน	 ๖	 เล่ม	 ส�าหรับปริญญาเอกที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัยเม่ือเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูกต้องของค�าร้องขอสอบและความสมบูรณ ์

ขององค์ประกอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว	ให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับลงทะเบียนค�าร้องขอสอบ

   ข้อ ๗ การจดัท�าหนงัสอืเชญิกรรมการสอบและการน�าส่งเอกสารสอบ	เมือ่เจ้าหน้าทีร่บัลงทะเบียนค�าร้องขอสอบและเอกสารส�าเนาเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ตามข้อ	๖.๓	แล้วให้ด�าเนินการ	ดังนี้
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	 	 	 	 	 ๗.๑	 การจัดท�าเอกสารเชิญกรรมการสอบและแต่งตั้งกรรมการสอบ

	 	 	 	 	 	 	 ๗.๑.๑	 การแต่งตั้งกรรมการสอบ	 ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยน�าค�าร้องขอสอบพร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอให้คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

	 	 	 	 	 	 	 ๗.๑.๒	 การท�าค�าสั่งและหนังสือเชิญกรรมการสอบ	 ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยท�าหนังสือค�าสั่งและหนังสือเชิญกรรมการสอบ

เค้าโครงวิทยานิพนธ์	ประกอบด้วย	คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

	 	 	 	 	 ๗.๒	 การน�าส่งเอกสารต่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	

	 	 	 	 	 	 	 ๗.๒.๑		การรับเอกสาร	ให้นักศึกษาผู้ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ขอรับหนังสือเชิญกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์	พร้อมทั้ง

เล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อน�าไปมอบให้คณะกรรมการสอบทุกคน

	 	 	 	 	 	 	 ๗.๒.๒	 	 การน�าส่งเอกสารสอบ	 ให้นักศึกษาน�าส่งหนังสือเชิญสอบพร้อมทั้งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กรรมการก�ากับการสอบ 

ทุกคนด้วยตนเองโดยเฉพาะอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกควรจะได้มีเวลาอ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบอย่างน้อย	๗	วัน

   ข้อ ๘ การด�าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีดังนี้

	 	 	 	 	 ๘.๑	 การตดิตามก�าหนดวนัสอบ	ก่อนถงึก�าหนดวันสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์	๑	-	๒	วนั	นกัศกึษาควรได้ตดิต่อประสานกบัคณะกรรมการ

สอบทุกคน	เพื่อเน้นย�้าก�าหนดวัน	เวลา	และห้องสอบอีกครั้ง

	 	 	 	 	 ๘.๒	 การเข้าห้องสอบ	นักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า	๑	ชั่วโมง	เพื่อเตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม

	 	 	 	 	 ๘.๓	 การสอบ	 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะเป็นการสอบแบบปากเปล่า	 โดยผู้สอบอาจจะใช้สื่อประเภทต่าง	 ๆ	 ในการสอบตาม 

ความเหมาะสม																	

	 	 	 	 	 ๘.๔	 ผูเ้ข้าร่วมฟังการสอบ	ในขณะด�าเนนิการสอบอาจมผีูส้นใจเข้าร่วมฟังการสอบด้วยกไ็ด้	โดยผูเ้ข้าร่วมฟังจะไม่มสิีทธิป์ระเมนิผลการ

   ข้อ ๙ ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 ๙.๑	 การแจ้งผลการสอบ	คณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นกัศกึษาทราบในห้องทีท่�าการสอบ	โดยการแจ้งผลการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์นี้จะกระท�าภายหลังจากสอบเสร็จและคณะกรรมการได้ประชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแล้ว

	 	 	 	 	 ๙.๒	 กรณีที่สอบไม่ผ่าน	 ให้ด�าเนินการขอสอบใหม่	 โดยให้นักศึกษาด�าเนินการทุกขั้นตอนใหม่ทั้งหมด	การก�าหนดวันสอบใหม่ให้เป็น

ไปตามที่คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก�าหนด	โดยให้บันทึกก�าหนดวันสอบใหม่ไว้ในใบประเมินผลการสอบด้วย	

	 	 	 	 	 ๙.๓	 การส่งผลการสอบ	ประธานคณะกรรมการก�ากับการสอบจะเป็นผู้น�าผลการสอบส่งส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	ภายใน	๓	วันหลัง

เสร็จสิ้นการสอบ
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   ข้อ ๑๐ การส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับที่สอบผ่าน

	 	 	 	 	 ๑๐.๑		 เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว	 ให้นักศึกษาแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์	 ให้สมบูรณ์ตามค�าแนะน�าของ 

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยด�าเนินการให้เสร็จ	ภายใน	๖๐	วันนับจากวันสอบ

	 	 	 	 	 	๑๐.๒	 ให้นักศึกษาท�าส�าเนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์	 ฉบับที่แก้ไขเสร็จตามข้อ	 ๑๐.๑	 โดยการถ่ายเอกสารหน้าเดียวและเข้าเล่มปกอ่อน	

ให้นักศึกษาน�าส่งส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	๑	เล่ม	และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	คนละ	๑	เล่ม

	 	 	 	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 	

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

สนิท	ตีเมืองซ้าย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สนิท	ตีเมืองซ้าย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๔๘	ประกาศมหาวิทยาลัย	

เรื่อง	การจัดท�าวิทยานิพนธ์ข้อ	๑๒.๑	และโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย	ครั้งที่	๖/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	

๒๕๕๙	บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกประกาศข้อก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	ขั้นตอน	และแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์	ดังนี้

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์	

พ.ศ.	๒๕๕๙”

   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

   ข้อ ๓ ให้ยกเลกิประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เรือ่ง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตักิารสอบวทิยานพินธ์ ประกาศ 

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ข้อ ๔ คุณสมบัตินักศึกษาผู้ขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์		นักศึกษาที่จะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

	 	 	 	 	 ๔.๑	 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง	ๆ	ครบตามข้อก�าหนดของหลักสูตรและได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา	

และ

	 	 	 	 	 ๔.๒	 สอบผ่าน	หรือผลการเรียนความรู้พื้นฐานผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	(ถ้ามี)	และ

	 	 	 	 	 ๔.๓		สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว	และ

	 	 	 	 	 ๔.๔		ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และมีจ�านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่มีผลการประเมินเป็น	S	ครบ	ตามข้อก�าหนดของหลักสูตรแล้ว	และ

	 	 	 	 	 ๔.๕	 นักศึกษาได้จัดท�าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 โดยการเขียนและการพิมพ์ตามองค์ประกอบและรูปแบบท่ีก�าหนดในคู่มือ 

การท�าบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย	และ

	 	 	 	 	 ๔.๖		นกัศกึษาได้จดัท�าบทความวจิยัจากวทิยานพินธ์เพือ่ลงตพิีมพ์ในวารสารทางวชิาการระดบั	ชาตหิรอืระดบันานาชาต	ิหรอืเพือ่เสนอ

ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมบทความวิจัย	(Proceeding)	แล้วแต่กรณี	
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   ข้อ ๕ คุณลักษณะวิทยานิพนธ์ ที่จะเสนอสอบได้ต้องมีคุณลักษณะ	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๕.๑	 ได้เรยีบเรยีงวทิยานพินธ์เสรจ็สมบรูณ์ครบทกุองค์ประกอบของวทิยานพินธ์ทีร่ะบไุว้ในคูม่อืการท�าบทนพินธ์ระดบับณัฑติศกึษาของ

มหาวิทยาลัยฯ

	 	 	 	 	 ๕.๒	 วิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จตามข้อ	 ๕.๑	 ภายใต้การก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน 

และเป็นไปตามคู่มือการท�าบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	 	

	 	 	 	 	 ๕.๓	วิทยานิพนธ์ที่จะเสนอสอบได้	อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ขึ้นสอบได้

	 	 	 	 	 ๕.๔	การจดัท�าส�าเนาวทิยานพินธ์	โดยถ่ายเอกสารหน้าเดยีว	เข้าปกอ่อน	เยบ็เล่มเข้าสนัปกให้เรยีบร้อย	จ�านวน	๕	เล่ม	ส�าหรบัปรญิญาโท 

และจ�านวน	๖	เล่ม	ส�าหรับปริญญาเอกเพื่อด�าเนินการขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย

   ข้อ ๖ การขอสอบวิทยานิพนธ์ให้ด�าเนินการ ดังนี้

	 	 	 	 	 ๖.๑	 การก�าหนดวันสอบให้นักศึกษานัดหมายด้วยตัวนักศึกษาเองกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน	เพื่อก�าหนดวันสอบให้

ชัดเจน	โดยวันที่ก�าหนดสอบนี้ต้องมีไม่น้อยกว่า	๑๔	วัน	นับจากวันที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับค�าร้องขอสอบถึงวันสอบ

	 	 	 	 	 ๖.๒	 ค�าร้องขอสอบประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 ๖.๒.๑	 การเขียนค�าร้องขอสอบ	 ให้นักศึกษากรอกค�าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก�าหนดอย่างชัดเจน

พร้อมผลการตรวจสอบความซ�้าซ้อนของวิทยานิพนธ์และให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนลงนาม	 โดยชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้

ประกอบด้วย	ชื่อตัว	ชื่อสกุล	พร้อมทั้งระบุต�าแหน่งทางวิชาการและวัน	เดือน	ปี	ที่ลงนามเพื่อแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนได้อนุญาตให้สอบ

ตามวันที่ก�าหนดไว้	และ

	 	 	 	 	 	 ๖.๒.๒		ความเหน็ของประธานคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสตูร	ให้นกัศกึษาน�าค�าร้องตามข้อ	๖.๒.๑	พร้อมเล่มวทิยานพินธ์ฉบบั

ขอสอบ	๑	เล่ม	เสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรลงความเห็น	และลงนามเพื่ออนุญาตให้สอบได้

	 	 	 	 	 ๖.๓		การยื่นค�าร้องขอสอบ	ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบวิทยานิพนธ์ที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	ประกอบด้วย	

	 	 	 	 	 	 ๖.๓.๑	ค�าร้องขอสอบวทิยานพินธ์ทีด่�าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ตามข้อ	๖.๒.๑	และข้อ	๖.๒.๒	แล้วจ�านวน	๑	ฉบบั	พร้อมผลการตรวจ

สอบความซ�้าซ้อนของวิทยานิพนธ์	และ	

	 	 	 	 	 	 ๖.๓.๒	ส�าเนาเล่มวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามข้อ	๕.๑	แล้ว	จ�านวน	๕	เล่มส�าหรับปริญญาโท	และจ�านวน	๖	เล่ม	

ส�าหรับปริญญาเอก	และ

	 	 	 	 	 	 ๖.๓.๒	บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์	ตามข้อ	๔.๖	จ�านวน	๑	ฉบับ		พร้อมเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์	

หรือส�าเนาบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือบันทึกแสดงความก้าวหน้าการด�าเนินการจัดท�าและการส่งบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ลงตีพิมพ์	 จ�านวน 

๑	ฉบบั	ให้เจ้าหน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัตรวจความถกูต้องค�าร้องขอสอบวทิยานพินธ์และความสมบูรณ์ของเอกสารแล้วให้เจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนรบัค�าร้องขอสอบ

   ข้อ ๗ การจดัท�าหนงัสอืเชญิกรรมการสอบและการน�าส่งเอกสารสอบ	เมือ่เจ้าหน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัรบัลงทะเบยีนค�าร้องขอสอบวทิยานพินธ์

แล้ว	ให้ด�าเนินการดังนี้
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	 	 	 	 	 ๗.๑	 การจัดท�าเอกสารเชิญสอบและการแต่งตั้งกรรมการสอบ
	 	 	 	 	 	 ๗.๑.๑	 การเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบ	 ให้เจ้าหน้าที่น�าเสนอค�าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์	 พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ							
	 	 	 	 	 	 ๗.๑.๒	การท�าค�าสัง่	และหนงัสอืเชิญกรรมการสอบ	ให้เจ้าหน้าทีท่�าหนงัสอืค�าสัง่และหนงัสอืเชญิกรรมการสอบวทิยานพินธ์ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
	 	 	 	 	 ๗.๒		การน�าส่งเอกสารต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 	 	 ๗.๒.๑	 การรับเอกสารเชิญสอบ	 ให้นักศึกษาผู้ขอสอบวิทยานิพนธ์รับหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	 พร้อมทั้งเล่ม
วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง	เพื่อน�าไปมอบให้คณะกรรมการก�ากับการสอบทุกคนด้วยตนเอง	
	 	 	 	 	 	 ๗.๒.๒		การส่งเอกสารเชญิสอบ	ให้นกัศึกษาเป็นผูด้�าเนนิการน�าส่งหนงัสอืเชญิสอบพร้อมทัง้เล่มวทิยานพินธ์ต่อคณะกรรมการก�ากบั
การสอบทุกคนด้วยตนเอง	โดยเฉพาะอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ควรจะได้มีเวลาอ่านวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบอย่างน้อย	๗	วัน
   ข้อ ๘ การด�าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
	 	 	 	 	 ๘.๑	 การติดตามก�าหนดวันสอบ	ก่อนถึงก�าหนดวันสอบวิทยานิพนธ์	๑-๒	วัน	นักศึกษาควรได้ติดต่อประสานกับกรรมการสอบทุกท่าน
เพื่อเน้นย�้าก�าหนดวัน	เวลาและห้องสอบอีกครั้ง
	 	 	 	 	 ๘.๒	 การเข้าห้องสอบนักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า	๑	ชั่วโมง	เพื่อเตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม
	 	 	 	 	 ๘.๓	 การสอบ	การสอบวทิยานพินธ์จะเป็นการสอบแบบปากเปล่าโดยผูส้อบอาจจะใช้สือ่ประเภทต่าง	ๆ 	ในการสอบตามความเหมาะสม													
	 	 	 	 	 ๘.๔	 ผูเ้ข้าร่วมฟังการสอบวทิยานพินธ์	ในขณะก�าลงัด�าเนนิการสอบอาจมผีูส้นใจเข้าร่วมฟังการสอบด้วยกไ็ด้โดยผูเ้ข้าร่วมฟังจะไม่มสีทิธิ์
ประเมินผลการสอบ
   ข้อ ๙  ผลการสอบวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 	 ๙.๑	 การแจ้งผลการสอบคณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นกัศกึษาทราบในห้องทีท่�าการสอบ	โดยการแจ้งผลการสอบวทิยานพินธ์นี้ 
จะกระท�าภายหลังจากสอบเสร็จ	และคณะกรรมการก�ากับการสอบได้ประชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแล้ว
	 	 	 	 	 ๙.๒	 กรณีที่สอบไม่ผ่าน	ให้นักศึกษาด�าเนินการขอสอบใหม่	โดยให้นักศึกษาด�าเนินการทุกขั้นตอนใหม่ทั้งหมด	การก�าหนดวันสอบใหม่
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับการสอบวิทยานิพนธ์ก�าหนดโดยให้บันทึกก�าหนดวันสอบใหม่ไว้ในใบประเมินผลการสอบด้วย
	 	 	 	 	 ๙.๓	 การส่งผลการสอบประธานคณะกรรมการก�ากับการสอบเป็นผู้น�าผลการสอบส่งส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใน	๓	วัน	หลังเสร็จ
สิ้นการสอบ

	 	 	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙
สนิท	ตีเมืองซ้าย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สนิท	ตีเมืองซ้าย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง การจัดท�าการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	ข้อ	๑๐.๓.๓	ข้อ	๑๐.๓.๔ 

ข้อ	๑๐.๔.๓	ข้อ	๑๐.๔.๔	ข้อ	๑๑	ข้อ	๑๔.๒	และข้อ	๑๔.๓	จึงอาศัยอ�านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๔๙	และโดยความเห็นชอบตามที่มติประชุมคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	ครั้งที่	๖/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	

มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศข้อก�าหนด	หลักเกณฑ์	วิธีการและขั้นตอนการจัดท�าการค้นคว้าอิสระ	ดังนี้

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่อง	การจัดท�าการค้นคว้าอิสระ	พ.ศ.	๒๕๕๙”

   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดท�าการค้นคว้าอิสระ 

   ข้อ ๔ ในประกาศนี้

	 	 	 	 	 “การค้นคว้าอิสระ”	หมายความว่า	งานที่เขียนเรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้า	วิจัยแบบอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท	แผน	ข	ต้องท�า

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ควบคุมและให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินการเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญาบัตรตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

   ข้อ ๕ การลงทะเบยีนการค้นคว้าอสิระ จะกระท�าได้เมือ่นกัศกึษามคีณุสมบติัตามทีแ่ต่ละหลกัสตูรก�าหนด	โดยได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	

	 	 	 	 	 ๕.๑	นักศึกษาระดับปริญญาโท	แผน	ข	จะต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระครั้งแรก	๓	หน่วยกิต	โดยถือเป็นการลงทะเบียนเพื่อศึกษา

ค้นคว้าหาชื่อเรื่องและเขียนเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ	

	 	 	 	 	 ๕.๒	การลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ	จะต้องกระท�าโดยต่อเนื่องจนกว่าจะได้หน่วยกิตการค้นคว้าอิสระครบตามหลักสูตร	เว้นแต่มีเหตุ

จ�าเป็นอาจลงทะเบยีนการค้นคว้าอสิระไม่ต่อเนือ่ง	โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอิสระและประธานคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบ

หลักสูตร	ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ



57RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ ๖ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	ประกอบด้วย	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๖.๑	 จ�านวนให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	จ�านวน	๑	คน

	 	 	 	 	 ๖.๒	 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 	 ๑)		 ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

	 	 	 	 	 	 ๒)		 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	หรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	และ

	 	 	 	 	 	 ๓)	 ต้องมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลกั

เกณฑ์ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง	โดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผล

งานวิจัยกรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อย	๑	รายการ	ภายใน	๒	ปี	หรือ	๒	รายการ	

ภายใน	๔	ปี	หรือ	๓	รายการ	ภายใน	๕	ปี

	 	 	 	 	 ๖.๓	 หน้าที่

	 	 	 	 	 	 ๑)	 รับผิดชอบและควบคุมการท�าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและการจัดท�าการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 	 	 	 	 	 ๒)		 ให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา	แนวคิด	ทฤษฎีและวิธีการศึกษาวิจัย	รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นจากกระบวนการในการจัดท�าการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 	 ๓)		 ให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 	 ๔)		 ติดตามการด�าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและรับผิดชอบประเมินผลความก้าว	

หน้าการท�าการค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษา	จนกว่าการท�าการค้นคว้าอิสระจะแล้วเสร็จ

	 	 	 	 	 	 ๕)		 ให้ความเห็นชอบในการขอสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

	 	 	 	 	 	 ๖)		 เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

	 	 	 	 	 	 ๗)	 มีส่วนร่วมในการตรวจการคัดลอกผลงานหรือการซ�้าซ้อนกับงานของผู้อื่นหรือการจ้างท�ารายงานการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 ๖.๔	 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 	 ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก�าหนดพร้อมกับชื่อเรื่องท่ีจะ

ท�าการค้นคว้าอิสระและรายงานสรุปแนวคิดของการค้นคว้าอิสระ	 (Concept	Paper)	และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ที่คณะต้นสังกัด	 เพื่อขอความเห็นชอบ

จากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการแต่งตั้ง

	 	 	 	 	 ๖.๕	 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 ๑	 คน	 ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทและมีผลงานทางวิชาการตาม

หลักเกณฑ์	ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท	ได้ไม่เกิน	๑๕	คน
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	 	 	 			 	 	 หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์	 ให้คิดสัดส่วนจ�านวนนักศึกษาที่ท�าการค้นคว้าอิสระ	๓	คน	 เทียบ																																															

ได้กับจ�านวนนักศึกษาที่ท�าวิทยานิพนธ์	๑	คน	แต่รวมแล้วไม่เกิน	๑๕	คน	ต่อภาคการศึกษา	ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สอบการค้นคว้าอิสระหรือสอบ

การค้นคว้าอิสระแล้วแต่มีผลการประเมินไม่ผ่านทั้งหมดในเวลาเดียวกัน	 ทั้งนี้หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย				

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๑๕	

   ข้อ ๗ การท�าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 ๗.๑	 ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน	การด�าเนินการจัดท�าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ	 โดยให้ท�า

เป็นประกาศของคณะ	ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะแล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ

	 	 	 	 	 ๗.๒	 ให้นักศึกษาจัดท�าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ	(Independent		Proposal)	ภายใต้การก�ากับดูแลและการให้ค�าปรึกษาของอาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 ๗.๓	 องค์ประกอบของเค้าโครงการค้นคว้าอสิระ	รปูแบบการนพินธ์	และการท�ารปูเล่มให้เป็นไปตามคู่มือการท�าบทนพินธ์ของมหาวทิยาลยั

	 	 	 	 	 ๗.๔	 การขออนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 	 ๗.๔.๑	 นักศึกษาระดับปริญญาโทแผน	ข	จะขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระได้	เมื่อได้ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระตามข้อ	๕	ได้

ร่วมกิจกรรมการด�าเนินการจัดท�าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตาม	ข้อ	๗.๑	และได้จัดท�าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ	ตามข้อ	๗.๒	และ	๗.๓	แล้ว

	 	 	 	 	 	 ๗.๔.๒	 การอนมุัตเิค้าโครงการค้นควา้อสิระ	เค้าโครงการค้นคว้าอสิระจะไดร้บัอนมุตัแิละยนิยอมให้ด�าเนนิการท�าเป็นการค้นคว้า

อิสระได้	เมื่อนักศึกษาสอบผ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว	ให้อนุมัติโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

   ข้อ ๘ การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 ๘.๑	 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอสอบและการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ	ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 	 	 	 ๘.๒	 การขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอสิระ	พร้อมเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอสิระจ�านวน	

๔	เล่ม	เพือ่ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษาการค้นคว้าอสิระและประธานคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร	แล้วน�าเสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั	

	 	 	 	 	 ๘.๓	คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท	แผน	ข	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 ๘.๓.๑	 องค์ประกอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอสิระ	มจี�านวนไม่น้อยกว่า	๓	คน	ประกอบด้วยอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระเป็น 

กรรมการและเลขานกุาร	ผู้ทรงคณุวฒุภิายนอกเป็นกรรมการและอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรในฐานะผูแ้ทนบณัฑติวทิยาลยัเป็นประธานกรรมการให้คณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 	 ๘.๓.๒	 คุณสมบัติของกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 กรณีอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต�าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี								

ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	 ในรอบ	๕	ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย	๑	รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อย	๑	รายการ	ภายใน	๒	ปี	หรือ	๒	รายการ	ภายใน	

๔	ปี	หรือ	๓	รายการ	ภายใน	๕	ปี

	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)		กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกต้องมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า	และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่

ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า	๑๐	เรื่อง	กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดข้างต้น	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ 

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ	โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

	 	 	 	 	 ๘.๓.๓		หน้าที่

	 	 	 	 	 	 	 ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอสิระท�าหน้าทีส่อบเค้าโครงการค้นคว้าอสิระของนกัศกึษาโดยพจิารณาประเดน็ปัญหา 

ระยะเวลาในการท�าวิจัย	ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย	เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบวิจัยและเครื่องมือการวิจัย

	 	 	 	 ๘.๔	การด�าเนินการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 ๘.๔.๑	 การด�าเนินการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระให้เป็นแบบเปิด	โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน�าเสนอและตอบค�าถามของผู้สอบได้ 

คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระมีอ�านาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเค้าโครงการ

ค้นคว้าอิสระ	รวมทั้งการจ�ากัดเวลาการถาม	และควบคุมการสอบให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

	 	 	 	 	 ๘.๔.๒		องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบในวันสอบไม่น้อยกว่า	 ๓	 คน	 ให้ประกอบด้วย	

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรในฐานะผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์	ถ้า

คณะกรรมการสอบตามจ�านวนดังกล่าวข้างต้นไม่ครบ	 ให้เลื่อนการสอบออกไป	 ในกรณีที่จ�าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้	 โดยให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

แต่งตั้งกรรมการสอบแทนคนเดิม	 ทั้งน้ีอาจต้องก�าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่กรรมการท่ีแต่งตั้งแทนคนเดิมได้ตรวจ	 อ่านเค้าโครงการ

ค้นคว้าอิสระได้	 การเลื่อนการสอบให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบใหม่พร้อมเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจ�านวนเท่ากรรมการสอบ	 เพื่อขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว	จึงน�าเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด�าเนินการจัดสอบ

	 	 	 	 	 ๘.๔.๓	 การประเมนิผลการสอบ	ผูป้ระเมนิผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทีอ่ยูร่่วมในวนัสอบ	ให้ถอืผลการประเมนิตามมตกิรรมการ

จ�านวนไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	เสียงของจ�านวนกรรมการที่มีสิทธิ์ลงมติ

	 	 	 	 	 ๘.๔.๔	 การตัดสินผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ	เมื่อการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้น	ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครง

การค้นคว้าอิสระ	อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ	พร้อมตัดสินผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 ๑)		 “ผ่าน”	 หมายถึง	 การที่นักศึกษาแสดงผลงานเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง	 ครอบคลุมและ

ชัดเจน	 ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระส�าคัญ	 นักศึกษาสามารถจัดท�ารูปเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้ภายใน 

๔๕	วัน	ถ้าพ้นก�าหนด	๔๕	วัน	ยังไม่สามารถส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านให้ด�าเนินการสอบใหม่

 	 	 	 	 	 	 ๒)		 “ผ่านโดยมเีงือ่นไข”	หมายถงึ	การทีน่กัศกึษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้าโครงการค้นคว้าอสิระ	หรอืตอบข้อซกัถามได้ถกูต้อง 
ชัดเจน	 คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�าคัญ	 และ/หรือ	 เรียบเรียงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการ
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สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระก�าหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้อง
ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน	๔๕	วันนับจากวันสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ	ถ้าพ้นก�าหนด	๔๕	วัน 
ยังไม่สามารถส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์		ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน	ให้ด�าเนินการสอบใหม่
	 	 	 	 	 	 	 ๓)	 “ไม่ผ่าน”	หมายถงึ	การทีน่กัศกึษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้าโครงการค้นคว้าอสิระ	และ/หรอืไม่สามารถตอบข้อซกัถาม
ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระได้	ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ตนได้ท�า
	 	 	 	 	 ๘.๔.๕	 การแจ้งผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอสิระ	ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอสิระให้นกัศกึษาทราบ	
ภายหลังกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ว	ภายในวันสอบ
	 	 	 	 	 ๘.๔.๖	 การส่งผลการสอบ	ให้ประธานกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระส่งผลการสอบที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	ภายใน	๓	วัน 
หลังเสร็จสิ้นการสอบ
	 	 	 	 	 ๘.๔.๗	 การประกาศผลการอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ	 เม่ือนักศึกษาสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระผ่านตามข้อ	 ๘.๔.๔	 ๑)	
และส่งรูปเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัยแล้วหรือสอบผ่านตามข้อ	๘.๔.๔	 ๒)	 และได้ปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
โดยการก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	 ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและได้ส่งรูปเล่ม 
การค้นคว้าอสิระทีแ่ก้ไขปรบัปรงุให้บณัฑติวทิยาลยัแล้ว	ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนมุตัเิค้าโครงการค้นคว้าอสิระและประกาศชือ่เค้าโครงการค้นคว้าอสิระที่
ได้รับอนุมัติให้ด�าเนินการท�าเป็นการค้นคว้าอิสระได้
	 	 	 	 	 ๘.๔.๘	 การเปลีย่นแปลงเค้าโครงการค้นคว้าอสิระทีไ่ด้รบัอนมุตัแิล้วเค้าโครงการค้นคว้าอสิระทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณบดบีณัฑติวิทยาลยั
แล้วมิให้เปลี่ยนแปลงใด	 ๆ	 โดยไม่จ�าเป็น	 กรณีจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาย่ืนค�าร้องท่ีคณะต้นสังกัด	 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
พร้อมทัง้บนัทกึชีแ้จงเหตผุลทีจ่�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจากอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระและเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอสิระทีจ่ดัท�า 
ขึน้ใหม่เพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	จงึให้คณบดบีณัฑติวทิยาลัยพจิารณาอนมุตั ิ
แล้วประกาศให้ใช้เค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับใหม่ท�าเป็นการค้นคว้าอิสระได้
	 	 	 	 	 ๘.๔.๙	 กรณทีีน่กัศึกษาสอบครัง้แรกไม่ผ่าน	ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอสอบใหม่ได้อกี	๑	ครัง้	การก�าหนดวนัสอบใหม่ให้เป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระก�าหนด
   ข้อ ๙  การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ
	 	 	 	 	 ๙.๑	 องค์ประกอบรูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการท�าบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
	 	 	 	 	 ๙.๒	 การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ	 อาจท�าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้	 กรณีเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาอังกฤษจะ
ต้องได้รับการตรวจและรับรองภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงจากผู้ทรงคุณวุฒิที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง	การเลือกภาษาในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   ข้อ ๑๐ การส่งเสรมิ การสนับสนนุ	เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าการด�าเนนิการท�าการค้นคว้าอสิระของนกัศกึษาผูไ้ด้รบัอนมุตัเิค้าโครงการค้นคว้า
อิสระแล้ว	ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน	เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในกระบวนการท�าการค้นคว้าอิสระ	ประกอบด้วย	
การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 การเรียบเรียงและนิพนธ์การค้นคว้าอิสระ	 รวมทั้งด�าเนินการจัดท�าบทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ 
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เพ่ือลงตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาต	ิหรือเพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุทางวิชาการทีม่รีายงานการประชมุบทความวจิยั	(Proceeding)	
การจัดท�าบทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระนี้ให้กระท�าภายใต้การก�ากับดูแลและให้ค�าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา	
   ข้อ ๑๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการท�าการค้นคว้าอิสระ
						 	 	 	 ๑๑.๑	การรายงานความก้าวหน้าในการท�าการค้นคว้าอิสระต้องกระท�าในทุกภาคการศึกษา	 โดยให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า
การท�าการค้นคว้าอิสระ	ตามแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
						 	 	 	 ๑๑.๒	อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีหน้าที่ประเมินผลความก้าวหน้าการท�าการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาและรายงานผล 
การประเมินต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	และคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด
	 	 	 	 	 ๑๑.๓	ผลการประเมนิความก้าวหน้าการท�าการค้นคว้าอสิระ	ให้ใช้สัญลกัษณ์	S	(Satisfactory)	หมายถงึ	ผลการประเมนิความก้าวหน้า
การท�าการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระประเมินความก้าวหน้าการท�าการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา	โดย	ระบุ
จ�านวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์	S	ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ�านวนหน่วยกิต
ที่ลงทะเบียน	หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า	จ�านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น	ๆ	ให้มีค่าเป็น	U	(Unsatisfactory)	หมายถึง	ไม่เป็นที่
น่าพอใจ
	 	 	 	 	 กรณีนกัศกึษาไดร้ับการประเมนิความก้าวหนา้ในการท�าการคน้คว้าอิสระเป็น	U	ในภาคการศกึษาใด	จ�านวนของหน่วยกิตการคน้ควา้
อิสระที่ลงทะเบียนในภาคเรียนน้ันไม่สามารถน�าไปรวมสะสมเป็นหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการ
ประเมินเป็น	U	ใหม่
	 	 	 	 	 ๑๑.๔	นักศึกษาที่ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระกรณีได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น	U	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จะต้อง
พิจารณาหาสาเหตุโดยอาจพิจารณาให้นักศึกษาผู้นั้นเปลี่ยนหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรืออื่น	ๆ 	แล้วแต่กรณี	
และประธานคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรต้องรายงานสาเหตแุละน�าเสนอแนวทางแก้ไข	เพือ่ขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ 
ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาหาข้อยุติ
   ข้อ ๑๒ การสอบการค้นคว้าอิสระ 
	 	 	 	 	 ๑๒.๑	 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ	ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
	 	 	 	 	 ๑๒.๒	 คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิสอบการค้นคว้าอิสระ	มีดังนี้
	 	 	 	 	 	 ๑๒.๒.๑	 ลงทะเบียนเรียน	 หรือลงทะเบียนรายวิชาและลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระครบทุกรายวิชาตามข้อก�าหนดของ
หลักสูตรและตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและต้องได้ผลการเรียนและหรือผลการสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผล
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว	
	 	 	 	 	 	 ๑๒.๒.๒	 ได้จัดท�า	เรียบเรียงและนิพนธ์การค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยตามค�าแนะน�าและการก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ	และด�าเนินการท�าการค้นคว้าอิสระ	แล้ว
	 	 	 	 	 	 ๑๒.๒.๓	 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้		(Comprehensive	Examination)	
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	 	 	 	 	 	 ๑๒.๒.๔	 ได้จัดท�าบทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ	แล้ว	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 ๑)	 กรณีได้ตีพิมพ์บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระแล้วและ/หรือได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยจากการ
ค้นคว้าอิสระแล้ว	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 ๑.๑)	 การตีพิมพ์ในรายงานการประชุมบทความวิจัย	 (Proceeding)	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการให้มีหนังสือ
ตอบรบัการตพีมิพ์จากบรรณาธิการหรอืหัวหน้ากองบรรณาธกิาร	หรอืประธานจดัการประชมุสัมมนาทางวชิาการและ/หรอืส�าเนาการตพีมิพ์บทความวจิยัจาก
การค้นคว้าอิสระ	ในรายงานการประชุมบทความวิจัย	(Proceeding)	หรือ
	 	 	 	 	 	 	 	 ๑.๒)	 การตพิีมพ์ในวารสารทางวชิาการให้มหีนงัสอืตอบรบัการตพีมิพ์จากบรรณาธกิารหรอืหวัหน้ากองบรรณาธกิาร 
และ/หรือส�าเนาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว	
	 	 	 	 	 ๑๒.๒)	 กรณียังไม่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระและ/หรือไม่มีเอกสารตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยจากการ
ค้นคว้าอิสระ	 ให้นักศึกษาท�าบันทึกแสดงความก้าวหน้าการด�าเนินการจัดท�าและการส่งบทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ	 ลงตีพิมพ์ในรายงาน 
การประชุมบทความวิจัย	 (Proceeding)	 และ/หรือวารสารทางวิชาการ	 โดยการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและประธานคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	 	 	 	 	 ๑๒.๓	 การขอสอบการค้นคว้าอิสระ	 ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ	 พร้อมเล่มการค้นคว้าอิสระ	 จ�านวน	 ๔	 เล่ม 
พร้อมส�าเนาผลการตรวจสอบความซ�้าซ้อนของการค้นคว้าอิสระ	 เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและประธานคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วน�าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
	 	 	 	 	 ๑๒.๔	 คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
	 	 	 	 	 	 ๑๒.๔.๑	 องค์ประกอบ
	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ	 มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๓	 คน	 ประกอบด้วย	 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการและอาจารย์ประจ�าหลักสูตรในฐานะผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ	 
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
	 	 	 	 	 	 ๑๒.๔.๒		คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ		ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 ๑)	กรณอีาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	ต้องมคีณุวฒิุปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า	หรอืขัน้ต�า่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีมี่ต�าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์	 และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่
ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๓	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย	๑	รายการ	ต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อย	๑	รายการ	ภายใน	๒	ปี	หรือ	๒	รายการ	ภายใน	
๔	ปี	หรือ	๓	รายการ	ภายใน	๕	ปี
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	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	 และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 เรื่องกรณีผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก�าหนดข้างต้น	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็น

ที่ยอมรับ	ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ	โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

	 	 	 	 	 	 ๑๒.๔.๓	 หน้าที่

	 	 	 	 	 	 	 ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระท�าหน้าทีส่อบการค้นคว้าอิสระของนกัศกึษาโดยพิจารณาประเดน็ปัญหา	ระยะ

เวลาในการท�าวิจัย	ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย	เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบวิจัย	เครื่องมือการวิจัย	ผลการวิจัย	สรุป	การอภิปรายผลและอื่น	ๆ	

ตามองค์ประกอบการค้นคว้าอิสระในคู่มือการท�าบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 	 ๑๒.๕	 การด�าเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๑	 การด�าเนินการสอบการค้นคว้าอิสระให้เป็นแบบเปิด	 โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน�าเสนอและตอบค�าถามของผู้สอบ

ได้	คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีอ�านาจ	ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการค้นคว้าอิสระ	

รวมทั้งการจ�ากัดเวลาการถาม	และควบคุมการสอบให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๒	 องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบในวันสอบ	จะต้องมีคณะกรรมการสอบในวันสอบไม่น้อยกว่า	๓	คน	ให้ประกอบ

ด้วย	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรในฐานะผูแ้ทนบณัฑติวทิยาลยั	ผูท้รงคณุวฒิุภายนอก	และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระ	จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบรูณ์	

ถ้าคณะกรรมการสอบตามจ�านวนดังกล่าวข้างต้นไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป	ในกรณีที่จ�าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้	โดยให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แต่งตั้งกรรมการสอบแทนคนเดิม	 ทั้งนี้อาจต้องก�าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่กรรมการที่แต่งตั้งแทนคนเดิมได้ตรวจอ่านการค้นคว้าอิสระได้	

การเล่ือนการสอบตามวรรคแรกให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบใหม่พร้อมเล่มการค้นคว้าอิสระจ�านวนเท่ากรรมการสอบ	 เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก	ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	แล้วน�าเสนอให้ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัยด�าเนินการจัดสอบ

	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๓	 การประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ	 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็น	 กรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบให้ถือผล

การประเมินตามมติกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	เสียงของจ�านวนกรรมการที่มีสิทธิ์ลงมติ

	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๔	 การตดัสนิผลการสอบการค้นคว้าอสิระ	เมือ่การสอบการค้นคว้าอสิระเสรจ็สิน้	ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระ	

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ	พร้อมตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 ๑)		 ดเียีย่ม	(Excellent)	หมายถงึ	การทีน่กัศกึษาแสดงผลงานการค้นคว้าอสิระและตอบข้อซกัถามได้ถกูต้อง	ครอบคลมุ

และชัดเจน	ไม่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส�าคัญ

	 	 	 	 	 	 	 ๒)		 ดี	(Good)	หมายถึง	การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง	ครอบคลุมและ

ชัดเจน	มีการแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ	
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	 	 	 	 	 	 	 ๓)	 ผ่าน	 (Pass)	 หมายถึง	 การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง	 ครอบคลุม

และชดัเจน	มกีารเสนอแนะให้แก้ไขเนือ้หาสาระการค้นคว้าอสิระเพือ่ปรบัปรงุให้อยูใ่นระดบัทีค่ณะกรรมการสอบยอมรบัได้ว่ามคีณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

ทางวิชาการสาขาวิชานั้น	ๆ	

	 	 	 	 	 	 	 ๔)		 ไม่ผ่าน	(Fail)	หมายถงึ	การทีน่กัศกึษาแสดงผลงานการค้นคว้าอสิระและตอบข้อซกัถามไม่ถกูต้อง	หรอืไม่สามารถ

ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้	 แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระท่ีตนน�าเสนอ 

ขอสอบ

	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๕	 การแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ	 ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาทราบ 

ภายหลังกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ว	ภายในวันสอบ

	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๖	การส่งผลการสอบ	ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระส่งผลการสอบที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	ภายใน	๓	วัน	

หลังเสร็จสิ้นการสอบและให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด	แจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ	ภายใน	๗	วัน	หลังเสร็จสิ้นการสอบ

	 	 	 	 	 	 ๑๒.๕.๗	กรณีที่นักศึกษาสอบการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน	ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระใหม่ได้อีก	๒	ครั้ง	

การก�าหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระก�าหนด	

	 	 	 	 	 ๑๒.๖	 การแก้ไขปรบัปรงุการค้นคว้าอสิระภายหลงัสอบการค้นคว้าอสิระทีส่อบผ่านแล้ว	นกัศกึษาต้องแก้ไขปรบัปรงุด้วยการเรยีบเรยีง

และนพินธ์การค้นคว้าอสิระให้สมบรูณ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระ	โดยให้อาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระหลกัท�าหน้าทีก่�ากบั

ดูแลและให้ค�าปรึกษา	นักศึกษาต้องปรับปรุงและแก้ไขให้แล้วเสร็จ	ภายใน	๔๕	วัน	นับตั้งแต่วันสอบ

	 	 	 	 	 ๑๒.๗	 การตรวจรปูเล่มการค้นคว้าอสิระ	นกัศึกษาต้องส่งเล่มการค้นคว้าอสิระทีส่อบผ่านและได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สอบการค้นคว้าอสิระแล้ว	โดยจัดท�าให้เป็นเล่มการค้นคว้าอสิระฉบบัสมบูรณ์	จ�านวน	๑	เล่ม	แต่ไม่ต้องเข้ารปูเล่มพร้อมแผ่นบนัทกึข้อมลูการค้นคว้าอิสระฉบับ

สมบูรณ์	จ�านวน	๑	แผ่น	เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย	เพื่อขอรับบริการจัดรูปแบบและตรวจรูปเล่มให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการท�าบทนิพนธ์ของ

มหาวิทยาลัย		เมื่อได้รับอนุมัติการตรวจรูปเล่มแล้ว	ให้นักศึกษาน�าไปท�าเป็นรูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 	 	 	 ๑๒.๘	 การส่งเล่มการค้นคว้าอิสระ	 นักศึกษาต้องส่งเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ท่ีส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยเป็นเล่ม 

การค้นคว้าอิสระท่ีในหน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระได้ลงลายมือชื่อครบทุกคนประกอบด้วยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและบุคคลอื่น	 ๆ	 ตามรูปแบบ 

ใบอนุมัติการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย	ให้นักศึกษาน�าส่ง	จ�านวน	๕	เล่ม	พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด

ภายใน	๓๐	 วัน	 นับจากวันที่อนุมัติผลการตรวจรูปเล่มประจ�าภาคการศึกษา	 ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบการค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใดให้

นักศึกษาจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย

	 	 	 	 	 ๑๒.๙	 ในกรณีท่ีสอบการค้นคว้าอิสระแล้ว	 แต่ยังไม่ส่งเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผล 

การศึกษาประจ�าภาคการศึกษา	ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่ส�าเร็จการศึกษา	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

	 	 	 	 	 ๑๒.๑๐	 เล่มการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 จึงจะถือว่าเป็นเล่ม	 การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์และให้นับ

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
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	 	 	 	 	 ๑๒.๑๑	 ลิขสิทธ์ิของการค้นคว้าอิสระให้เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการเผยแพร่การค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้วต่อ

สาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีเป็นคราว	ๆ	ไป

	 	 	 	 	 ๑๒.๑๒	 หากการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติ	แต่ยังไม่ได้รับปริญญา	ถูกตรวจพบว่ามีการท�าผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ	มหาวิทยาลัย

สามารถพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่องวินัยนักศึกษาและจรรยาบรรณทางวิชาการ	

	 	 	 	 	 ๑๒.๑๓	 หากการค้นคว้าอสิระได้รบัอนมัุตไิปแล้วถกูตรวจพบว่ามีการละเมดิลขิสทิธิ	์หรอืมกีารฟ้องร้องใด	ๆ 	เกีย่วกับการค้นคว้าอสิระนัน้ 

มหาวิทยาลัยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา

	 	 	 	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์สมชาย	วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙
	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๔๙	ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง	การจัดท�าการค้นคว้าอิสระข้อ	๑๒.๑	และ	โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย	ครั้งที่	๖/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๙		บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกประกาศข้อก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ	ดังนี้
  ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เรือ่ง หลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตักิารสอบการค้นคว้า
อิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙”
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ 
ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
  ข้อ ๔ คุณสมบัตินักศึกษาผู้ขอสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้
	 	 	 	 ๔.๑	 ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาต่าง	ๆ 	ครบตามข้อก�าหนดของหลกัสตูรและได้ผลการเรยีน	ตามเกณฑ์การประเมนิผลระดบับณัฑติศกึษา	และ
	 	 	 	 ๔.๒	 สอบผ่าน	หรือผลการเรียนความรู้พื้นฐานผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	(ถ้ามี)	และ
	 	 	 	 ๔.๓	 สอบผ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว	และ
	 	 	 	 ๔.๔	 ได้ลงทะเบยีนการค้นคว้าอิสระและมจี�านวนหน่วยกติการค้นคว้าอสิระทีม่ผีลการประเมนิเป็น	S	ครบตามข้อก�าหนดขอหลกัสตูรแล้ว	และ
	 	 	 	 ๔.๕	 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้	(Comprehensive	Examination)	แล้ว	และ	
	 	 	 	 ๔.๖	 นักศึกษาได้จัดท�าการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์แล้วและได้จัดท�าบทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร 
ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมบทความวิจัย	(Proceeding)	แล้วแต่กรณี	 	
  ข้อ ๕ คุณลักษณะการค้นคว้าอิสระที่จะเสนอสอบได้ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
	 	 	 	 ๕.๑	 ได้เรยีบเรยีงการค้นคว้าอสิระเสรจ็สมบรูณ์ครบทกุองค์ประกอบของการค้นคว้าอสิระทีร่ะบไุว้ในคูม่อืการท�าบทนพินธ์	ระดบับณัฑติ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
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	 	 	 	 ๕.๒	 การค้นคว้าอิสระที่เรียบเรียงเสร็จตามข้อ	๕.๑	ภายใต้การก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและเป็น
ไปตามคู่มือการท�าบทนิพนธ์	ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
	 	 	 	 ๕.๓	 การค้นคว้าอิสระที่จะเสนอสอบได้	อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ขึ้นสอบได้
	 	 	 	 ๕.๔	 การจัดท�าส�าเนาการค้นคว้าอิสระ	ให้ถ่ายเอกสารหน้าเดียว	เข้าปกอ่อน	เย็บเล่มเข้าสันปกให้เรียบร้อย	จ�านวน	๔	เล่ม	เพื่อด�าเนิน
การขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
  ข้อ ๖ การขอสอบการค้นคว้าอิสระให้ด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 	 	 ๖.๑	 การก�าหนดวันสอบให้นักศึกษานัดหมายด้วยตนเองกับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	เพื่อก�าหนดวันสอบให้ชัดเจน	โดยวันที่
ก�าหนดสอบนี้ต้องมีไม่น้อยกว่า	๑๔	วัน	นับจากวันที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับค�าร้องขอสอบถึงวันก�าหนดสอบ
	 	 	 	 ๖.๒	 ค�าร้องขอสอบประกอบด้วย
	 	 	 	 	 ๖.๒.๑	 การเขียนค�าร้องขอสอบ	 ให้นักศึกษากรอกค�าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ	 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 
อย่างชัดเจน	 พร้อมผลการตรวจสอบความซ�้าซ้อนของการค้นคว้าอิสระและให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระลงนาม	 โดยชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระให้ประกอบด้วย	ชื่อตัว	ชื่อสกุล	พร้อมทั้งระบุต�าแหน่งทางวิชาการและวัน	เดือน	ปี	ที่ลงนามเพื่อแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ได้อนุญาตให้สอบตามวันที่ก�าหนดไว้	และ
	 	 	 	 	 ๖.๒.๒	 ความเห็นของประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 ให้นักศึกษาน�าค�าร้องตามข้อ	 ๖.๒.๑	 พร้อมเล่มการค้นคว้า
อิสระฉบับขอสอบ	๑	เล่ม	เสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจ�าสาขาวิชาลงความเห็น	และลงนามเพื่ออนุญาตให้สอบได้
	 	 	 	 ๖.๓	 การยื่นค�าร้องขอสอบ	ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบการค้นคว้าอิสระที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	ประกอบด้วย	
	 	 	 	 	 ๖.๓.๑	 ค�าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระที่ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ	๖.๒.๑	และข้อ	๖.๒.๒	แล้ว	จ�านวน	๑	ฉบับ	พร้อมผล
การตรวจสอบความซ�้าซ้อนของการค้นคว้าอิสระ
	 	 	 	 	 ๖.๓.๒	 ส�าเนาเล่มการค้นคว้าอิสระที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์แล้ว	จ�านวน	๔	เล่ม	ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูก
ต้องค�าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ	และความสมบูรณ์ของเอกสารตามข้อ	๖.๓.๑	และข้อ	๖.๓.๒
	 	 	 	 	 ๖.๓.๓	 บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ	 ตามข้อ	 ๔.๖	 จ�านวน	 ๑	 ฉบับ	 พร้อมเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจาก 
การค้นคว้าอสิระหรอืส�าเนาบทความวจิยัทีไ่ด้รับการตพีมิพ์	หรอืบนัทกึแสดงความก้าวหน้าการด�าเนนิการจดัท�าและการส่งบทความวจิยัจากการค้นคว้าอสิระ
ลงตีพิมพ์	 จ�านวน	๑	 ฉบับ	 ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูกต้องค�าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระและความสมบูรณ์ของเอกสารแล้วให้เจ้าหน้าที่ลง
ทะเบียนรับค�าร้องขอสอบ
  ข้อ ๗ การจัดท�าหนังสือเชิญกรรมการสอบและการน�าส่งเอกสารสอบ	เมื่อเจ้าหน้าที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	รับลงทะเบียนค�าร้องขอสอบ 
การค้นคว้าอิสระแล้ว	ให้ด�าเนินการดังนี้
	 	 	 	 ๗.๑	 การจัดท�าเอกสารเชิญสอบและการแต่งตั้งกรรมการสอบ
	 	 	 	 	 ๗.๑.๑	การเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบ	ให้เจ้าหน้าที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัยน�าเสนอค�าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ	พร้อมเล่ม
การค้นคว้าอิสระให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับการสอบ
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	 	 	 	 	 ๗.๑.๒	 การท�าค�าสัง่	และหนงัสอืเชญิกรรมการสอบ	ให้เจ้าหน้าทีส่�านกังานบณัฑติวทิยาลยัท�าหนงัสอืค�าสัง่และหนงัสอืเชญิกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระทุกคน	ประกอบด้วย	อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
	 	 	 	 ๗.๒	 การน�าส่งเอกสารต่อคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
	 	 	 	 	 ๗.๒.๑	 การรับเอกสารเชิญสอบ	 ให้นักศึกษาผู้ขอสอบการค้นคว้าอิสระรับหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
พร้อมทั้งเล่มการค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง	เพื่อน�าไปมอบให้คณะกรรมการก�ากับการสอบทุกคนด้วยตนเอง
	 	 	 	 	 ๗.๒.๒	 การส่งเอกสารเชญิสอบ	ให้นกัศกึษาเป็นผูด้�าเนนิการน�าส่งหนงัสอืเชญิสอบพร้อมทัง้เล่มการค้นคว้าอสิระต่อคณะกรรมการ
ก�ากับการสอบทุกคนด้วยตนเอง	 โดยเฉพาะอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ควรจะได้มีเวลาอ่านการค้นคว้าอิสระก่อนวันสอบอย่างน้อย 
๗	วัน
  ข้อ ๘ การด�าเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ	ดังนี้
	 	 	 	 ๘.๑	 การติดตามก�าหนดวันสอบ	 ก่อนถึงก�าหนดวันสอบการค้นคว้าอิสระ	 ๑-๒	 วัน	 นักศึกษาควรได้ติดต่อประสานกับกรรมการสอบ 
ทุกคน	เพื่อเน้นย�้าก�าหนดวัน	เวลาและห้องสอบอีกครั้ง
	 	 	 	 ๘.๒	 การเข้าห้องสอบนักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า	๑	ชั่วโมง	เพื่อเตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม
	 	 	 	 ๘.๓	 การสอบ	 การสอบการค้นคว้าอิสระจะเป็นการสอบแบบปากเปล่า	 โดยผู้สอบอาจจะใช้สื่อประเภทต่าง	 ๆ	 ในการสอบตาม 
ความเหมาะสม						
	 	 	 	 ๘.๔	 ผู้เข้าร่วมฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ	 ในขณะก�าลังด�าเนินการสอบอาจมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบด้วยก็ได้โดยผู้เข้าร่วมฟัง 
จะไม่มีสิทธิ์ประเมินผลการสอบ
  ข้อ ๙ ผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
	 	 	 	 ๙.๑	 การแจ้งผลการสอบคณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบในห้องที่ท�า
การสอบโดยการแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอสิระนีจ้ะกระท�าภายหลงัจากสอบเสรจ็และคณะกรรมการก�ากบัการสอบได้ประชมุตกลงพจิารณาผลการสอบแล้ว
	 	 	 	 ๙.๒	 กรณีที่สอบไม่ผ่าน	ให้นักศึกษาด�าเนินการขอสอบใหม่	โดยให้นักศึกษาด�าเนินการทุกขั้นตอนใหม่ทั้งหมด	การก�าหนดวันสอบใหม่
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับการสอบการค้นคว้าอิสระก�าหนด	โดยให้บันทึกก�าหนดวันสอบใหม่ไว้ในใบประเมินผลการสอบด้วย
	 	 	 	 ๙.๓	 การส่งผลการสอบประธานคณะกรรมการสอบเป็นผู้น�าผลการสอบส่งส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	ภายใน	 ๓	 วัน	 หลังเสร็จสิ้น 
การสอบ

	 	 	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
	 	 	 	 	 	 	 																	ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

สนิท	ตีเมืองซ้าย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สนิท	ตีเมืองซ้าย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง   ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	ข้อ	๑๔.๓		จึงอาศัยอ�านาจ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ข้อ	 ๓๗.๕	 และ	 ข้อ	 ๓๗.๗	 และโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยัในการประชมุครัง้ที	่	๑๑/๒๕๕๙		เมือ่วนัที	่๒๕	พฤศจกิายน	พ.ศ.๒๕๕๙		มหาวทิยาลยัจงึออกประกาศก�าหนดหลกัเกณฑ์		วธิกีาร 

และขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ	ดังนี้

   ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการและขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัต ิ

พ.ศ.	๒๕๕๙”

   ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

   ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ข้อ ๔  ในประกาศนี้

	 	 	 	 	 “การสอบวดัคณุสมบตั”ิ	หมายความว่า	การสอบข้อเขยีนหรอืการสอบปากเปล่าหรอืทัง้สองแบบในสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ส�าหรับนักศึกษาปริญญาเอก	เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอและมีความพร้อมในการท�าวิทยานิพนธ์	เพื่อมีสิทธิ์เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์		

   ข้อ ๕ หลักเกณฑ์

	 	 	 	 	 ๕.๑		การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่า

	 	 	 	 	 ๕.๒		ให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยปีการศึกษาละ	๒	ครั้ง	

	 	 	 	 	 ๕.๓		นักศึกษาปริญญาเอกจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ	เมื่อ

	 	 	 	 	 	 ๕.๓.๑	 เรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรก�าหนด

	 	 	 	 	 	 ๕.๓.๒	 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักว่ามีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะสอบได้
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ ๖ ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบยื่นค�าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติที่คณะสาขาวิชาสังกัด	 เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์หลกั	และเสนอให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิารณาอนมัุต	ิโดยนกัศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการสอบตามระเบยีบหรอืประกาศของมหาวทิยาลยั

   ข้อ ๗ การจัดสอบ

	 	 	 	 	 ๗.๑	 การก�าหนดวันสอบ	 ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก�าหนดวันสอบวัดคุณสมบัติก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า	 ๖๐	 วัน	 โดยการเสนอของ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

	 	 	 	 	 ๗.๒	 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ	

	 	 	 	 	 	 ๗.๒.๑	 องค์ประกอบ	คณะกรรมการสอบวัดคณุสมบตัมิจี�านวนไม่น้อยกว่า	๔	คน	ประกอบด้วย	อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสตูรและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย	โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นประธานคณะกรรมการสอบ

	 	 	 	 	 	 ๗.๒.๒	 หน้าที่ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ออกและตรวจข้อสอบข้อเขียน	หรือด�าเนินการสอบปากเปล่าในเนื้อหา

หลักสูตรหรือรายวิชาที่ก�าหนดให้ประกอบด้วย	

	 	 	 	 	 	 	 ๑)		กลุ่มวิชาการวิจัยและสถิติ

	 	 	 	 	 	 	 ๒)		กลุ่มวิชาเอก

	 	 	 	 	 	 	 	 เพื่อประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอกว่ามีความสามารถเพียงพอและมีความพร้อมในการท�า

วิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 	 ๗.๒.๓	 การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบติั	ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบติั	โดยการเสนอ

ของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

   ข้อ ๘ การประเมินผลการสอบ

	 	 	 	 	 ๘.๑	 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้ใช้สัญลักษณ์	 S	 เมื่อผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์	 (Satisfactory)	 และ	U	 เมื่อผลการ

ประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์	(Unsatisfactory)

	 	 	 	 	 ๘.๒	 การส่งผลการสอบให้ประธานคณะกรรมการสอบส่งผลการสอบภายใน	๓๐	 วัน	หลังวันสอบ	 เพื่อเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ	แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

	 	 	 	 	 ๘.๓	 ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก	๒	ครั้ง	ผู้ที่สอบครั้งที่สามไม่ผ่านให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

	 	 	 	 	 ๘.๔	 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สอบในภาคการศึกษาใด	 ๆ	 แล้ว	 ถ้าขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	 ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบ

คราวนั้น	ทั้งนี้	ให้ประธานคณะกรรมการสอบเสนอความเห็น	ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

	 	 	 	 	 ๘.๕	 นักศึกษาผู้ที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านจะมีสิทธิ์เสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกได้
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 ข้อ	๙	 ให้อธกิารบดรีกัษาการตามประกาศนี	้กรณทีีม่ปัีญหาเก่ียวกบัการปฏบัิตติามประกาศนีใ้ห้อธกิารบดมีอี�านาจวนิจิฉยัชีข้าดและให้ถอืเป็น

ที่สุด

 

	 	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         

ประกาศ		ณ		วันที่		๗		ธันวาคม		พ.ศ.	๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์สมชาย	วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง   การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
	 	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	ข้อ	๙		ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ		๓๑	ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย	เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปรญิญาเข้าสูร่ะบบ	พ.ศ.	๒๕๔๕	และข้อแนะน�าเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการเทยีบโอนระดบัปรญิญา	พ.ศ.	๒๕๔๕		และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่	๑๑	/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศก�าหนด	หลักเกณฑ์	วิธีการและขั้นตอน

การโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	ดังนี้

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่อง	การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิต

ศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙”

   ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เรื่อง	 การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๑		

   ข้อ ๔ ในประกาศนี้

	 	 	 	 	 ๔.๑	 “การโอนผลการเรียน”	 หมายถึง	 การน�าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาซึ่งเคยศึกษาจากหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 โดยไม่ต้อง

ศึกษารายวิชานั้นอีก

	 	 	 	 	 ๔.๒	 “การเทยีบโอนผลการเรยีน”	หมายถงึ	การขอเทยีบโอนหน่วยกติรายวชิาในระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบนั

อดุมศกึษาอืน่ทีส่�านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษาหรือการเทยีบโอนความรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	และประสบการณ์ท�างาน	จากการศกึษานอกระบบหรือการศกึษา 

ตามอัธยาศัยเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

	 	 	 	 	 ๔.๓	 “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”หมายถึง	 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง 

คณะที่อธิการบดีแต่งตั้ง
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   ข้อ ๕ นกัศกึษาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา อาจจะโอนผลการเรยีนและเทยีบโอนผลการเรยีนรายวชิาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาท่ีได้เคย

ศกึษามาแล้วจากการศกึษาในหลักสตูรอืน่	หรอืหลกัสตูรเดยีวกนัในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	หรือจากสถาบนัการศกึษาอืน่ทีส่�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรองโดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและต้องช�าระค่าธรรมเนียมการโอนผล	การเรียนและเทียบโอนผล

การเรียนตามที่ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยก�าหนด

   ข้อ ๖ รายวิชาที่โอนและเทียบโอนได้	มีดังนี้

	 	 	 	 	 ๖.๑	 เป็นรายวิชาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 	 	 ๖.๒	 เป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษา	 ซึ่งมีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้และมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า	 ๓	 ใน	 ๔ 

ของรายวิชาที่ขอโอนหรือเทียบโอน

	 	 	 	 	 ๖.๓	 เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่เกิน	 ๒	 ปี	 ในกรณีที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษาหรือส�าเร็จ 

การศึกษามาแล้วไม่เกิน	๕	ปีการศึกษา	

	 	 	 	 	 ๖.๔	 เป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ไม่ต�่ากว่า	B	หรือ	S	แล้วแต่กรณี

   ข้อ ๗ วิธีการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน	ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนพร้อม

เอกสารท่ีเกีย่วข้องอืน่	ๆ 	ทีค่ณะต้นสงักดัเพือ่ขอรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการบณัฑติศกึษา	แล้วเสนอให้คณะกรรมการ 

ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและแจ้งผลการอนุมัติให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

   ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน มีดังนี้

	 	 	 	 	 ๘.๑	 ในการพิจารณาค�าขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน	 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	 อาจจัดให้นักศึกษา 

ทดสอบความรู้ในรายวิชาที่ขอโอนและขอเทียบโอน	เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

	 	 	 	 	 ๘.๒	 การโอนผลการเรียนและจ�านวนหน่วยกิตที่ขอโอน	 ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่รับโอน	 ในกรณีที่มีระยะเวลาเรียนหรือส�าเร็จการศึกษาเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในข้อ	๖.๓	 และ/หรือขอโอนหน่วยกิตเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ	 ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	

	 	 	 	 	 ๘.๓	 การขอเทียบโอนผลการเรียนและจ�านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้	 ต้องไม่เกิน	 ๑	 ใน	 ๓	 ของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน	 	

	 	 	 	 	 ๘.๔	 การขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมายังระดับปริญญาโทและจากระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมายังระดับปริญญาเอก	ต้องไม่เกินร้อยละ	๔๐	ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

   ข้อ ๙ รายวิชาที่โอนผลการเรียนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่ศึกษาได้	และให้น�าค่าระดับคะแนนไปคิดค่าระดับคะแนน 

เฉลี่ยสะสม

	 	 	 ท้ังนี้กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก�าลังศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาตาม 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙		ข้อ	๒๘	ให้รับโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดไปเป็นหน่วยกิตรวม
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ตามหลักสูตรที่ศึกษาได้	และให้น�าค่าระดับคะแนนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

   ข้อ ๑๐ รายวิชาท่ีเทียบโอนผลการเรียนได้	 ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่ศึกษาได้	 แต่ไม่ต้องน�าค่าระดับคะแนนไปคิดค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม

   ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ 	ในระดับบัณฑิตศึกษา	สามารถกระท�าได้	

ดังนี้

	 	 	 	 	 ๑๑.๑	 นกัศกึษาสามารถขอโอนผลการเรยีนหรอืเทยีบโอนผลการเรยีนรายวชิาการค้นคว้าอสิระหรอืวทิยานพินธ์ทีไ่ด้รับอนมุตัเิค้าโครง

แล้ว	และก�าลังด�าเนินการท�าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเพื่อเสนอขอสอบ	

	 	 	 	 	 ๑๑.๒	 ให้นักศึกษาย่ืนค�าร้องขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน	 รายวิชาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารที่

เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ที่คณะต้นสังกัด	เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	แล้วเสนอให้คณะกรรมการประจ�า

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจ�านวนหน่วยกิตเค้าโครงที่สอบผ่านและให้ผลการท�าเป็น	 S	 (Satisfactory)	 แล้วแจ้งผลการอนุมัติให้ส�านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียนทราบ

   ข้อ ๑๒ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การท�างาน มีหลักเกณฑ์	ดังนี้		 	 	

	 	 	 	 	 ๑๒.๑	 มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะและประสบการณ์ท�างาน	 จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา 

ตามอัธยาศัย	 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้	 ด้วยวิธีการทดสอบ	 การประเมินแฟ้มสะสมงาน 

การสังเกตพฤติกรรมหรือวิธีอื่น	ๆ	ผลของการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต�่ากว่าระดับ	B	หรือ	S	แล้วแต่กรณีและไม่ให้น�าค่าระดับคะแนนที่ได้ไปคิดค่าระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมให้นกัศกึษาย่ืนค�าร้องขอเทยีบโอนความรู	้ทกัษะและประสบการณ์ท�างานพร้อมเอกสารท่ีเกีย่วข้องอืน่	ๆ 	ทีค่ณะต้นสงักดั	เพือ่ขอความเหน็ชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	แล้วเสนอให้คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	แล้วแจ้งผลการอนุมัติ

ให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

	 	 	 	 	 ๑๒.๒	 จ�านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะและประสบการณ์การท�างานได้จะต้องไม่เกิน	 ๓	 ใน	 ๔	 ของจ�านวน

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน	ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

   ข้อ ๑๓ การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ให้กระท�าดังนี้ 

	 	 	 	 	 ๑๓.๑	 ให้แสดงผลการโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก	 พร้อมทั้งระบุชื่อสถาบัน 

การศึกษาเดิมไว้ด้วย

	 	 	 	 	 ๑๓.๒	 กรณกีารโอนผลการเรยีนจากการเปลีย่นสาขาวชิา	รปูแบบการศกึษาและระดบัการศึกษาตามข้อ	๓๒	ของข้อบังคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏัมหาสารคามว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ให้น�าหน่วยกติไปนบัเป็นหน่วยกติรวมของหลกัสตูรทีศ่กึษาและน�าค่าระดบัคะแนนของ

ทุกรายวิชาไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหลักสูตรที่ศึกษาได้
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   ข้อ ๑๔  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบัน

	 	 	 	 การศึกษาภายใต้โครงการปริญญาร่วมสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	 สามารถโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนจากการ 

ลงทะเบียนเรียนระหว่างสถาบันได้	 และให้น�าผลการเรียนท่ีได้รับโอนและได้รับเทียบโอนไปรวมคิดเป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหลักสูตรท่ีศึกษา 

หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนให้คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ	 แล้วน�าเสนอเพื่อท�าเป็น 

ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ	 โดยความเห็นชอบร่วมกันของสถาบันร่วมโครงการ	 และต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
   ข้อ ๑๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
	 	 	 	 	 ๑๕.๑	 มหาวทิยาลยัอาจพจิารณารบัโอนนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่ามหาวทิยาลยั	โดยให้นกัศกึษาทีป่ระสงค์
ขอโอนย้ายสถานศึกษายื่นค�าร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา	 พร้อมหนังสือยินยอมหรืออนุญาตให้โอนย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม	 และเอกสารท่ี
เกีย่วข้องอืน่	ๆ 	ทีค่ณะทีจ่ะขอโอนย้ายเข้าศกึษา	เพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการบณัฑติศกึษาและเสนอให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	แล้วแจ้งผลการอนุมัติให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
	 	 	 	 	 ๑๕.๒	 การนับระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับโอน	ให้เริ่มนับเวลาการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม
	 	 	 	 	 ๑๕.๓	 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย	สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้	ตามข้อ	๘	ข้อ	๑๐	และข้อ	๑๑
	 	 	 	 	 ๑๕.๔	 นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา	 แต่ต้องไม่เกินตามข้อก�าหนด
เวลาการศกึษาตามหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา	ตามข้อ	๑๑	แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม		ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	
   ข้อ ๑๖  ค่าธรรมเนียมการโอนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
   ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือ
เป็นที่สุด
 

	 	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         

ประกาศ		ณ		วันที่		๗		ธันวาคม		พ.ศ.	๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์สมชาย	วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
	 	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 อาศัยอ�านาจตามข้อบังคั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ข้อ	 ๓๖	 และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่	

๖/๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ	หลักเกณฑ์	วิธีการรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้ดังนี้

   ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐”

   ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

   ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ค�าสั่ง และมติอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

   ข้อ ๔ คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มีดังนี้

	 	 	 	 	 ๔.๑	 เป็นนกัศกึษาประเภทสามญัของมหาวทิยาลยั	ตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	

พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๒๑

	 	 	 	 	 ๔.๒	 เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	

๒๕๕๙	ข้อ	๓๓

	 	 	 	 	 ๔.๓	 เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๓๖

	 	 	 	 	 ๔.๔	 เป็นผูท้ีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนหรอืสอบรายวชิา	ตลอดทัง้ได้ลงทะเบยีนวทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระด้วย	ซึง่ได้ลงทะเบยีนครบทัง้

ตามข้อก�าหนดของหลักสูตร	ประกาศของมหาวิทยาลัยและแผนการเรียนของหมู่เรียนแล้วแต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา

	 	 	 	 	 ๔.๕	 เป็นผูล้งทะเบยีนเรยีนแบบเหมาจ่ายครบตามภาคเรยีนทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	เร่ือง	

การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่าย	ระดบับณัฑติศกึษา	ภาคปกติ	รปูแบบในเวลาราชการ	หรอืเรือ่ง	การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบ

เหมาจ่าย	ระดับบัณฑิตศึกษา	ภาคสมทบ	รูปแบบนอกเวลาราชการ
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คูมือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

PBRMU • มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคูมือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ ๕ การรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษาของผูท้ีไ่ด้รบัอนมุตัลิาพักการเรยีน	ให้นกัศกึษาช�าระค่าธรรมเนยีมการรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษา

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนดในภาคเรียนที่ได้รับอนุมัติลาพักการเรียน

   ข้อ ๖ การรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษาของผูท่ี้ได้รับการคนืสภาพเป็นนกัศกึษา	ให้นกัศกึษาช�าระค่าธรรมเนยีมการคนืสภาพการเป็นนกัศกึษา	

และช�าระค่ารกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษาทกุภาคการศกึษาตลอดระยะเวลาทีน่กัศกึษาพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาด้วย	ค่าธรรมเนยีมการรกัษาสภาพนกัศกึษา

ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

   ข้อ ๗ การรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษาของนกัศกึษาทีม่คีณุสมบติัตาม	ข้อ	๔	โดยเป็นผูที้ม่รีะยะเวลาการศกึษาทีเ่หลอือยูไ่ม่เกนิก�าหนดตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๑๑	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๗.๑	 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร	ไม่เกิน	๓	ปีการศึกษา

	 	 	 	 	 ๗.๒	 ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร	ไม่เกิน	๕	ปีการศึกษา

	 	 	 	 	 ๗.๓	 ระดับปริญญาเอก	ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๑)	 นักศึกษาที่ส�าเร็จระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร	ไม่เกิน	๘	ปีการศึกษา

	 	 	 	 	 	 (๒)	 นักศึกษาที่ส�าเร็จระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร	ไม่เกิน	๖	ปีการศึกษา

   ข้อ ๘ นักศึกษาท่ีศึกษาในเวลาราชการ	 ให้ช�าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเฉพาะภาคเรียนที่	 ๑	 และ	๒	 ของภาคการศึกษาปกติและ

นักศึกษาที่ศึกษานอกเวลาราชการให้ช�าระค่ารักษาสภาพทุกภาคการศึกษา

   ข้อ ๙ ขั้นตอนการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่คณะต้นสังกัด	 โดยได้รับความเห็น

ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา	คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร	คณบดทีีส่าขาวชิาสงักดั	แล้วให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนมุตัเิพือ่ช�าระค่าธรรมเนยีมการรกัษา

สภาพการเป็นนักศึกษา	จึงแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ

   ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามประกาศนี้

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย	และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ	ณ	วันที่		๒๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

๒ 

 
 ขอ 7 การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาของนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตาม ขอ 4 โดยเปนผูท่ีมีระยะเวลา
การศึกษาท่ีเหลืออยูไมเกินกําหนดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๑ ดังนี้ 

 7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีระยะเวลาศึกษาตลอด
หลักสูตร ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
  7.2 ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
  7.3 ระดับปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จการศึกษากอนเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตดังนี้ 

  (1) นักศึกษาท่ีสําเร็จระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๘  
ปการศึกษา 
   (2) นักศึกษาท่ีสําเร็จระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน  ๖  
ปการศึกษา 

ขอ 8 นักศึกษาท่ีศึกษาในเวลาราชการ ใหชําระ คารักษาสภาพการเปนนักศึกษาเฉพาะภาคเรียนท่ี ๑ 
และ ๒ ของภาคการศึกษาปกติ  และนักศึกษาท่ีศึกษานอกเวลาราชการ ใหชําระคารักษาสภาพทุก  
ภาคการศึกษา 

ขอ 9 ข้ันตอนการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ใหนักศึกษายื่นคํารองขอรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาท่ีคณะตนสังกัด โดยไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คณบดีท่ีสาขาวิชาสังกัด แลวใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเพ่ือชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน
นักศึกษา จึงแจงใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือ
ในกรณีไมอาจปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
              ประกาศ ณ วันท่ี  26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

                         (นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล) 
                      รักษาราชการแทน  
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(นายวุฒิพล	ฉัตรจรัสกูล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

	 	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จึงอาศัยอ�านาจตาม 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๕	และข้อ	๑๑	และโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	ครั้งที่	๖/๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการขยายเวลาการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	ดังนี้

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่อง	การขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๐”

   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

   ข้อ ๓ ในประกาศนี้

	 	 	 	 	 “การขยายเวลาการศกึษา”หมายถงึ	การเพิม่จ�านวนปีการศกึษาหลงัจากครบก�าหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรระดับบณัฑติศึกษา

แต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา

   ข้อ ๔ ก�าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มีดังนี้

	 	 	 	 	 ๔.๑	 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

จนส�าเร็จการศึกษา	ไม่เกิน	๓	ปีการศึกษา

	 	 	 	 	 ๔.๒	 หลักสูตรระดับปริญญาโท	ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส�าเร็จการศึกษา

ไม่เกิน	๕	ปีการศึกษา

	 	 	 	 	 ๔.๓	 หลักสูตรระดับปริญญาเอก	ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส�าเร็จการศึกษาดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๑)	 นักศึกษาที่ส�าเร็จระดับปริญญาตรี	ให้ใช้ระยะเวลา	ไม่เกิน	๘	ปีการศึกษา

	 	 	 	 	 	 (๒)		นักศึกษาที่ส�าเร็จระดับปริญญาโท	ให้ใช้ระยะเวลา	ไม่เกิน	๖	ปีการศึกษา

	 	 	 	 	 ๔.๔	 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น	ๆ	ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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คูมือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

PBRMU • มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคูมือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ ๕ คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธ์ิขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 นักศึกษาต้องเรียนครบหลักสูตร	 สอบประมวลความรู้ผ่านหรือ

สอบวดัคณุสมบตัผ่ิาน	สอบวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอสิระผ่านและคงสภาพการเป็นนกัศกึษา	โดยให้ขยายเวลาการรอตพีมิพ์	หรือตอบรบัให้ตพีมิพ์ในวารสาร

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย	 ได้อีก	 ๒	 ปีการศึกษา	 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและขยายได้อีก	 ๓	 ปีการศึกษา	 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ทัง้นีร้ะยะเวลารอการตพีมิพ์หรอืตอบรบัให้ตพีมิพ์ผลงานวทิยานพินธ์ดงักล่าวไม่ให้นบัเป็นระยะ	เวลาการศกึษาตามหลกัสตูรและนกัศกึษาจะต้องรกัษาสภาพ

นักศึกษาเป็นนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะได้รับอนุมัติส�าเร็จการศึกษา

   ข้อ ๖ ขั้นตอนการขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะต้นสังกัด

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ	๔	หรือก่อนสิ้นสุดระยะเวลาขยายการศึกษาในรอบปัจจุบัน	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	คณบดีที่สาขาวิชาสังกัด	แล้วให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ	 แล้วแจ้งให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด�าเนิน

การต่อไป

   ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้	 ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามประกาศนี้

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

	 	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

๒ 

 
 ขอ 7 การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาของนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตาม ขอ 4 โดยเปนผูท่ีมีระยะเวลา
การศึกษาท่ีเหลืออยูไมเกินกําหนดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๑ ดังนี้ 

 7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีระยะเวลาศึกษาตลอด
หลักสูตร ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
  7.2 ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
  7.3 ระดับปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จการศึกษากอนเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตดังนี้ 

  (1) นักศึกษาท่ีสําเร็จระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๘  
ปการศึกษา 
   (2) นักศึกษาท่ีสําเร็จระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน  ๖  
ปการศึกษา 

ขอ 8 นักศึกษาท่ีศึกษาในเวลาราชการ ใหชําระ คารักษาสภาพการเปนนักศึกษาเฉพาะภาคเรียนท่ี ๑ 
และ ๒ ของภาคการศึกษาปกติ  และนักศึกษาท่ีศึกษานอกเวลาราชการ ใหชําระคารักษาสภาพทุก  
ภาคการศึกษา 

ขอ 9 ข้ันตอนการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ใหนักศึกษายื่นคํารองขอรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาท่ีคณะตนสังกัด โดยไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คณบดีท่ีสาขาวิชาสังกัด แลวใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเพ่ือชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน
นักศึกษา จึงแจงใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือ
ในกรณีไมอาจปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
              ประกาศ ณ วันท่ี  26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

                         (นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล) 
                      รักษาราชการแทน  
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(นายวุฒิพล	ฉัตรจรัสกูล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

	 	 เพื่อให้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

อาศัยอ�านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบกับมติที่ประชุม

กรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	ครั้งที่	๗/๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๒๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม

การศึกษา	ระดับบัณฑิตศึกษา	ดังนี้

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐”

   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

   ข้อ ๓ ในประกาศนี้

	 	 	 	 	 “มหาวิทยาลัย”		 หมายความว่า			มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 	 	 	 “อธิการบดี”		 หมายความว่า			อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 	 	 	 “นักศึกษา”			 หมายความว่า			นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

             ภาคปกติ      ภาคสมทบ

   ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก	 ๕๐๐	 บาท	 ๕๐๐	 บาท

   ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียว	เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาก�าหนดรายการและอัตราไว้	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๕.๑	 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและบัตรนักศึกษา	 ๔๐๐	 บาท	 ๔๐๐	 บาท

	 	 	 	 	 ๕.๒	 ค่าประกันของเสียหาย	 ๕๐๐	 บาท	 ๕๐๐	 บาท
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 ข้อ	๖		 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา	ก�าหนดรายการไว้	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๖.๑	ภาคการศึกษาปกติ		

	 						 	 	 	 ๖.๑.๑	ค่าธรรมเนียมการศึกษา

             ภาคปกติ      ภาคสมทบ

	 									 	 	 	 	 ๑)	ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	 	

	 											 	 	 	 	 	 ๑.๑)	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ๑,๐๐๐		 บาท	 ๑,๐๐๐		 บาท

	 													 	 	 	 	 ๑.๒)	ระดับปริญญาโท	 ๑,๐๐๐		 บาท	 ๑,๐๐๐		 บาท

	 													 	 	 	 	 ๑.๓)	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 ๑,๕๐๐		 บาท	 ๑,๕๐๐		 บาท

	 													 	 	 	 	 ๑.๔)	ระดับปริญญาเอก	 ๒,๐๐๐		 บาท	 ๒,๐๐๐		 บาท

	 	 		 	 	 	 	 ๒)	ค่าบ�ารุงห้องสมุด	 ๕๐๐		 บาท	 ๕๐๐		 บาท	

	 	 	 	 	 	 	 ๓)	ค่าบ�ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ๓๐๐		 บาท	 ๓๐๐		 บาท

	 											 	 	 	 	 ๔)	ค่าธรรมเนียมการพัฒนาวิชาการ

															 	 	 	 	 	 ๔.๑)	 สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์	ครุศาสตร์	และ	

																							 	 	 	 	 วิทยาการจัดการ	ไม่เกินภาคเรียนละ	 ๕,๐๐๐		 บาท	 ๕,๐๐๐		 บาท

														 	 	 		 	 	 ๔.๒)	 สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์														

																							 	 	 	 	 ไม่เกินภาคเรียนละ	 ๖,๐๐๐		 บาท	 ๖,๐๐๐		 บาท

	 							 	 	 	 ๖.๑.๒	ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ											 	

	 													 	 	 	 ๑)	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ๓๐๐		 บาท	 ๕๕๐		 บาท

	 													 		 	 	 ๒)	ระดับปริญญาโท	 ๘๐๐		 บาท	 ๑,๒๐๐		 บาท

	 													 	 	 	 ๓)	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 ๘๐๐		 บาท	 ๑,๒๐๐	 	บาท

	 													 	 	 	 ๔)	ระดับปริญญาเอก	 ๓,๐๐๐		 บาท	 ๔,๐๐๐		 บาท

	 							 	 	 	 ๖.๑.๓	ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการหน่วยกิตละ	 	

	 													 	 	 	 ๑)	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ๖๕๐		 บาท	 ๘๕๐	 	บาท

	 													 	 	 	 ๒)	ระดับปริญญาโท	 ๑,๐๐๐	 	บาท	 ๑,๕๐๐		 บาท

	 													 	 		 	 ๓)	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 ๑,๐๐๐		 บาท	 ๑,๕๐๐		 บาท

	 													 	 	 	 ๔)	ระดับปริญญาเอก	 ๔,๐๐๐		 บาท	 ๕,๐๐๐		 บาท
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	 						 	 	 		 	 ๖.๑.๔	ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	หน่วยกิตละ

                 ภาคปกติ ภาคสมทบ

	 													 	 	 	 	 ๑)	ระดับปริญญาโท	 ๑,๐๐๐	 บาท	 ๑,๕๐๐		 บาท

	 													 	 	 	 	 ๒)	ระดับปริญญาเอก	 ๔,๐๐๐	 บาท	 ๕,๐๐๐		 บาท

	 						 	 	 	 	 ๖.๑.๕	ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้	ครั้งละ	 ๑,๐๐๐	 บาท	 ๑,๕๐๐	 บาท

	 	 	 	 	 	 	 ๖.๑.๖	ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ	ครั้งละ	 ๒,๐๐๐	 บาท	 ๒,๕๐๐	 บาท

	 							 	 	 	 	 ๖.๑.๗	ค่าธรรมเนียมสอบเค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	ครั้งละ		 	

	 													 	 	 	 	 ๑)	ระดับปริญญาโท	 ๕๐๐	 บาท	 ๕๐๐	 บาท

	 													 	 	 	 	 ๒)	ระดับปริญญาเอก	 ๑,๐๐๐		 บาท	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 				 	 	 	 	 ๖.๒	ภาคการศึกษาฤดูร้อนค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช่นเดียวกับภาคการศึกษาปกติ

   ข้อ ๗  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง ก�าหนดรายการและอัตราไว้	ดังนี้

	 		 	 	 	 ๗.๑	 ค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้า	วันละ	ไม่เกิน	๑,๐๐๐	บาท	 ๕๐		 บาท	 ๕๐	 บาท

	 									 	 	 ๗.๒		ค่าย้ายคณะหรือสาขาวิชา	 ๑,๐๐๐	 บาท	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 			 	 	 	 ๗.๓		ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	บัตรละ	(ในกรณีบัตรหาย)	 ๑๐๐	 บาท	 ๑๐๐	 บาท

	 			 	 	 	 ๗.๔		ค่าใบประมวลผลการศึกษา	ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท	 ๑๐๐		 บาท

	 		 	 		 	 ๗.๕		ค่าใบรับรองคุณวุฒิ	ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท	 ๑๐๐	 บาท

	 			 	 	 	 ๗.๖		ค่าใบรับรองเป็นนักศึกษา		ฉบับละ	 ๑๐๐		 บาท	 ๑๐๐		 บาท

	 			 	 	 	 ๗.๗		ค่าใบรับรองอื่น	ๆ	ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท	 ๑๐๐		 บาท

	 			 	 	 	 ๗.๘		ค่าใบปริญญาภาษาต่างประเทศ	ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท	 ๑๐๐		 บาท

	 			 	 	 	 ๗.๙		ค่าใบแทนปริญญาบัตร	ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท	 ๑,๐๐๐		 บาท

	 			 	 	 	 ๗.๑๐		 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร	 ๕๐๐	 บาท	 ๕๐๐		 บาท

	 			 	 	 	 ๗.๑๑		 ค่าเข็มวิทยฐานะ	อันละ	 ๑๐๐		 บาท	 ๑๐๐	 บาท

	 		 	 	 	 ๗.๑๒		 ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์	ครั้งละ	 ๕๐		 บาท	 ๕๐	 บาท

	 			 	 	 	 ๗.๑๓		 ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในเอกสารลงทะเบียน	รายการละ	 ๕๐	 บาท	 ๕๐	 บาท

   ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา   

	 		 	 	 	 ๘.๑	การโอนผลการเรียนวิชาละ	 ๕๐๐	 บาท	 ๕๐๐		 บาท

	 	 	 	 	 ๘.๒	การเทียบโอนผลการเรียน	หน่วยกิตละ	 ๕๐๐	 บาท	 ๕๐๐	 บาท

	 		 	 	 	 ๘.๓	การเทียบโอนความรู้	ทักษะและประสบการณ์การท�างานหน่วยกิตละ	 ๕๐๐	 บาท	 ๕๐๐		 บาท
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PBRMU • มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคูมือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

       ภาคปกติ ภาคสมทบ

	 	 	 	 	 ๘.๔	การโอนผลการเรียนข้ามสถาบัน	 ๑,๐๐๐		 บาท	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 	 	 	 	 ๘.๕	การโอนผลการเรียนกรณีเปลี่ยนสาขาวิชา	 ๑,๐๐๐	 บาท	 ๑,๐๐๐		 บาท

	 	 	 	 	 ๘.๖	การโอนผลการเรียนจากการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาโดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชา	 ๑,๐๐๐		 บาท	 ๑,๐๐๐		 บาท

	 	 	 	 	 ๘.๗	 การโอนผลการศึกษาจากการเปลี่ยนระดับการศึกษา	 ๑,๐๐๐		 บาท	 ๑,๐๐๐		 บาท

	 	 	 	 	 ๘.๘	 การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา

	 	 	 	 	 	 โครงการปริญญาร่วมสถาบันให้ท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นคราว	ๆ	ไป	 ๑,๐๐๐		 บาท	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 	 	 	 	 ๘.๙	 การรับโอนเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่นหลักสูตรละ	 ๓,๐๐๐		 บาท	 ๓,๐๐๐		 บาท

	 	 	 	 	 ๘.๑๐	การโอนและเทียบโอนผลการเรียนกรณีอื่น	ๆ	ครั้งละ			 ๑,๐๐๐		 บาท	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 	 	 ข้อ	๙	 ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา	กรณีลาพักการเรียน	ภาคเรียนละ		 ๑,๕๐๐		 บาท	 ๑,๕๐๐	 บาท

	 	 	 ข้อ	๑๐	 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บรายภาคเรียน	

	 	 	 	 	 กรณีเรียนรายวิชาผ่านครบหลักสูตร	แต่ยังไม่ได้อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา

	 	 	 	 	 ภาคเรียนละ	 	 	 ๑,๕๐๐		 บาท	 ๑,๕๐๐	 บาท

	 	 	 ข้อ	๑๑	 ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา		 ๒,๐๐๐		 บาท	 ๒,๐๐๐	 บาท

	 	 	 ข้อ	๑๒	 กรณีนักศึกษาต่างประเทศ	ให้เรียกเก็บไม่เกินอัตรา	๒	เท่า	ของค่าหน่วยกิตและ

	 	 	 	 	 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรนั้น	ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 	 ข้อ	๑๓	 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้	กรณีมีปัญหาตีความเกี่ยวกับประกาศนี้	

	 	 	 	 	 ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

       

ประกาศ	ณ	วันที่		๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

๒ 

 
 ขอ 7 การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาของนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตาม ขอ 4 โดยเปนผูท่ีมีระยะเวลา
การศึกษาท่ีเหลืออยูไมเกินกําหนดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๑ ดังนี้ 

 7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีระยะเวลาศึกษาตลอด
หลักสูตร ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
  7.2 ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
  7.3 ระดับปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จการศึกษากอนเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตดังนี้ 

  (1) นักศึกษาท่ีสําเร็จระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๘  
ปการศึกษา 
   (2) นักศึกษาท่ีสําเร็จระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน  ๖  
ปการศึกษา 

ขอ 8 นักศึกษาท่ีศึกษาในเวลาราชการ ใหชําระ คารักษาสภาพการเปนนักศึกษาเฉพาะภาคเรียนท่ี ๑ 
และ ๒ ของภาคการศึกษาปกติ  และนักศึกษาท่ีศึกษานอกเวลาราชการ ใหชําระคารักษาสภาพทุก  
ภาคการศึกษา 

ขอ 9 ข้ันตอนการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ใหนักศึกษายื่นคํารองขอรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาท่ีคณะตนสังกัด โดยไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คณบดีท่ีสาขาวิชาสังกัด แลวใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเพ่ือชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน
นักศึกษา จึงแจงใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือ
ในกรณีไมอาจปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
              ประกาศ ณ วันท่ี  26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

                         (นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล) 
                      รักษาราชการแทน  
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(นายวุฒิพล	ฉัตรจรัสกูล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
	 	 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เรื่อง	 การเก็บเงินค่าค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายส�าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา	 เพื่อให้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง	การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	ระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.๒๕๖๐	
	 	 อาศัยอ�านาจตามข้อ	 ๖	 และข้อ	 ๙	 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย	ครั้งที่	๑๓/๒๕๖๑	วันที่	๒๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		
จึงออกประกาศการเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ดังนี้	
   ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เรือ่ง การเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่ายส�าหรับนกัศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”  
   ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นเข้าเรียน  ๑/๒๕๖๑  เป็นต้นไป
   ข้อ ๓  ในประกาศนี้
	 	 	 	 	 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว่า		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “อธิการบดี”		 หมายความว่า		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “นักศึกษา”		 หมายความว่า		 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “ภาคเรียน”		 หมายความว่า		 ภาคเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน
	 	 	 	 	 “ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย”		 หมายความว่า	เงนิทีเ่รยีกเกบ็จากนกัศกึษทีล่งทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคเรยีน	โดยไม่จ�าแนก
รายการและจ่ายในอัตราเดียวกันของตามที่แต่ละสาขาวิชาก�าหนด	
	 	 	 	 	 “วิชาชีพครู”	 หมายความว่า		 หลักสตูรทีจ่ดัแผนการศกึษาทีม่มีาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา	ส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชีพครู
ตามที่คุรุสภาก�าหนด		
	 	 	 	 	 “สควค.”			 หมายความว่า		 โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 เป็นผู้ให้ทุนการศึกษาเพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโทกับสถาบันการ

ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ  ๔  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ	ดังต่อไปนี้

สาขาวิชา

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน

จ�านวนเงิน
จ�านวน

ภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่ายภาค

เรียนละ
ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย

ระดับปริญญาโท      

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)       

	 ๑.		คณิตศาสตรศึกษา	(วิชาชีพครู)	 	 	

			 ๒.		คณิตศาสตรศึกษา	(สควค.)	 	

			 ๓.	 หลักสูตรและการเรียนการสอน	 	 	

			 ๔.		หลักสูตรและการเรียนการสอน	(วิชาชีพครู)	 	

			 ๕.		วิจัยและประเมินผลการศึกษา	 	 	

		 ๖.		วิจัยและประเมินผลการศึกษา	(วิชาชีพครู)	

			 ๗.		วิทยาศาสตรศึกษา		 	 	 	

			 ๘.		วิทยาศาสตรศึกษา	(วิชาชีพครู)	 	 	

			 ๙.		วิทยาศาสตรศึกษา	(สควค.)	

		 ๑๐.	 การบริหารจัดการการศึกษา	 	 	

			 ๑๑.		คอมพิวเตอร์ศึกษา		 	 	

			 ๑๒.	 คอมพิวเตอร์ศึกษา	(วิชาชีพครู)	 	

			 ๑๓		 คอมพิวเตอร์ศึกษา	(สควค.)	 	 	

		 ๑๔.	 สังคมศึกษา		 	 	 	

			 ๑๕.	 สังคมศึกษา	(วิชาชีพครู)		 	 	

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐.๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๙๘,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕

๕

๔

๕

๔

๔

๔

๕

๕

๔

๔

๕

๕

๔

๕

๑	–	๔

๑	-	๒

๑	-	๓

๑	-	๔

๑	-	๓

๑	-	๓

๑	-	๓

๑	–	๔

๑	-	๒

๑	-	๓

๑	-	๓

๑	-	๓

๑	-	๒

๑	-	๓

๑	–	๔

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕

๔	-	๕

๔

๕

๔

๔

๔

๕

๔	-	๕

๔

๔

๔	-	๕

๔	-	๕

๔

๕

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๒๓,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน

จ�านวนเงิน
จ�านวน

ภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่ายภาค

เรียนละ
ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)     

				 ๑.	 ภาษาอังกฤษศึกษา	 	 	 	

	 ๒.		 ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย	 	

๑๐๐,๐๐๐	

๗๕,๘๐๐

๔	

๕

๑	-	๓

๑	-	๔

๒๕,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

๔

๕

๒๕,๐๐๐

๑๑,๘๐๐

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   

	 ๑.		 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ๘๐,๐๐๐ ๔ ๑	-	๓ ๒๐,๐๐๐ ๔

๒๐,๐๐๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)       

 ๑.		 การจัดการเทคโนโลยี	 	 	 	

			 ๒.		 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	

			 ๓.	 เคมีศึกษา		 	 	 	 	 	

			 ๔.		 เคมีศึกษา	(สควค.)	 	 	 	 	

	 ๕.	 ชีววิทยาศึกษา		 	 	 	 	 	

		 ๖.	 ชีววิทยาศึกษา	(สควค.)	 	 	 	

			 ๗.	 เทคโนโลยีการเกษตร	

๙๒,๐๐๐

๖๙,๐๐๐

๕๖,๖๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕๖,๖๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔

๓

๔

๕

๔

๕

๔

๑	–	๓

๑	-	๒

๑	-	๓

๑	-	๒

๑	-	๓

๑	-	๒

๑	-	๓

๒๓,๐๐๐

๒๓,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๔

๓

๔

๔	-	๕

๔

๔	-	๕

๔

๒๓,๐๐๐

๒๓,๐๐๐

๕,๖๐๐

๕๐,๐๐๐

๕,๖๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๑,๐๐๐
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน

จ�านวนเงิน
จ�านวน

ภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่ายภาค

เรียนละ
ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย

ระดับปริญญาเอก      
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)    

 ๑.	 การบริหารจัดการการศึกษา	 	 	 	

	 ๒.		หลักสูตรและการเรียนการสอน	

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๖

๖

๑	-	๕

๑	-	๕

๓๓,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๖

๖

๓๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)  

		 ๑.		บริหารธุรกิจ	 ๕๑๐,๐๐๐ ๙ ๑	-	๕ ๖๘,๐๐๐ ๖	-	๙ ๔๒,๕๐๐

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)   

 ๑.		รัฐประศาสนศาสตร์	 	 	 	

	 ๒.		การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

๓๖๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

๖

๖

๑

๑	-	๕

๖๐,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๒	-	๖

๖

๕๘,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)    

 ๑.	 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 	 	

	 ๒.	 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร	 	 	 	 	

	 ๓.	 วิจัยและประเมินผลการศึกษา	 	 	

	 ๔.		คอมพิวเตอร์ศึกษา		 	 	

	 ๕.		ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค	 	 	

	 ๖.		นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 	

	 ๗.	 เคมีศึกษา		 	 	 	 	 	

	 ๘.	 การจัดการเทคโนโลยี	 	 	 	

	 ๙.	 วัฒนธรรมศาสตร์	 	 	 	 	

	 ๑๐.	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๓๐,๐๐๐

๒๓๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๓๐,๐๐๐

๒๖๐,๐๐๐

๒๙๓,๐๐๐

๒๓๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๒๖๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๑	-	๕

๑	-	๔

๑	-	๕

๑	-	๕

๑	-	๕

๑

๑	-	๕

๑	-	๕

๑	-	๕

๑	-	๕

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๖๓,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๖

๕	-	๖

๖

๖

๖

๒	-	๖

๖

๖

๖

๖

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๖,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

  ข้อ  ๕  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ ดังต่อไปนี้

สาขาวิชา

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน

จ�านวนเงิน
จ�านวน

ภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่ายภาค

เรียนละ
ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      

 ๑.	สาขาวิชาชีพครู ๓๕,๐๐๐ ๓ ๑	-	๒ ๑๕,๐๐๐ ๓ ๕,๐๐๐

ระดับปริญญาโท      

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)         

 ๑.		คณิตศาสตรศึกษา	 	 	 	 	

	 ๒.		คณิตศาสตรศึกษา	(วิชาชีพครู)	 	 	

	 ๓.		หลักสูตรและการเรียนการสอน	 	 	

	 ๔.		หลักสูตรและการเรียนการสอน	(วิชาชีพครู)	 	 	

	 ๕.		วิจัยและประเมินผลการศึกษา	 	 	 	

	 ๖.		วิจัยและประเมินผลการศึกษา	(วิชาชีพครู)	 	 	

	 ๗.		วิทยาศาสตรศึกษา		 	 	 	 	

	 ๘.		วิทยาศาสตรศึกษา	(วิชาชีพครู)	 	 	

	 ๙.	การบริหารจัดการการศึกษา	 	

	 ๑๐.	 คอมพิวเตอร์ศึกษา		 	 	 	

	 ๑๑.	 คอมพิวเตอร์ศึกษา	(วิชาชีพครู)	 	 	

	 ๑๒.	 คอมพิวเตอร์ศึกษา	(สควค.)	 	 	

	 ๑๓.	 สังคมศึกษา			 	 	 	 	

	 ๑๔.		สังคมศึกษา	(วิชาชีพครู)		 	 	

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ 

	๑๒๐,๐๐๐	

๑๗๕,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

๕

๕

๔

๕

๔

๕

๔

๕

๔

๔

๕

๔

๔

๖

๑	-	๔

๑	-	๔

๑	-	๓

๑	-	๔

๑	-	๓

๑	-	๔

๑	-	๓

๑	-	๔

๑	-	๓

๑	-	๓

๑	-	๓

๑	-	๓

๑	-	๓

๑	–	๕

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕

๕

๔

๕

๔

๕

๔

๕

๔

๔

๔	-	๕

๔

๔

๖

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน

จ�านวนเงิน
จ�านวน

ภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่ายภาค

เรียนละ
ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

	 ๑.	 ภาษาและวรรณกรรมไทย		 	 	

			 ๒.	 ภาษาอังกฤษศึกษา	 	 	 	

			 ๓.		ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค	

๙๙,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐

๕

๔

๕

๑	-	๔

๑	-	๓

๑	-	๔

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕

๔

๕

๑๙,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   

 ๑.	 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	 	 	 	

	 ๒.	 รัฐประศาสนศาสตร์

๙๖,๐๐๐

๑๐๕,๐๐๐

๕

๕

๑	-	๔

๑

๒๑,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๕

๒	-	๕

๑๒,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)    

 ๑.	 รัฐศาสตร์ ๑๒๐,๐๐๐ ๕ ๑	-	๔ ๒๔,๐๐๐ ๕ ๒๔,๐๐๐

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)    

 ๑.	 บริหารธุรกิจ

๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑	-	๕ ๒๒,๐๐๐ ๖ ๑๐,๐๐๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)    

 ๑.	 การจัดการเทคโนโลยี	 	 	 	

	 ๒.	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 		

	 ๓.	 เคมีศึกษา		 	 	 	 	 	

	 ๔.	 เคมีศึกษา	(สควค.)	 	 	 	

	 ๕.	 ชีววิทยาศึกษา		 	 	 	 	 	

	 ๖.		 ชีววิทยาศึกษา	(สควค.)	 	 	 	

	 ๗.	 เทคโนโลยีการเกษตร	 	 	 	

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๘๗,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๘๗,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๔

๔

๕

๕

๕

๕

๕

๑	-	๓

๑	–	๓

๑	-	๔

๑	-	๒

๑	-	๔

๑	-	๒

๑	–	๔

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๔

๔

๕

๔	-	๕

๕

๔	-	๕

๕

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐	

๑๒,๐๐๐

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  

	 ๑.	 การจัดการงานวิศวกรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๑	–	๔ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๒๐,๐๐๐
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน

จ�านวนเงิน
จ�านวน

ภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่ายภาค

เรียนละ
ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย

ระดับปริญญาเอก      

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)    

	 ๑.	การบริหารจัดการการศึกษา	 	 	 	

	 ๒.	หลักสูตรและการเรียนการสอน	

๓๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๖

๑	–	๖

๑	–	๕

๗

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖

๗

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)    

 ๑.	บริหารธุรกิจ	 ๔๕๐,๐๐๐ ๙ ๑	–	๕ ๖๘,๐๐๐ ๖	–	๙

๒๗,๕๐๐

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)    

 ๑.	 เคมีศึกษา		 	 	 	

	 ๒.	การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 	

	 ๓.	 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร	

	 ๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค	 	 	

	 ๕.	คอมพิวเตอร์ศึกษา		 	 	 	

	 ๖.	 วิจัยและประเมินผลการศึกษา	 	 	

	 ๗.		นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 	

	 ๘.	การจัดการเทคโนโลยี	 	 	 	

	 ๙.	 วัฒนธรรมศาสตร์	 	 	 	 	

	 ๑๐.		การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๖

๗

๖

๖

๖

๗

๘

๖

๖

๖

๑	–	๕

๑	–	๖

๑	–	๕

๑	–	๕

๑	–	๕

๑	–	๖

๑	–	๗

๑	–	๕

๑	–	๕

๑	–	๕

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๗,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖

๗

๖

๖

๖

๗

๘

๖

๖

๖

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๑,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร อัตราจ่ายเงินแต่ละภาคเรียน

จ�านวนเงิน
จ�านวน

ภาคเรียน
ภาคเรียนที่

อัตราจ่ายภาค

เรียนละ
ภาคเรียนที่ อัตราจ่าย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)   

 ๑.	 รัฐประศาสนศาสตร์	 	 	 	

	 ๒.	 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

๔๕๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๙

๙

๑	-	๘

๑	-	๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๙

๙

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)    

 ๑.	 รัฐศาสตร์ ๔๐๕,๐๐๐ ๙ ๑	-	๘ ๔๕,๐๐๐ ๙ ๔๕,๐๐๐

 

ข้อ ๖  ก�าหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมของแต่ละภาคเรียน ให้เป็นไปตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ข้อ ๗  การจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายให้จ่ายค่ารักษาสภาพ 

การเป็นนักศึกษาเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนสุดท้ายของแผนการเรียนในหมู่เรียนที่นักศึกษาได้จ่ายค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายเป็นต้นไปโดย 

หลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดการจ่ายค่ารกัษาสภาพนกัศกึษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	เรือ่งการรกัษาสภาพนกัศกึษาระดบับณัฑติ

ศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๐

ข้อ ๘  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนต�่ากว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่	 การลงทะเบียนเรียนซ�้า	 การลง

ทะเบียนเรยีนแทน	การลงทะเบยีนเพือ่เปลีย่นระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม	การลงทะเบยีนขอสอบประมวลความรู	้ครัง้ที	่๒	หรอื	๓	การลงทะเบยีนสอบวดัคณุสมบตัิ

ครั้งที่	๒	หรือ	๓	การลงทะเบียนสอบเค้าโครง	การค้นคว้าอิสระ	หรือวิทยานิพนธ์ครั้งที่	๒	หรือ	๓	การลงทะเบียนสอบการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ครั้ง

ที่	๒	หรือ	๓	แล้วแต่กรณีให้ด�าเนินการดังนี้

							 ๘.๑	กรณีการลงทะเบียนตามข้อ	๘	ในภาคเรียนที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย	ให้นักศึกษาจ่ายทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จ่าย	 และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนตามอัตราที่ก�าหนดแล้วแต่กรณีซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่องการเก็บเงินค่าหน่วยกิต	

และค่าธรรมเนียมการศึกษา	ระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๐

							 ๘.๒	กรณีการลงทะเบียนตาม	ข้อ	๘	ตั้งแต่ภาคเรียนที่สิ้นสุดการช�าระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายแล้ว	ให้นักศึกษาจ่ายทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา

สภาพเป็นนกัศกึษาและค่าธรรมเนยีมการลงทะเบยีนอืน่	ๆ 	ตามของประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	เรือ่ง	การเกบ็เงินค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีม

การศึกษา	ระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๐	ด้วย

ข้อ ๙   นกัศกึษาผูท้ีม่หาวทิยาลยัอนมุตักิารโอนผลการเรยีนหรอืการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบับัณฑิตศกึษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย	ดังนี้
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 ๙.๑	 การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 เรื่อง	 การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	 ซึ่งเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจ่าย		

	 	 ๙.๒	 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	 กรณีนักศึกษาผู้ที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนได้ศึกษาครบทุกองค์ประกอบก่อนครบก�าหนดภาค

เรียนตามแผนการเรียนของหมู่เรียนน้ันคือได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาเรียนตามหลักสูตรก�าหนด	สอบผ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ	์

สอบผ่านปากเปล่าการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์แล้วหรืออยู่ระหว่างขอส�าเร็จการศึกษา	 ให้นักศึกษาสามารถช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตาม

ทุกภาคเรียนตามข้อ	๔	หรือ	ข้อ	๕	จนกว่าจะมีระยะเวลาศึกษารวมแล้ว	ไม่น้อยกว่า	๑	ปีการศึกษา	หลังจากนั้นจึงสามารถรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาได้

โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายอีก

ข้อ ๑๐ การช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชนให้ปฏิบัติ ดังนี้

	 	 ๑๐.๑	 กรณีศึกษาทั่วไป	ให้นักศึกษาช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกภาคเรียนตามอัตราที่ก�าหนดในประกาศนี้

	 	 ๑๐.๒	 กรณีนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีข้อก�าหนดเฉพาะการจัดสรรงวดเงินซึ่งไม่สอดคล้องกับภาคเรียน 

ที่เปิดสอนและหรืออัตราที่ก�าหนดในประกาศนี้		ดังนี้

	 	 	 	 (๑)	 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามงวดเงินที่หน่วยงานจัดสรรในทุกภาคเรียนที่นักศึกษาได้รับ 

การจัดสรรทุนการศึกษา	จนกระทั่งครบตามอัตราที่ก�าหนดในประกาศนี้

	 	 	 	 (๒)	 มหาวิทยาลัยไม่อาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคเรียนที่นักศึกษาไม่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา 

โดยให้ระบุไว้ใน	ทบ.๒๐	ว่านักศึกษาได้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคเรียนนี้ไว้ในภาคเรียนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาแล้ว

	 	 	 	 (๓)	 มหาวทิยาลยัไม่อาจเรยีกเก็บเงนิค่าปรบั	เพราะการช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาล่าช้าเนือ่งจากองค์กรผูอ้ดุหนนุทนุมช่ีวงระยะเวลาอนมุติั

การสั่งจ่ายงวดเงินไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการช�าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 ๑๐.๓	 การจ่ายค่ารกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษาของนกัศกึษาผูท้ีไ่ด้รบัทนุอดุหนนุจากองค์กรของภาครฐัและเอกชนให้ปฏบิตัติามข้อ	๖	ของประกาศนี้

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

  กรณีมีปัญหาตีความเกี่ยวกับประกาศนี้	ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด	และถือเป็นที่สุด		 	 	

  

ประกาศ		ณ		วันที่			๕		พฤศจิกายน	พ.ศ.		๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์นิรุต	ถึงนาค)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒

	 	 เพื่อให้การบริหารงาน	 ระดับบัณฑิตศึกษาด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๓๑(๑)(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 และ	 ข้อ	 ๖	 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และตามความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เร่ือง	การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่าย	ระดบับณัฑติศกึษา		พ.ศ.	๒๕๖๐	ลงวนัที	่๒๔	มถินุายน	๒๕๖๐	ประกอบกบัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ

ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	ครั้งที่	๖/๒๕๖๒	วันที่	๒๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จึงออกประกาศการเรียกเก็บค่าหน่วยกิตและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย	ระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๒	ดังนี้

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”  

   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นเข้าเรียน ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป

   ข้อ ๓  ในประกาศนี้

	 	 	 	 	 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว่า		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 	 	 	 “อธิการบดี”		 หมายความว่า		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 	 	 	 “นักศึกษา”	 หมายความว่า		 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัและสาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ	

	 	 	 	 	 “ภาคเรียน”					หมายความว่า			ภาคเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน

	 	 	 	 	 “ค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่าย”		หมายความว่า		การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

         ภาคปกติ     ภาคสมทบ

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

	 	 	 	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

	 	 	 	 จ�านวนเงินเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร		 ๘๕,๐๐๐	 บาท	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	 	 	 	 จ�านวน			 ๔		 ภาคเรียน		 ๔	 ภาคเรียน		

	 	 	 	 เหมาจ่ายภาคเรียนที่	๑	-	๓		 ๒๒,๐๐๐	 บาท	 		๒๕,๐๐๐	 บาท										

	 	 	 	 เหมาจ่ายภาคเรียนที่	๔	 ๑๙,๐๐๐	 บาท	 		๒๕,๐๐๐	 บาท

         ภาคปกติ     ภาคสมทบ

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

	 	 	 	 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

									 	 	 จ�านวนเงินเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร		 ๖๙,๐๐๐		 บาท	 ๑๐๐,๐๐๐		 บาท

	 	 	 	 จ�านวน		 ๓		 ภาคเรียน		 ๔		 ภาคเรียน

	 	 	 	 เหมาจ่ายภาคเรียนที่	๑	-	๓		 ๒๓,๐๐๐		 บาท	 		๒๕,๐๐๐		 บาท										

	 	 	 	 เหมาจ่ายภาคเรียนที่	๔	 	๒๕,๐๐๐		 บาท

         ภาคปกติ     ภาคสมทบ

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

	 	 	 	 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

									 	 	 จ�านวนเงินเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร		 ๑๘๐,๐๐๐		 บาท	 ๓๐๐,๐๐๐		 บาท

	 	 	 	 จ�านวน		 ๖		 ภาคเรียน		 ๖	 ภาคเรียน		

	 	 	 	 เหมาจ่ายภาคเรียนที่	๑-๖		 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 		๕๐,๐๐๐	 บาท									
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คูมือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

PBRMU • มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคูมือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ ๕ การเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	 ระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน	 ๆ	 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

   ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้	 ให้อธิการบดีมีอ�านาจวินิจฉัย	 ชี้ขาดและถือเป็น

ที่สุด

ประกาศ	ณ	วันที่	๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒ 

 
 ขอ 7 การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาของนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตาม ขอ 4 โดยเปนผูท่ีมีระยะเวลา
การศึกษาท่ีเหลืออยูไมเกินกําหนดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๑ ดังนี้ 

 7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีระยะเวลาศึกษาตลอด
หลักสูตร ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
  7.2 ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
  7.3 ระดับปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จการศึกษากอนเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตดังนี้ 

  (1) นักศึกษาท่ีสําเร็จระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๘  
ปการศึกษา 
   (2) นักศึกษาท่ีสําเร็จระดับปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน  ๖  
ปการศึกษา 

ขอ 8 นักศึกษาท่ีศึกษาในเวลาราชการ ใหชําระ คารักษาสภาพการเปนนักศึกษาเฉพาะภาคเรียนท่ี ๑ 
และ ๒ ของภาคการศึกษาปกติ  และนักศึกษาท่ีศึกษานอกเวลาราชการ ใหชําระคารักษาสภาพทุก  
ภาคการศึกษา 

ขอ 9 ข้ันตอนการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ใหนักศึกษายื่นคํารองขอรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาท่ีคณะตนสังกัด โดยไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คณบดีท่ีสาขาวิชาสังกัด แลวใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเพ่ือชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน
นักศึกษา จึงแจงใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือ
ในกรณีไมอาจปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
              ประกาศ ณ วันท่ี  26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

                         (นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล) 
                      รักษาราชการแทน  
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(นายวุฒิพล	ฉัตรจรัสกูล)

รองอธิการบดี	รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

เพื่อส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
	 	 เพื่อให้การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙ 
ในการส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	 	 อาศัยอ�านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๕	ประกอบกับมติที่ประชุมคณะ
กรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	ครั้งที่	๙/๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๒๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงาน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพื่อส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ดังนี้
   ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระ เพื่อส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 
   ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้รุ่นที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
   ข้อ ๓  ในประกาศนี้
	 						 	 		 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 						 	 		 “อธิการบดี”	 หมายความว่า	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 						 	 		 “นักศึกษา”	 หมายความว่า	 นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอก	
	 	 	 	 		 		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 						 	 		 “บทความ”		 หมายความว่า	 บทความฉบับเต็มที่เป็นผลงานส่วนหนึ่งหรือผลงานองค์รวมของวิทยานิพนธ์และ 
	 	 	 	 		 		 	 	 การค้นคว้าอิสระเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 						 	 		 “สิ่งพิมพ์”	 หมายความว่า	 วารสารทางวิชาการที่มีผู้ประเมินและรายงานการประชุมวิชาการที่มีผู้ประเมิน	
	 						 	 		 “การยอมรับการตีพิมพ์”	หมายความว่า		 การตอบรับจากบรรณาธิการให้ตีพิมพ์บทความลงในสิ่งพิมพ์
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ ๔ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท	ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีคุณภาพ	หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ	ดังนี้

	 	 	 	 	 	๔.๑		 รายงานการประชุมทางวชิาการ	โดยบทความทีน่�าเสนอฉบบัสมบรูณ์	ได้รบัการตพีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ	

หรือ

	 	 	 	 	 	๔.๒		 วารสารทางวิชาการ	 โดยเป็นวารสารทางวิชาการที่อยู่ในระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ 

อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(Thai	Journal	Citation	Index	;	TCI)	ขึ้นไป	

   ข้อ ๕ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการ

ให้ตีพิมพ์ในส่ิงพิมพ์ท่ีเป็นวารสารทางวิชาการ	 โดยเป็นวารสารทางวิชาการที่อยู่ในระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในประเทศไทยและอยู่ใน

ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(Thai	Journal	Citation	Index	;	TCI)	ขึ้นไป	

   ข้อ ๖ ระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการ	มีดังนี้

	 	 	 	 	 ระดับ	 ๑	 วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ	 (International	 Peer-Reviewed	 	 Academic	 Journals) 

อยู่ในฐานข้อมูล	Web	of	Science	(ISI-WOS)	ที่มีค่า	Impact	Factor	ตั้งแต่	๐.๐๑	ขึ้นไป

	 	 	 	 	 ระดบั	๒	วารสารทางวชิาการทีต่พีมิพ์ในประเทศไทย	และเป็นทีย่อมรบัของส�านกังาน	คณะกรรมการการอุดมศกึษา	(สกอ.)	หรอืส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ในระดับนานาชาติ	

	 	 	 	 	 ระดบั	๓	วารสารทางวชิาการท่ีตพีมิพ์ในประเทศไทย	และเป็นทีย่อมรบัของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	(สกอ.)	หรอืส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ในระดับชาติ	

	 	 	 	 	 ระดับ	๔	วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย	และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	

   ข้อ ๗ ให้อธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี ้กรณมีปัีญหาตคีวามเกีย่วกบัประกาศนีใ้ห้อธกิารบดเีป็นผูว้นิจิฉยัชีข้าดและถอืเป็นทีส่ิน้สดุ

 

ประกาศ	ณ	วันที่		๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

 
(รองศาสตราจารย์สิทธิชัย	บุษหมั่น)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

	 	 เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เรื่อง	 การก�าหนดมาตรฐาน 

รหัสวิชา	ส�าหรับหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	จึงก�าหนดรหัสรายวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา		

	 	 อาศัยอ�านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ข้อ	 ๕	 และข้อ	 ๒๖.๒	 และ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เรื่อง	 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา	 ระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๗/๒๕๕๙	 เมื่อวันที่	 ๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เรื่อง	วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	ดังนี้

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง วิชาแกนร่วม ระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙”

   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

   ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ค�าสั่งและมติอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

   ข้อ ๔ ในประกาศนี้

	 	 	 	 	 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว่า		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 	 	 	 “อธิการบดี”	 หมายความว่า			 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 	 	 	 “หลักสูตร”	 หมายความว่า			 หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 	 	 	 “วิชาแกนร่วม”	 หมายความว่า			 รายวิชาแกนร่วมทุกสาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

	 	 																					 	 ปริญญาโท	และปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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   ข้อ ๕ โครงสร้างรายวิชาแกนร่วม

วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบยีน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

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

๒.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑ ๘๐๖๑๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) NC

รวม ๖ หน่วยกิต

ระดับปริญญาโท

๑.	ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๒ ๘๐๗๐๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) NC

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

๓.	สถิติส�าหรับการวิจัย 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�าหรับบัณฑิตศึกษา	๓ ๘๐๙๐๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) NC

	 ๒.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๓ ๘๐๙๑๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) NC

	 ๓.	ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ๘๐๙๓๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) GC

รวม ๙  หน่วยกิต

หมายเหตุ	:		 การลงทะเบยีน	Noncredit	(NC)	และGraduate	Credit	(GC)	การวดัผลและประเมนิผลการศกึษาให้เป็นไปตาม	ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

	 	 	 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	หมวด	๗	การวัดผลและประเมินผลการศึกษา	ดังนี้
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	 	 	 ๑.	 NC	 หมายถึง	 Noncredit	(ไม่นับหน่วยกิต)	และต้องได้ผลการประเมิน	ระดับ	S	(Satisfactory)

	 	 	 ๒.		GC	 หมายถึง	 Graduate	Credit	(นับหน่วยกิต)	และต้องได้ผลการประเมินเป็น	A,	B+,	B,	C+	หรือ	C

   ข้อ ๖ ค�าอธิบายรายวิชา

 ๘๐๖๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา ๑ ๓(๒-๒-๕)

  English for Graduate Studies 1

  เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี    

	 	 ทกัษะการใช้พจนานกุรมรปูแบบเล่มและอเิลก็ทรอนกิส์	ประกอบด้วย	การค้นหาและท�าความเข้าใจ	ความหมาย	การเลอืก 

ความหมายของค�าศัพท์	 ทักษะด้านค�าศัพท์ประกอบด้วย	 การเดาความหมาย	 การวิเคราะห์องค์ประกอบของค�าศัพท์	 ค�าศัพท์ทางวิชาการ	 ค�าศัพท์ที่มักใช้ 

ในมหาวทิยาลยัทกัษะด้านข้อความ	ได้แก่	การระบคุวามสมัพนัธ์ของข้อความ	การวเิคราะห์ความหมายของข้อความการอ่านและการเขยีนอนเุฉททางวชิาการ

เบื้องต้น	ทักษะการจดบันทึกใจความส�าคัญจากการฟังบรรยายทางวิชาการ	ตลอดจนการพูด	น�าเสนอข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น	

	 	 Skill	 development	 in	 effective	 use	 of	 	 advanced	 English	 dictionaries	 available	 in	 hard	 copy	 and	

online;	understanding	word	analysis	and	identifying	derivational	forms	and	meanings;		identifying		word	meanings	or	guessing	and	

analyzing	word	meanings	in	contexts	using	internal	and	external	clues;		studying	academic	words	and	academic	terms	frequently	 

encountered		on	university	campus;		discourse-level	skills	include	ability	to	understand	and	identify	organizational	structures	of	ideas	and	 

development	of	academic	reading	and	writing	skills		at	paragraph	level;		including	skills	in	note-taking	of	important	ideas	from	lectures	

and	academic	presentations.	

 ๘๐๖๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑  ๓(๒-๒-๕)

  Information and Communication Technology 1

  เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

	 	 ความส�าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรยีนการสอน	ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์	อนิเทอร์เนต็และ

การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่องานวิชาการ	การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและอ้างอิง	ทักษะการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่องานวิชาการ	คุณธรรมและ

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 	 Importance	of	information	technology	and	academic	communication,	skills	of	using	computer	related	

study	area,	the	internet	and	implementation	of	social	media	for	academic	purposes,	online	data	based	for	searching	and	referring,	

skills	of	using	academic	computer	program.	Ethics	and	moral	in	using	information	technology	and	communication
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 ๘๐๗๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา ๒ ๓(๒-๒-๕)

  English for Graduate Studies 2

  เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

	 	 ทบทวนทกัษะท่ีจ�าเป็นจากภาษาองักฤษส�าหรบับณัฑติศกึษา	๑	ฝึกทกัษะพืน้ฐานในการฟัง	พดู	อ่านและเขยีน	ภาษาองักฤษ 

ในระดับกลาง	 รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	 การอ่านบทความทางวิชาการ	 อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	 สามารถสรุปและน�าเสนอบทความทางวิชาการและ 

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

	 	 Review	 of	 necessary	 skills	 required	 in	 English	 for	 Graduate	 Studies	 ๑;	 development	 of	 the	 four 

language	 skills	 in	 listening,	 speaking,	 reading	 and	 writing	 at	 the	 intermediate	 level;	 focus	 on	 academic	 English	 reading,	 

particularly	academic	articles	and	abstracts;	summarizing	and	presenting	academic	articles	and	abstracts.	

 ๘๐๗๑๑๐๑  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒    ๓(๒-๒-๕)

  Information and Communication Technology 2

  เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

	 	 ความส�าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่งานวชิาการ	ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ท่ีเกีย่วข้องกบัสาขาวชิา 

ที่ศึกษา	 อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่องานวิชาการ	 ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและอ้างอิง	 ทักษะการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปการเขียน 

บทความวิจัยและการน�าเสนอผลงานวิจัย	การตรวจสอบความซ�้าซ้อนของงานวิจัย	คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 	 Importance	of	information	technology	and	academic	communication,	skills	of	using	computer	related	

study	area,	the	internet	and	implementation	of	social	media	for		academic	purposes,	online	data	based	and	referring,	computer	

program	skills,	writing	research	article	and	presentation	of	research	results,	Plagiarism	Detection,	ethics	and	moral	in	using	information	

technology	and	communication

 ๘๐๗๒๑๐๑ สถิติส�าหรับการวิจัย              ๓(๒-๒-๕)

  Statistics for Research

  เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 สถิติเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงค่าสถิติ	

เทคนคิการได้มาซึง่กลุม่ตวัอย่าง	การประมาณค่าพารามเิตอร์	การทดสอบสมมตฐิานทางสถติ	ิ	การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ตวัแปรเดยีว	ทัง้แบบม	ีและไม่มีตวัแปร

ร่วม	การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่หลายตวัแปรไม่เกนิสองกลุม่	การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยพหคุณู	การวเิคราะห์องค์ประกอบ	และการวเิคราะห์สมการ

โครงสร้าง	การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล	ทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล	และแปลความหมายของข้อมูล
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	 	 Basic	concepts	in	statistics,	data	collection,	descriptive	statistics,	probability,	random	variable,	sampling 

distribution,	sampling	techniques,	parameter	estimation,	statistical	hypothesis	testing,	covariate	and	non-covariate	for	univariate	mean	

comparison,	two	groups	multivariate	mean	comparison,	correlation	and	multiple	regression	analysis,	nonparametric	statistics,	selection	

of	appropriated	statistics	for	research,	application	of	software	package	for	data	analysis,	and	practice	data	analysis	and	interpretation.

 ๘๐๗๓๑๐๑  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา       ๓(๒-๒-๕)

  Educational Research Methodology 

  เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

	 	 ความหมายและลักษณะของการวิจัย	หลักการ	แนวคิด	และแนวปฏิบัติการวิจัย	ประเภทของการวิจัย	กระบวนการและ

การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา	 การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนเค้าโครงการวิจัยและ

รายงานการวิจัย	ฝึกปฏิบัติการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

	 	 Definitions	and	characteristics	of	research;	principles,	concepts	and	guideline	to	research;	types	of	re-

search,	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	application	of	research	results	to	develop	teaching	and	learning	and	

the	student				

 ๘๐๗๓๑๐๒      ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์         ๓(๒-๒-๕)

   Research Methodology in Social Science 

	 	 	 ความหมาย		ประเภทและความส�าคญัของการวจิยั	แนวคดิ	ทฤษฎกีารวจิยั	ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร์	การวจิยั

เชิงปริมาณ	การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบผสมผสาน	โดยมีการก�าหนดประเด็นการวิจัย	โจทย์วิจัย	วัตถุประสงค์การวิจัย	ตัวแปรการวิจัย	สมมติฐาน

การวิจัย	 การสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การจัดกระท�าและวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย	 การประเมินงานวิจัย	

การน�าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัย	การน�าผลการวิจัยไปใช้	จรรยาบรรณนักวิจัย	จริยธรรมการวิจัยและฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัย

	 	 	 Definitions;	types;	and	vital	of	research,	idea	and	research	theory,	research	methodology	in	social	science, 

quantitative	research,	qualitative	research	and	mix	methodology	research	which	fixed	research	issues,	research	proposal,	objectives, 

variables,	 and	 hypotheses.	 Development	 of	 research	 tools,	 data	 collection,	 organizing	 data	 and	 data	 analysis,	 writing	 research 

proposal	and	research	report,	assessment	of	research	study,	presentation	and	publication	of	research	results,	implementation	of	

research	results,	researchers	ethics,	ethics	of	conducting	research	and	practicum	research	procedures
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 ๘๐๗๓๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์      ๓(๒-๒-๕)

  Research Methodology in Science

	 	 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย	 ประเภทและกระบวนการวิจัยการก�าหนดปัญหาการวิจัย	 ตัวแปรและ 

สมมตุฐิาน		การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล	การเขยีนเค้าโครงและรายงานการวจัิยการประเมนิงานวจิยั	การน�าผลวจิยัไปใช้		จรรยาบรรณนกัวิจยั	เทคนคิ

วิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

	 	 Definition;	 characteristics;	 and	 research	objective;	 types	and	process	of	 research;	 identification	of	

research	problems;	variables	and	hypothesis;	data	collection	and	analysis;	writing	research	proposal	and	research	report;	evaluation	

of	research	;	implementation	of	research	results;	researcher	ethics;	research	techniques	and	methodology	for	sciences;	practice	of	

research	work,	data	analysis	and	writing	a	research	project	in	science.

 ๘๐๙๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา ๓ ๓(๒-๒-๕)

  English for Graduate Studies 3

  เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

	 	 ทบทวนทักษะที่จ�าเป็นจากภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 ๑	 และ	 ๒	 พัฒนาทักษะทั้ง	 ๔	 ด้านในระดับสูงโดยเน้น 

ความสามารถการสือ่สารเชงิวชิาการ	เช่น	การฟังข่าว	การบรรยายและการน�าเสนอทางวชิาการ	การประกาศ		การสนทนาและการสมัภาษณ์	แล้วสามารถสรปุ 

ความโดยการพูดและการน�าเสนอโดยใช้โปรแกรมน�าเสนอ	(Power	Point	Presentation)	ได้

	 	 Review	of	necessary	skills	 required	 in	English	 for	Graduate	Studies	๑	and	๒;	development	of	the	

four	language	skills	at	the	upper	intermediate	and	advanced	levels	with	focus	academic	communication	based	on	news,	lectures,	

announcements,	academic	discussion	&	presentations,	announcements,	interviews,	etc.;		ability	to	summarize	contents	in		speaking;	

as	well	as	development	of	oral	academic	presentation	skills	via	Power	Point	Presentation.	

 ๘๐๙๑๑๐๑  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓ ๓(๒-๒-๕)

  Information and Communication Technology 3

  เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

	 	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานวิชาการ	ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวชิาทีศ่กึษา	อนิเทอร์เนต็และการประยกุต์ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพือ่งานวชิาการการใช้ฐานข้อมลูเพือ่การสบืค้นและอ้างองิ	ทกัษะการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รูป 

การเขียนบทความวิจัยและการน�าเสนอผลงานวจิยัการตรวจสอบความซ�า้ซ้อนของงานวิจยั	คณุธรรมและจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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	 	 Importance	of	information	technology	and	academic	communication,	high	skills	of	using	computer 

related	 study	area,	 the	 internet	 and	 implementation	of	 social	media	 for	 	 academic	purposes,	 online	data	based	and	 referring, 

computer	program	skills,	writing	research	article	and	presentation	of	research	results,	Plagiarism	Detection,	ethics	and	moral	in	using	

information	technology	and	communication

 ๘๐๙๓๑๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ๓(๒-๒-๕)

  Advanced Research Methodology

	 	 รากฐานทางปรัชญา	 ญาณวิทยา	 หลักตรรกวิทยาในการค้นหาและสรุปความจริงจากผลการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	

กระบวนการในการด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย	 การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี	

คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 	 Philosophical	foundations,	epistemology,	logic	principles	in	research	inquiry	and	drawing	conclusions	

from	the	research	results,	research	methodology,	research	processes,	research	designs,	advance	data	analysis	techniques	in	research	

and	conclusion,	application	of	mixed	methodology,	research	value	for	quality	development,	and	multidisciplinary	research	

   ข้อ ๗  ให้อธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี ้กรณมีปัีญหาตคีวามเกีย่วกบัประกาศนี	้ให้อธกิารบดเีป็นผูว้นิจิฉยัชีข้าด	และถอืเป็นทีส่ดุ

 

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์สมชาย		วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง  การจัดแผนการเรียนวิชาแกนร่วม  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
	 	 เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับ	อุดมศึกษาแห่งชาติ		พ.ศ.		๒๕๕๒		เป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อยสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิทีก่�าหนดไวใ้นมาตรฐานคณุวุฒดิังกล่าวและประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม	เรือ่ง	การก�าหนดมาตรฐาน	รหัสวชิา	
ส�าหรับหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	จึงก�าหนดรหัสรายวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา		
	 	 อาศัยอ�านาจตามข้อบงัคับมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศกึษา		พ.ศ.		๒๕๕๐	ข้อ		๕		และข้อ		๒๓.๒		และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรือ่ง	การสอบและการเรยีนภาษาองักฤษของนกัศกึษา	ระดบับณัฑติศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๗	และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบณัฑติ
วทิยาลัย	ครัง้ที	่๓/๒๕๕๘	เมือ่วนัที	่๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๘	มหาวทิยาลยัจงึออกประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม		เรือ่ง	การจดัแผนการเรยีนวชิาแกนร่วม 
ระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๘		ดังนี้
   ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม เรือ่ง การจดัแผนการเรยีนวชิาแกนร่วม ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
   ข้อ  ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับส�าหรับจัดแผนการเรียนในหมู่เรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ เป็นต้นไป
   ข้อ  ๓ บรรดาประกาศ ค�าสั่งและมติอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
   ข้อ  ๔  ในประกาศนี้
	 	 	 	 	 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “อธิการบดี”			 หมายความว่า	 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “หลักสูตร”					 หมายความว่า	 หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “วิชาแกนร่วม”		 หมายความว่า	 รายวิชาแกนร่วมทุกสาขาวิชาระดับในประกาศนียบัตรบัณฑิต
	 	 																					 	 ปริญญาโทและปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “แผนการเรียน”	 หมายความว่า		 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร	ประกอบด้วยรายวิชาเรียนต่าง	ๆ	
	 	 	 	 	 	 	 	 ของหมู่เรียนนั้นครบสมบูรณ์ทุกองค์ประกอบที่ก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 	 ไว้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
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   ข้อ  ๕  การจัดรายวิชาแกนร่วมลงในแผนการเรียนของหมู่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาให้ด�าเนินการดังนี้ 

วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
ประเภทการ

ลงทะเบียน

การจัดการเรียนการสอน

ในแผนการเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ 

ของแผน 

การเรียน

ภาคเรียนที่ ๒ 

ของแผน 

การเรียน

ภาคเรียนที่ ๓ 

ของแผน 

การเรียน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

๑.		ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๑	 ๘๐๖๐๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) NC /

๒.		เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑ ๘๐๖๑๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) NC /

รวม ๖		หน่วยกิต

ระดับปริญญาโท

๑.		ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๒ ๘๐๗๐๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) NC / /

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

๓.		สถิติส�าหรับการวิจัย ๘๐๗๒๑๐๑ 	๓(๒-๒-๕) GC /

๔.		ระเบียบวิธีวิจัย	เลือกเรียน	๑	รายวิชา

	 ๔.๑	ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

	 ๔.๒	ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์		

	 ๔.๓	ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

๘๐๗๓๑๐๑

๘๐๗๓๑๐๒

๘๐๗๓๑๐๓

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

GC

GC

GC

/

รวม ๑๒		หน่วยกิต

ระดับปริญญาเอก

๑.	ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๓ ๘๐๙๐๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) NC / /

๒.	ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ๘๐๙๓๑๐๑ ๓(๒-๒-๕) GC /

รวม ๖		หน่วยกิต
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หมายเหตุ 	 การลงทะเบียน	Noncredit	(NC)	และ	Graduate	Credit		(GC)	การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตาม	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัย 

	 	 	 ราชภัฏมหาสารคาม	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		ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ		ณ		วันที่		๑๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์สมชาย	วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

 ๘๐๖๐๑๐๑ ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา ๑  ๓(๒-๒-๕)

                  English for Graduate Studies 1

	 	 ฝึกทกัษะพ้ืนฐานในการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ภาษาองักฤษในชวีติประจ�าวนัเน้นการอ่านและการสรปุความ	เอกสารทางวชิาการ 

ที่เกี่ยวข้องส�าหรับการค้นคว้าวิจัยในสาขาของผู้เรียนโดยใช้สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์

	 	 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. 

 ๘๐๗๐๑๐๑      ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา ๒   ๓(๒-๒-๕)

                    English for Graduate Studies 2

	 	 ฝึกทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับกลาง	 (Intermediate	 level)	 รวมท้ังเทคนิค 

การอ่าน	การอ่านบทความทางวิชาการ	อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	สามารถสรุปและน�าเสนอบทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

																	 	 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�าหรับบัณฑิตศึกษา ๓  ๓(๒-๒-๕)

                 English for Graduate Studies 3

	 	 ทบทวน	 	 ศึกษาหลักไวยากรณ์และพัฒนาทักษะอังกฤษ	๔	 ด้าน	 ได้แก่	 การฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียน 

โดยเน้นการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ	เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยายทางวิชาการ	ประกาศและการสนทนา	แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด		

และการน�าเสนอโดยใช้โปรแกรมน�าเสนอได้	(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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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

 ๘๐๖๑๑๐๑   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑   ๓(๒-๒-๕)

                 Information and Communication Technology 1

	 	 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร		สารสนเทศเพือ่การสือ่สารและสบืค้นและการประยกุต์ใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปู

เพื่องานวิชาการ

	 	 Information	 and	 communication	 technology,	 information	 communication	 retrieval,	 and 

application	of	package	program	for	academic	work. 

 ๘๐๗๑๑๐๑   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒   ๓(๒-๒-๕)

                  Information and Communication Technology 2

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง	 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งาน

โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ

	 	 Advanced	information	and	communication	technology,	information	communication	retrieval	and	

application	of	package	program	for	academic	presentation.	

กลุ่มวิชาสถิติกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
 

 ๘๐๗๒๑๐๑     สถิติส�าหรับการวิจัย                 ๓(๒-๒-๕)

              Statistics for Research

	 	 ความหมายและประโยชน์ของสถติ	ิการเก็บรวบรวมข้อมลู	การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนาความน่าจะเป็น	ตวัแปรสุม่		

การแจกแจงแบบสุม่ของค่าสถติ	ิเทคนคิการสุม่ตวัอย่าง	การประมาณค่า	การทดสอบสมมตฐิานของค่าสถติต่ิาง	ๆ 	การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การ

วเิคราะห์ความแปรปรวน	การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม		สถติศิาสตร์ไม่องิพารามเิตอร์	การเลอืกใช้สถติทิีเ่หมาะสมส�าหรับการวจิยั	การประยกุต์โปรแกรม

ส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

						 	 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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กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
 

 ๘๐๗๓๑๐๑  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา               ๓(๒-๒-๕)

  Educational Research Methodology 

	 	 ความหมายและลักษณะของการวิจัย	 หลักการ	 แนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัย	 ประเภทของการวิจัย	 กระบวนการ

และการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา	การชักตัวอย่าง	การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงาน

การวิจัย	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

 ๘๐๗๓๑๐๒      ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์              ๓(๒-๒-๕)

                   Research Methodology in Social Science 

	 	 ความหมาย		ลักษณะ		และเป้าหมายการวิจัย	ประเภทและกระบวนการวิจัยการก�าหนดปัญหาการวิจัย	ตัวแปรและ

สมมุติฐาน	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย	การประเมินงานวิจัย	การน�าผลวิจัยไปใช้	จรรยาบรรณนักวิจัย

และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานวิจัย	การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

										 	 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	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย	 ประเภทและกระบวนการวิจัยการก�าหนดปัญหาการวิจัย	 ตัวแปรและ

สมมุติฐาน	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย	การประเมินงานวิจัย	การน�าผลวิจัยไปใช้	จรรยาบรรณนักวิจัย

และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
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	 	 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

					 	 รากฐานทางปรชัญา	ญาณวทิยา	หลกัตรรกวทิยาในการค้นหาและสรปุความจริงในการวจิยั	ระเบยีบวธิวีจิยั	กระบวนการ

ขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย	แบบแผนการวิจัย	เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัย	การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี	คุณค่า

ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 	 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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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
	 	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๐		ข้อ	๔๖	และข้อ	๔๗		ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		เรื่อง	การจัดท�าการค้นคว้าอิสระ	ข้อ	๙.๘	และ	๙.๑๐	ลงวันที่	๑๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๑		และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	เรื่อง	การจัดท�าวิทยานิพนธ์	ข้อ	๙.๘	และ	๙.๑๐	ลงวันที่	๒๙	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 อาศัยอ�านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้อ	 ๕	 จึงออกประกาศข้อก�าหนด 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์		ดังนี้
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์”
  ข้อ ๒  ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  ข้อ ๓  บรรดาประกาศ ค�าสั่ง มติอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
  ข้อ ๔  ในประกาศนี้
	 	 	 	 มหาวิทยาลัย	 หมายความว่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 อธิการบดี	 หมายความว่า	 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 นักศึกษา	 หมายความว่า	 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญา
	 	 	 	 	 	 	 มหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต
	 	 	 	 คณะกรรมการสอบ	 หมายความว่า	 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของวิทยานิพนธ์
	 	 	 	 	 	 	 หรือการค้นคว้าอิสระ	(Thesis	Dissertation	and	Independent	Study)
	 	 	 	 คณบดีที่สาขาวิชาสังกัด	 หมายความว่า	 คณบดี	คณะหรือวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 หมายความว่า	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	 หมายความว่า	 วิทยานิพนธ์ที่ได้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย	ผ่านแล้ว	ได้แก้ไขตามค�าแนะน�าของ
	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการสอบมีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามคู่มือการท�าวิทยานิพนธ์ของ
	 	 	 	 	 	 															 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติการตรวจรูปเล่มแล้วและได้เข้าเล่มปกแข็งเรียบร้อยแล้ว	โดย
	 	 	 	 	 	 	 ระดับปริญญามหาบัณฑิตเป็นปกพื้นสีเขียวเข้ม	ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นปกพื้นสีแดงเข้ม
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	 	 การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์	 หมายความว่า	 การค้นคว้าอิสระที่ได้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผ่านแล้ว	ได้แก้ไขตามค�าแนะน�าของ

	 	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการสอบมีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามคู่มือการท�าการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 	 ของมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติการตรวจรูปเล่มแล้วและได้เข้าเล่มปกแข็งที่มีพื้นปก

	 	 	 	 	 	 	 	 สีน�้าเงินเข้มเรียบร้อยแล้ว

  ข้อ ๕ คุณสมบัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ มีดังนี้

	 	 	 	 ๕.๑	 เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับที่นักศึกษาได้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผ่านแล้ว

	 	 	 	 ๕.๒	 การแก้ไขวทิยานพินธ์	ให้นกัศึกษาแก้ไขวทิยานพินธ์ภายหลงัการสอบปากเปล่าข้ันสดุท้ายผ่านแล้ว	โดยให้แก้ไขตามค�าแนะน�า	ข้อเสนอแนะ 

และข้อสังเกตของคณะกรรมการสอบปากเปล่าขัน้สดุท้าย	ภายใต้การก�ากบัดแูลของอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วมแล้ว

	 	 	 	 ๕.๓	 การตรวจรูปเล่ม	ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขตาม	ข้อ	๕.๒		แล้ว	ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้ตรวจรูปเล่ม	นักศึกษา

ได้แก้ไขการจัดรูปเล่มตามที่อาจารย์ผู้ตรวจรูปเล่มแนะน�า	และอาจารย์ผู้ตรวจรูปเล่มได้อนุญาตให้เข้าเล่มได้แล้ว

	 	 	 	 ๕.๔	 องค์ประกอบของวทิยานพินธ์	ให้เป็นวทิยานพินธ์ทีม่อีงค์ประกอบและมกีารเรยีงล�าดบัขององค์ประกอบครบสมบรูณ์ตามข้อก�าหนดและ

หลักเกณฑ์	ตามคู่มือการท�าวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว

	 	 	 	 ๕.๕	 การเข้าเล่มวทิยานพินธ์		ให้นกัศกึษาเข้าเล่มวทิยานพินธ์หุม้ด้วยปกแขง็ทีม่สีพีืน้ปกตามก�าหนด	จ�านวน	๕	เล่ม	ส�าหรบัส่งบณัฑติวทิยาลยั	

กรณีนักศึกษาเข้าเล่มมากกว่า	๕	เล่ม	การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ส่วนที่เกิน	๕	เล่มอาจเข้าเล่มปกแข็งหรือปกอ่อนก็ได้	โดยต้องมีพื้นปกเป็นสีเดียวกัน		ดังนี้

	 	 	 	 	 ๕.๕.๑	 ระดับปริญญาโทเข้าเล่มวิทยานิพนธ์หุ้มด้วยปกที่มีสีพื้นปกเป็นสีเขียวเข้ม

	 	 	 	 	 ๕.๕.๒		ระดับปริญญาเอกเข้าเล่มวิทยานิพนธ์หุ้มด้วยปกที่มีสีพื้นปกเป็นสีแดงเข้ม

	 	 	 	 ๕.๖	 การลงนามเพื่ออนุมัติเล่มวิทยานิพนธ์	ให้นักศึกษาน�าเล่มวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติครบสมบูรณ์ตาม	ข้อ	๕.๑,	๕.๒,	๕.๓,	๕.๔	และ	๕.๕ 

แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์แต่ละเล่ม	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๕.๖.๑		คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายทุกคนลงนาม

	 	 	 	 	 ๕.๖.๒		คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัดลงนาม

  ข้อ ๖ คุณสมบัติการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ มีดังนี้

	 	 	 	 ๖.๑	 เป็นการค้นคว้าอิสระฉบับที่นักศึกษาได้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผ่านแล้ว

	 	 	 	 ๖.๒	 การแก้ไขการค้นคว้าอสิระ	ให้นกัศกึษาแก้ไขการค้นคว้าอสิระภายหลงัการสอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายผ่านแล้ว		โดยให้แก้ไขตามค�าแนะน�า	

ข้อเสนอแนะ		และข้อสังเกตของคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย	ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

	 	 	 	 ๖.๓	 การตรวจรูปเล่ม	ให้นักศึกษาส่งการค้นคว้าอิสระที่ได้แก้ไขตาม	ข้อ	๖.๒	แล้ว

ต่อบณัฑติวทิยาลยัเพือ่แต่งตัง้อาจารย์ผูต้รวจรปูเล่ม		นกัศกึษาได้แก้ไขการจดัรปูเล่มตามทีอ่าจารย์ผูต้รวจรูปเล่มแนะน�าและอาจารย์ผูต้รวจรปูเล่มได้อนญุาต

ให้เข้าเล่มได้แล้ว
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	 	 	 	 ๖.๔	 องค์ประกอบของการค้นคว้าอิสระ	ให้เป็นการค้นคว้าอิสระที่มีองค์ประกอบและมีการเรียงล�าดับขององค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามข้อ

ก�าหนดและหลักเกณฑ์ตามคู่มือการท�าการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยแล้ว

	 	 	 	 ๖.๕	 การเข้าเล่มการค้นคว้าอสิระ	ให้นกัศกึษาเข้าเล่มการค้นคว้าอสิระหุ้มด้วยปกแขง็ทีม่สีพีืน้ปกสีน�า้เงนิเข้ม	จ�านวน	๕	เล่ม	ส�าหรบัส่งบณัฑติ

วิทยาลัย	กรณีนักศึกษาเข้าเล่มมากกว่า	๕	เล่ม	การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ส่วนที่เกิน	๕	เล่มอาจเข้าเล่มปกแข็งหรือปกอ่อนก็ได้	โดยต้องมีพื้นปกเป็นสีน�้าเงินเข้ม

	 	 	 	 ๖.๖	 การลงนามเพือ่อนมุตัเิล่มการค้นคว้าอสิระ		ให้นกัศกึษาน�าเล่มการค้นคว้าอสิระทีม่คีณุสมบตัคิรบสมบรูณ์ตาม	ข้อ	๖.๑,	๖.๒,	๖.๓,	๖.๔		

และ	๖.๕	แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในหน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระแต่ละเล่ม	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๖.๖.๑	 คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายทุกคนลงนาม

	 	 	 	 	 ๖.๖.๒	 คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัดลงนาม

  ข้อ ๗ การอนุมตัเิล่มวทิยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระ ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัลงนามอนมุตัวิทิยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระทีม่คุีณสมบตัคิรบ

ตามข้อ	๕	หรือ	ข้อ	๖	โดยให้การลงวันที่	เดือน	ปี	ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามเป็น	วัน	เดือน	ปี	ที่อนุมัติเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

  ข้อ ๘ การคนืเล่มวทิยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระ	ส่วนทีน่กัศกึษาเข้าเล่มมากกว่า	๕	เล่ม	ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและหลกัเกณฑ์ตามแบบฟอร์ม

ของค�าร้องการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัย

  ข้อ ๙ ให้นักศึกษาน�าส่งแผ่นบันทึกข้อมูล		(Electronic	paper	ที่เป็น	Compact	disc:	CD)		ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือ 

การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ทั้งเล่ม	 จ�านวน	๑	ชุด	 โดยให้นักศึกษาพิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ	 ระดับการศึกษา	สาขาวิชาชื่อนักศึกษา	

รหัสประจ�าตัว	ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและปี	พ.ศ.	โดยใช้ตัวอักษรรูปแบบ	Angsana		New	ขนาด	๙	–	๑๒	p.	ติดไว้ที่ด้านหลังของแผ่นบันทึกข้อมูลดังนี้

	 	 	 	 ๙.๑		วิทยานิพนธ์

	 	 	 	 	 ๙.๑.๑	 ระดับปริญญาโท	พิมพ์บนพื้นกระดาษสีเขียวเข้ม	ตัวอักษรสีด�า

	 	 	 	 	 ๙.๑.๒	 ระดับปริญญาเอก	พิมพ์บนพื้นกระดาษสีแดงเข้ม	ตัวอักษรสีด�า

	 	 	 	 ๙.๒	 การค้นคว้าอิสระ	พิมพ์บนพื้นกระดาษสีน�้าเงินเข้ม		ตัวอักษรสีด�า

  ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้	ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการและให้เป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ		ณ		วันที่		๑		มีนาคม		พ.ศ.		๒๕๕๔

 
 

(รองศาสตราจารย์	ดร.สมเจตน์	ภูศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙
	 	 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุแก้ไขมาตรฐานความรูภ้าษาองักฤษของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม	ให้สอดคล้องกบั
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร	เรือ่ง	แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มีมาตรฐาน	คุณภาพ	และ
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	 	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๓๑	(๑)(๒)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	๒๕๔๗	ประกอบกับ	ข้อ	๕	และข้อ	๔๓	แห่งข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ�าบณัฑติวทิยาลยั	ในการประชุม	
ครั้งที่	๔/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จึงออกประกาศไว้ดังนี้
   ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เรือ่งการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙”
   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบและการเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
   ข้อ ๔ ในประกาศนี้
	 	 	 	 	 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว่า				 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “อธิการบดี”	 หมายความว่า				 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “นักศึกษา”	 หมายความว่า				 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “RMU-GET”	 หมายความว่า	 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 (Rajabhat	Maha	Sarakham	University	Graduate	English	Test:	RMU-GET)
	 	 	 	 	 “ภาคเรียน”	 หมายความว่า				 ภาคเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน
   ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาจากผู้สมัครหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายโดยให้ช�าระเป็นจ�านวนเงิน	๖๐๐	บาท	ต่อคนต่อครั้งที่ขอรับการทดสอบ
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ ๖ กรอบการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น	๓	ทักษะ	ดังนี้			

	 	 	 	 	 (๑)	 ทักษะการฟัง	 จ�านวน		 ๓๐		 คะแนน

	 	 	 	 	 (๒)	 ทักษะการอ่าน	 จ�านวน		 ๕๐	 	คะแนน

	 	 	 	 	 (๓)	 ทักษะการเขียน	 จ�านวน		 ๔๐		 คะแนน

	 	 	 	 	 	 รวมทั้งหมด		 	 ๑๒๐	 	คะแนน	

   ข้อ ๗ เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	แบ่งเป็น	๖	ระดับดังนี้

ระดับ ช่วงคะแนน การแปลผลการประเมิน

L1

L2

L3

L4

L5

L6

0	–	20

21	–	40

41	–	60

61	–	80

81	–	100

101	–	120

มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต�่า	(Low	Level)

มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพื้นฐาน	(Basic	Level)

มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง	(Intermediate	Level)

มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี	(Good	Level)

มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก	(Very	Good	Level)

มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเยี่ยม	(Excellent	Level)

   ข้อ ๘ วิธีการจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	 สามารถจัดสอบได้ทั้งแบบ	 Paper	 BasedTest	 และ	 Computer 

BasedTest

   ข้อ ๙ ให้บัณฑติวทิยาลัยร่วมกบัส�านกัวเิทศสมัพนัธ์และการจดัการศกึษานานาชาตแิละคณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ เป็นผูด้�าเนนิการ

จัดการทดสอบประเมินผลการสอบและรายงานผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

   ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้ตามประกาศให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดและ 

ถือเป็นที่สุด

ประกาศ	ณ	วันที่	๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์สมชาย	วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
	 	 โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานความรูภ้าษาองักฤษของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา		มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม	ให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่งแนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มีมาตรฐาน	คุณภาพและ
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	 	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๓๑	(๑)(๒)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	๒๕๔๗	ประกอบกับข้อ	๕	และข้อ	๔๓	แห่งข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๙	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ�าบณัฑติวทิยาลยั	ในการประชมุ 
ครั้งที่	๔/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จึงออกประกาศไว้ดังนี้
   ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคามเรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานความรูภ้าษาองักฤษของนกัศกึษาระดบับณัฑติ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบและการเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
บรรดาประกาศ ค�าสั่งอื่น ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้บังคับตามประกาศนี้ 
   ข้อ ๔ ในประกาศนี้
	 	 	 	 	 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว่า			 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “อธิการบดี”	 หมายความว่า				 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “นักศึกษา”	 หมายความว่า				 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 	 	 “RMU-GET”	 หมายความว่า	 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของ
	 	 	 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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   ข้อ ๕ นกัศกึษาต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัภายนอกทีม่หาวทิยาลัยยอมรบั	ตามข้อ	๖	หรือเข้ารบัการทดสอบความรู้ 

ภาษาอังกฤษ	RMU-GET	อย่างน้อยหนึ่งครั้ง	

   ข้อ ๖ การสอบวดัความรูภ้าษาองักฤษจากสถาบนัภายนอกทีม่หาวทิยาลยัยอมรบั	โดยมผีลการสอบให้มอีายไุม่เกนิ	๒	ปี	นบัถงึวนัทีม่หาวทิยาลยั 

ก�าหนดให้ยื่นผลการสอบ	มีดังนี้

	 	 	 	 	 (1)	 	TOEFL	

	 	 	 	 	 (2)	 	IELTS	

	 	 	 	 	 (3)	 	CEFR

	 	 	 	 	 (4)	 	CU-TEP		

	 	 	 	 	 (5)	 ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า	TOEFL	 หรือ	 IELTS	 ตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

   ข้อ ๗  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก	ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังนี้

	 	 	 	 	 ๗.๑	 มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่มหาวิทยาลัยยอมรับ	ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๑)	 TOEFL	PBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๕๐		 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 	 (๒)	 TOEFL	ITP	 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๕๐		 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 	 (๓)	 TOEFL	CBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๑๓๓		 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 	 (๔)	 TOFELiBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๕		 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 	 (๕)	 IELTS		 ไม่ต�่ากว่า		 ๔.๐	 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 	 (๖)	 CEFR	 ไม่ต�่ากว่าระดับ	 B๑	 	 หรือ

	 	 	 	 	 	 (๗)	 CU-TEP		 ไม่ต�่ากว่า		 ๕๐	 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 ๗.๒	 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	RMU-GET	ได้คะแนนไม่ต�่ากว่าระดับ	L๔	ทั้งนี้หากมีผลคะแนนต�่ากว่าเกณฑ์นี้	 ให้ทดสอบ

ใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์หรือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์เป็น	S	(Satisfactory)	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๑)	ผลการทดสอบอยู่ในระดับ	L๑	ต้องเรียนวิชา	รหัส	๘๐๖๐๑๐๑	ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๑	วิชารหัส	๘๐๗๐๑๐๑	

ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๒	และวิชารหัส	๘๐๙๐๑๐๑	ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๓	หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	๙	หน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 (๒)	 ผลการทดสอบ	อยูใ่นระดบั	L๒	ต้องเรยีนวชิารหัส	๘๐๗๐๑๐๑	ภาษาองักฤษส�าหรบับณัฑติศกึษา	๒	และวชิารหสั	๘๐๙๐๑๐๑	

ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๓	หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย	จ�านวน	๖	หน่วยกิต	หรือ

	 	 	 	 	 	 (๓)	 ผลการทดสอบ	อยู่ในระดับ	L๓	ต้องเรียนวิชารหัส	๘๐๙๐๑๐๑	ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา๓	หรือรายวิชาอื่นที่เทียบ

เท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย	จ�านวน	๓	หน่วยกิต	หรือ
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	 	 ท้ังนี้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาตาม	 ๗.๒	 (๑)	 ๗.๒	 (๒)	 หรือ	 ๗.๒	 (๓)	 สามารถเทียบเท่ากับผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	 RMU-GET 
ระดับ	L๔	
   ข้อ ๘ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ	เพื่อขอส�าเร็จการศึกษาส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์	
ดังนี้
	 	 	 	 	 (๑)	 TOEFL	PBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๕๐		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๒)	 TOEFL	ITP	 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๕๐		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๓)	 TOEFL	CBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๑๓๓		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๔)	 TOFELiBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๕		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๕)	 IELTS		 ไม่ต�่ากว่า		 ๔.๐	 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๖)	 CEFR	 ไม่ต�่ากว่าระดับ	 B๑	 	 หรือ
	 	 	 	 	 (๗)	 CU-TEP		 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๐		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๘)	 RMU-GET	 ไม่ต�่ากว่าระดับ	 L๒	 	 หรือ
	 	 	 	 	 (๙)	 มผีลการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ	RMU-GET	ได้คะแนนไม่ต�า่กว่าระดบั	L๒	ทัง้นีห้ากมผีลคะแนนต�า่กว่าเกณฑ์นี	้นกัศกึษาต้อง
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์เป็น	S	(Satisfactory)	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 ผลการทดสอบอยู่ในระดับ	L๑	ต้องเรียนวิชา	รหัส	๘๐๖๐๑๐๑	ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๑	หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่า
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๓	หน่วยกิต
	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาตามข้อ	๘(๙)	สามารถเทียบเท่ากับ	ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	RMU-GET	ระดับ	L๒
   ข้อ ๙ มาตรฐานความรูภ้าษาอังกฤษ เพือ่ขอส�าเรจ็การศกึษาส�าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท และหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัร
บัณฑิตขั้นสูง	ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์	ดังนี้
	 	 	 	 	 (๑)	 TOEFL	PBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๕๐		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๒)		 TOEFL	ITP	 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๕๐		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๓)		 TOEFL	CBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๑๓๓		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๔)		 TOFELiBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๕		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๕)		 IELTS		 ไม่ต�่ากว่า		 ๔.๐	 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๖)		 CEFR	 ไม่ต�่ากว่าระดับ	 B๑	 	 หรือ
	 	 	 	 	 (๗)	 CU-TEP		 ไม่ต�่ากว่า		 ๔๐		 คะแนน		 หรือ
	 	 	 	 	 (๘)		 RMU-GET	 ไม่ต�่ากว่าระดับ	 L๓	 	 หรือ
	 	 	 	 	 (๙)	 มผีลการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ	RMU-GET	ได้คะแนนไม่ต�า่กว่าระดบั	L๓	ทัง้นีห้ากมผีลคะแนนต�า่กว่าเกณฑ์นี	้นกัศกึษาต้อง
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์เป็น	S	(Satisfactory)	ดังนี้



120 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 	 	 	 (๑)		 ผลการทดสอบอยูใ่นระดบั	L๑	ต้องเรยีนวชิา	รหสั	๘๐๖๐๑๐๑	ภาษาองักฤษส�าหรบับณัฑติศกึษา	๑	และวชิา	รหสั	๘๐๗๐๑๐๑	

ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๒	หรือรายวิชาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๖	หน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 (๒)		 ผลการทดสอบ	อยูใ่นระดบั	L๒	ต้องเรียนวชิา	รหสั	๘๐๗๐๑๐๑	ภาษาองักฤษส�าหรบับณัฑติศกึษา	๒	หรอืรายวชิาอืน่ทีเ่ทยีบ

เท่าตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย	จ�านวน	๓	หน่วยกิต	

	 	 ทั้งนี้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาตาม	ข้อ	๙(๑)(๒)	สามารถเทียบเท่ากับ	ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	RMU-GET	ระดับ	L๓

   ข้อ ๑๐ มาตรฐานความรูภ้าษาองักฤษ เพ่ือขอส�าเรจ็การศกึษาส�าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกและหลกัสตูรนานาชาต ิต้องผ่านเกณฑ์ใด 

เกณฑ์หนึ่ง	ดังนี้

	 	 	 	 	 (๑)	 TOEFL	PBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๕๐๐		 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 (๒)	 TOEFL	ITP	 ไม่ต�่ากว่า		 ๕๐๐		 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 (๓)	 TOEFL	CBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๑๗๓		 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 (๔)	 TOFELiBT	 ไม่ต�่ากว่า		 ๖๕	 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 (๕)	 IELTS		 ไม่ต�่ากว่า		 ๕.๕	 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 (๖)	 CEFR	 ไม่ต�่ากว่าระดับ	 B๒	 	 หรือ

	 	 	 	 	 (๗)	 CU-TEP		 ไม่ต�่ากว่า		 ๖๒	 คะแนน		 หรือ

	 	 	 	 	 (๘)	 RMU-GET	 ไม่ต�่ากว่าระดับ	 L๔	 	 หรือ

	 	 	 	 	 (๙)	 ผลการเรยีนรายวชิา	โดยต้องรบัการประเมินผ่านตามเกณฑ์เป็น	S	ในรายวชิา	รหสั	๘๐๖๐๑๐๑	ภาษาอังกฤษส�าหรบับณัฑติศึกษา 

๑	 วิชารหัส	 ๘๐๗๐๑๐๑	ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 ๒	 และ/หรือวิชา	 รหัส	 ๘๐๙๐๑๐๑	ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	๓	 ตามที่ก�าหนดไว้ใน 

ข้อ	๗.๒	

   ข้อ ๑๑ ให้นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ ยื่นหลักฐานต่อบัณฑิตวิทยาลัยนับตั้งแต่มี

สภาพเป็นนักศึกษา 

	 	 	 	 	 	 กรณทีีน่กัศกึษายืน่หลกัฐานการสอบผ่านเกณฑ์ความรูภ้าษาองักฤษไว้ตัง้แต่ครัง้แรกทีส่มคัรเข้าศกึษาสามารถใช้ผลการสอบผ่านเกณฑ์

ความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว	เป็นหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ	เพื่อขอส�าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้	

	 	 	 	 	 	 กรณีมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอก	 ตามข้อ	 ๖	 ให้ยื่นค�าร้องพร้อมหลักฐานรับรองผลการสอบ 

โดยความเหน็ชอบของประธานคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิารณาอนมุตัแิล้ว	รายงานผลการสอบยงัส�านกังานส่งเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

   ข้อ ๑๒ ให้อธกิารบดรีกัษาการตามประกาศนีก้รณมีปัีญหาเกีย่วกับการบงัคบัใช้ตามประกาศให้อธกิารบดเีป็นผูม้อี�านาจวนิจิฉยัชีข้าดและถอื

เป็นที่สุด

ประกาศ	ณ	วันที่	๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์สมชาย	วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย			 	 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 		 :	 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�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	หลักสูตร

								 3.1.1		จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	42	

หน่วยกิต

								 3.1.2	โครงสร้างหลักสูตร

	 														หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการ

การศึกษา	จัดหลักสูตร		แผน	ก	แบบ	ก2			มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต	โดยมีโครงสร้างหลักสูตร	ดังนี้		

                 

ที่ หมวด หน่วยกิต

1. วิชาแกนร่วม 6

2. วิชาเฉพาะด้าน	

	 2.1	วิชาบังคับ

	 2.2	วิชาเลือก

24

21

3

3. วิทยานิพนธ์ 12

4. วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต)

รวม 42

  

	 	 3.1.3	รายวิชาในหลักสูตร

	 								 1)	 หมวดวิชาแกนร่วม	 เรียนไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	 ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่อง	วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิต

ศึกษา	ได้แก่	วิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย		 3(2-2-5)

	 Statistics	for	Research	

8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา					 											3(2-2-5)																																																																																	

	 Research	Methodology	in	Education
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

รายวิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต
8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2*	 3(2-2-5)
	 English	for	Graduate	Studies	2
8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2**	 3(2-2-5)
	 Information	and	Communication	
	 Technology	2
หมายเหตุ	 *	 กรณทีีน่กัศกึษาท่ีสอบไม่ผ่านภาษาองักฤษตามหลกัเกณฑ์ 
	 	 และเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด	ต้องเรยีนรายวชิาภาษา
	 	 องักฤษส�าหรบับณัฑติศกึษา	2	โดยไม่นบัรวมหน่วยกติและ
	 	 ได้ค่าผลการประเมินเป็น	S
	 **	 กรณทีีน่กัศกึษาทีไ่ม่ส�าเรจ็การศกึษาด้านคอมพวิเตอร์ศกึษา
	 	 ผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 
	 	 ต้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 2 
	 	 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น	S

					2)	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 			 2.1)	วิชาบังคับ	ให้เรียน	21	หน่วยกิต	ตามรายวิชาต่อไปนี้

1070101	 หลักการ	ทฤษฎีและปฏิบัติ	 3(2-2-5)
	 การบริหารการศึกษา
	 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	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1070104	 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา		 3(2-2-5)
	 Administration	of	Educational	
	 Resources	
1070105	 การบริหารหลักสูตร	การจัดการการเรียนรู้		 3(2-2-5)
	 และการนิเทศการศึกษา
	 Curriculum	Administration	,	Learning	
	 Management	andEducational	
	 Supervision	
1070203	 การประกันคุณภาพการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Education	Quality	Assurance
1070201	 การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและ	 3(90)
	 การบริหารสถานศึกษา	
	 Practicum	in	Educational	and	
	 Institutional	Administration																											

	 2.2)	 วิชาเลือกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า	 3	 หน่วยกิตจากรายวิชา 

ต่อไปนี้
1070202	 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและ	 3(2-2-5)
	 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหาร
	 จัดการการศึกษา
	 Research	for	Developing	Innovation	
	 and	technology	of	Educational	
	 Management
1070204	 การสัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Seminar	on	Educational		
	 Management

1070205	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Managing	Human	Resources	

	 for	Education
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1070206	 กฎหมายการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Educational	Laws

1070207	 เทคโนโลยีสารสนเทศ		 3(2-2-5)

	 การสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษา	

	 ส�าหรับการบริหารจัดการการศึกษา

	 Information	Technology	

	 Communication	and	Educational	

	 Technology	for	Educational	

	 Management

1070208	 ภาวะผู้น�า	การสร้างทีมงาน		 3(2-2-5)

	 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

	 Leadership,	Teambuilding	for	the	

	 Excellence	Educational	

	 Administration		Institution

1070209	 การบริหารงบประมาณการเงินและ	 3(2-2-5)

	 การบริหารทั่วไป

	 Budgeting,	Financing	and	General	

	 Management

1070210	 การศึกษาอิสระ	 3(2-2-5)

	 Independent	Study

1070211	 การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร	 3(2-2-5)

	 เพื่อการเปลี่ยนแปลง

	 Conflict	Management	and	Change	

	 Management

         

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3)	 หมวดวิทยานิพนธ์	จ�านวน	12	หน่วยกิต		ดังนี้

1070901	 วิทยานิพนธ์		 12	หน่วยกิต

	 Thesis

	 4)		 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน	ส�าหรบันกัศกึษาทีส่�าเรจ็ในระดับปรญิญาตรี 

สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา	นักศึกษาจะต้องเข้าทดสอบความรู้หลัก

การศึกษาและการจัดการการเรียนรู้และเข้าทดสอบความรู้นวัตกรรมและ

การประเมนิผลการศกึษา	ในระดับผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	60		หากผลการทดสอบ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด	จะต้องเรยีนวชิาเสรมิทกัษะทางการศกึษาโดยไม่นบั

รวมหน่วยกิต	ดังนี้

1014101	 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 Principle	of	Education	and	Learning	

	 Management

1035101	 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา	 3(2-2-5)

		 Innovation	and	Educational	Evaluation

4. ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา  ค�าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ)

8070101       ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2        3(2-2-5)

                   English for Graduate Studies 2 

						 ฝึกทกัษะการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ภาษาองักฤษเชงิวชิาการระดบั

กลาง	(Intermediate		level)	รวมทัง้เทคนคิการอ่าน	การอ่านบทความทาง

วชิาการ	อ่านบทคดัย่อ	วทิยา	นพินธ์	สามารถสรปุและน�าเสนอบทความทาง

วิชาการ	และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           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

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8071101   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2         3(2-2-5)

              Information and Communication 

 Technology 2    

						 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารขัน้สงู	สารสนเทศเพือ่การ

สื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ

น�าเสนอผลงานวิชาการ

						 Advanced	information	and	communication	technol-

ogy,	 information	 communication	 retrieval	 and	 application	 of	

package	program	for	academic	presentation

  กลุ่มวิชาสถิติ

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5) 

 Statistics for Research                 

						 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง

แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การ

วิเคราะห์	 ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	 สถิติศาสตร์

ไม่องิพารามเิตอร์	การเลอืกใช้สถติทิีเ่หมาะสมส�าหรบัการวจิยั	การประยกุต์

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           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

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา                      3(2-2-5)

 Research Methodology in Education

	 ความหมายและลักษณะของการวิจัยประเภทของการวิจัย 

เทคนิคการวิจัยแบบต่าง	 ๆ	 รูปแบบกระบวนการและการออกแบบการ

วิจัยทางการศึกษา	 การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ ์

การสร้างเครื่องมือการวิจัย	 สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์

ข้อมูล	 ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนรายงานและเผยแพร่งานวิจัย			

การประเมิน	 สังเคราะห์และการน�าผลวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง	

	 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.	3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1070101 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ 3(2-2-5)

 การบริหารการศึกษา 

 Principles, Theories and Practices 

 of Educational Administration 

	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ	ทฤษฎี	หลักการ	กระบวนการ	เทคนิค 

ทักษะและหน ้ าที่ ในการบริหารจั ดการการศึ กษาให ้มี คุณภาพ 

การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษาตามภารกิจการบริหาร

การศึกษาและการบริหารสถานศึกษา	 วิวัฒนาการการบริหารการศึกษา

ของไทยทัง้รปูแบบและระบบการจดัการศกึษา	การบรหิารการเปลีย่นแปลง	

การบริหารความขัดแย้ง	 การบริหารความเสี่ยง	 ผู ้น�าและภาวะผู ้น�า 

การเปล่ียนแปลง	 การสร้างปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม	การบรหิารโดยองค์คณะบคุคล	การบรหิารโดยยดึ

โรงเรียนเป็นฐาน	การบรหิารงานระบบเครอืข่าย	การบรหิารจดัการองค์การ

และการจัดองค์การรูปแบบต่าง	 ๆ	 วัฒนธรรมองค์การ	 การเปลี่ยนแปลง

องค์การ	และการพัฒนาองค์การ		การจัดการศึกษายุคใหม่	และบริบทและ

แนวโน้มการจัดการศึกษา

	 Foundations	 of	 principles,	 theories,	 process,	

techniques,	 skills	 and	 duty	 in	 quality	 of	 administration	 of	 

education	 management,	 building	 visions	 of	 educational	 

administration	 and	 organization;	 	 paradigmatic	 evolution	 of	 

administration;	systems	and	processes	of	administration;	change	

management,	conflict	management,	 risk	management,	 leader	

and	leadership;	participatory	administration;	administration	by	

a	 body	 of	 people	 and	 school-based	 administration;	 human	

relationship	 and	 	 development	 teamwork;	 organizational	 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

management	conceptual	frameworks,	organizational	culture	and	

organizational	change	in	the	administration	and	development	

of	educational	organizations;	modern	educational	management;		

contexts	and	trends	of	educational	organization

1070102  นโยบายและการวางแผนการศึกษา                 3(2-2-5) 

 Policies and Education Planning 

	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการและกระบวนการก�าหนดวิสัยทัศน์

นโยบายและการวางแผนการศึกษา	 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สร้างสรรค์

นโยบายการศึกษา	 ปฏิบัติการการก�าหนดนโยบาย	 การวางแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา	 ยุทธศาสตร์ 

การวางแผนกลยุทธ์ตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม	ปฏิบัติการการจัดท�า

แผน	แผนงาน	โครงการ	แผนกลยทุธ์การศกึษาสูป่ฏบิติั	การประเมนิปรบัปรงุ

และพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถาน

ศึกษาตามสภาพการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม	

	 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	 base	 on	 sufficiency	 economy	 philosophy. 

The	change	of	the	world	and	society	Change	leader	Leadership	

Leadership	Behavior
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1070103  การเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ  3(2-2-5) 

 Being Professional Education 

 Administrator

	 คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์	 พฤติกรรม 

ผูบ้รหิารมอือาชพีทีส่อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก	จติวญิญาณ	

อุดมการณ์ของผู้บริหาร	พัฒนาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ	บทบาทของ

ผู้บริหารในการสร้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการ

จัดการศึกษา	 โดยเฉพาะการเป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์	 การเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม	 	 หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต	

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารและ

ความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่น	ความรับผิดชอบต่อผลงาน	การส่ง

เสริมวินัย	 คุณธรรม	 จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ	 จริยธรรมของ

วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา	 จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ครุสภาก�าหนด	 และ

การมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ	 การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของ

นักบริหารสมัยใหม่	 ศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและการวิจัย

เพื่อการบริหารและการเรียนรู้

	 P r o f e s s i o n a l 	 a dm i n i s t r a t o r ’ s 	 d e s i r a b l e 

characteristics;	 components	 of	 a	 professional	 administrator; 

development	 of	 being	 a	 professional	 administrator;	 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 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

organizations	and	the	administrator’s	participation;	development	

of	modern	administrator’s	competencies	and	personality;	a	study	

and	analysis	and	apply	the	results	of	research	and	educational	

innovation	for	learning	and	administration.	

1070104  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 Administration of Educational

 Resources                                 

	 การระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา	การบรหิารงานธรุการ	การเงนิ 

พัสดุและอาคารสถานที่	 การบริหารงานบุคคล	 การบริหารความเสี่ยงและ

ความขัดแย้ง	 การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้	 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา	 การบริหารงานธุรการ	 การบริหาร

งบประมาณ	 การเงิน	 บัญชีและพัสดุ	 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	การบรหิารการประชาสมัพนัธ์และความสมัพนัธ์ชมุชน	

การให้บริการทางการศึกษาและการอาชีพ	การน�าศักยภาพการศึกษามาใช้

ในสถานศกึษา	และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	การน�าผลการวจิยัมาใช้ในการพฒันา

ชุมชน	 การแสวงหา	 การวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา	

โดยการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

	 Raising	 resources	 for	 education	 Administration, 

finance,	 parcel	 and	 building.	 Personnel	 management 

Management	 of	 learning	 resources	 and	 environment	 to 

promote	 learning	management,	 clerical	work;	 administration 

of	budget,	finance,	accounts	and	materials;	principles	of	human 

resource	management;	administration	of	buildings,	grounds	and 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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.

1070105  การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  3(2-2-5)
 และการนิเทศการศึกษา                    
 Curriculum Administration,
 Learning Management and 
 Educational Supervision              
	 การพัฒนาหลักสูตร	 หลักสูตรสถานศึกษาและการประเมิน
หลักสูตร	 การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศการจัด 
การเรียนการสอนและการสอนเสริม	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และการพัฒนาศักยภาพผู ้ เรียน	 การเรียนรู ้ที่ เน ้นผู ้ เรียนเป็นส�าคัญ 
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครู	 ให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็ม
ตามศกัยภาพ		บรหิารกจิกรรมเสริมหลกัสตูรและกจิกรรมนกัเรยีนเพือ่พฒันา
ศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น	 การบริหารจัดการให้เกิด 
การพฒันาทกัษะชีวติของผูเ้รยีน	การบรหิารจัดการให้เกดิการดูแลช่วยเหลอื 
ผู้เรียนระบบการนิเทศการศึกษา	 จิตวิทยาการนิเทศ	 ภารกิจการนิเทศ
การศึกษาและบทบัญญัติในกฎหมายที่เก่ียวข้องการจัดระบบสารสนเทศ 
เพื่อการนิเทศการศึกษา	 การวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา		
คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรณยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Curriculum	 development	 School	 curriculum 

and	 course	 evaluation	 Academic	 Administration	 for	 Quality 

and	 Excellence	 Management	 of	 teaching	 and	 learning,	 

supplementing,	 organizing	 and	 evaluating	 Learning	 and	 

developing	 potential	 learners,	 child	 center	 instruction.	 

Supervision	of	Education	 for	Teacher	Development	Keep	 the	

learner’s	 learning	 to	 grow	 to	 full	 potential.	 theories	models	

system,	 psychology,	mission	 of	 supervisor,	management	 by	

information	system	for	supervision	and	analysis	theories		and	

principle	of	supervision,	ethic	and	profession	standard	and	ethics	

of	supervisors.

1070201 การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(90)

 และการบริหารสถานศึกษา            

 Practicum in Educational and 

 Institutional Administration 

	 การฝึกประสบการณ์	 และพัฒนาทักษะวิชาชีพผู ้บริหาร

การศึกษาและผู ้บริหารสถานศึกษา	 ประกอบด้วยการพัฒนาวิชาชีพ 

ทางการบริหารการศึกษา	 ความเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 การบริหารสถาน

ศกึษา/หน่วยงานทางการศกึษา	ภายใต้การแนะน�าของผูบ้รหิารพีเ่ลีย้ง	และ

อาจารย์นิเทศก์

	 Practice	 experience	 In	 addition,	 the	 development	

of	 professional	 skills,	 educational	 administrators	 and	 school	

administrators	include	professional	development	in	educational	

administration	under	the	guidance	of	a	mentor	administrator.	

and	mentors.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1070203 การประกันคุณภาพการศึกษา  3 (2-2-5) 

 Education Quality Assurance      

	 แนวคดิ	เทคนคิ	หลกัการและกระบวนการในการประกนัคณุภา 

พการศึกษา	 การประกันคุณภาพภายในและภายนอกความรู้เบื้องต้น 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา	 มาตรฐาน	 เกณฑ์	 ตัวบ่งช้ี 

การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแต ่ละ

ระดับ	 การใช ้กระบวนการวิจัยเป ็นฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 

การประเมินผลสถานศึกษา	 การก�ากับติดตามส่งเสริมและการน�าผล 

การประกันคุณภาพไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา			 	

	 Concepts,	 techniques,	 principles,	 and	 basic 

knowledge	 related	 to	 educat ion	 qual ity	 assurance 

	 including	 standard,	 criteria,	 indicators	 of	 education	 quality	 

assurance	 of	 standard	 for	 each	 education	 level	 	 leading	 to	 

strategies	 of	 education	 quality	 assurance.	 Educational	 

improvement	base	on	research	process.	Educational	evaluation,	

Mornitoring,	Foster	and	using	the	resulted	of	quality	assurance	

for	development	Education.

  4.3 หมวดวิชาเลือก

1070202  การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ทางการบริหารจัดการการศึกษา                    

 Research for Developing 

 Innovation and Technology 

 Information of Educational 

 Management  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 ความหมาย	 ลักษณะ	 ประเภทและธรรมชาติของ	 การวิจัย 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือน�าองค์ความรู ้จากเทคโนโลย ี

สารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา	 เทคนิคการวิจัยอย่าง 

หลากหลายท้ังวิจัยเชิงคุณภาพ	 การวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงผสม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ

การศึกษาโดยศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงจรรยาบรรณทางการวิจัยในการบริหาร

จัดการการศึกษา	 เพื่อการออกแบบ	 วางแผน	 การบริหารจัดการองค์กร

และอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องรวมถงึการปฏบิตั	ิการใช้เทคโนโลยสี�าหรบัการบรหิาร

จัดการการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การเรียนรู้

	 Meaning,	 nature,	 type	 and	 nature	 of	 research.	

Analyze	 and	 synthesize	 research	 results	 to	 bring	 knowledge 

f rom	 informat ion	 technology	 to	 the	 management 

of	 education.	 Various	 research	 techniques	 research	 

multiple	methods	including	qualitative,	qualtitative	and	mixed	 

method	 research	 effectiveness	 in	 educational	 administration, 

By	studying	the	principles	and	good	practices	in	the	application 

of	information	and	communication	technology	as	well	as	the	

ethics	 of	 research	 in	 educational	management.	 For	 design, 

planning,	corporate	management,	and	more.	Relevant	include	

the	use	of	technology	for	educational	management.	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1070204 การสัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา  3(2-2-5) 

 Seminar on Education 

 Management 

	 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษาศึกษาจัดท�าข้อเสนอ 

เชิงนโยบายส�าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาผู้น�าการเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรม	 ภาวะผู ้น�า	 การบริหารแหล่งเรียนรู้และการพัฒนา 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

	 Saminar	 in	 Educational	 Administration	 make	

policy	 proposals	 for	 the	 development	 of	 educational	 

management.	 Change	 Agent,	 Leadership	 Behavior,	 Resource	 

Management	 for	 the	 development	 of	 activities	 to	 promote	

students.

1070205  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา           3(2-2-5)                

 Managing Human Resources 

 for Education

	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากร

มนุษย์การจูงใจและจิตวิทยาในการบริหาร	 การประยุกต์ใช้แนวคิด	 ทฤษฎี

พฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 วิเคราะห์ปัญหา 

และแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 Pr inciples,	 concepts,	 theories	 of	 processes 

of	 personnel	management	 for	 education,	 motivation	 and	 

management	 psychology,	 application	 of	 behavioral	 science	

theories	for	human	resource	management,	problem	and	trend	

analysis	of	human	resource	management.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1070206  กฎหมายการศึกษา  3(2-2-5) 

 Educational  Laws

	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติ 

กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา 

การศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง	การใช้กฎหมายทางการศึกษา	ปัญหาและ

แนวทางในการแก้ปัญหา

	 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.

1070207  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

 การส่ือสารและเทคโนโลยีการศึกษา                               

 ส�าหรับการบริหารจัดการการศึกษา  

 Information Technology 

 Communication and Educational 

 Technology for Educational

 Management 

	 หลักการและแนวปฏิบัติที่ ดี ในการประยุกต ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการการศึกษา	 เช่น	 การใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	ระบบเครือข่ายและอื่น	ๆ	เพื่อการ

ออกแบบวางแผน	การจัดองค์กร	การจดัการบรหิารองค์กร	การงบประมาณ	

การอ�านวยการ	และการประเมนิระบบงานในการบรหิารองค์การ	และอืน่	ๆ 	

ทีเ่กีย่วข้อง	การฝึกปฏบิตักิารใช้เทคโนโลยแีละสือ่สารส�าหรบัการบรหิารการ

ศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Principles	 and	 the	 best	 practices	 of	 application	 of	
information	 technology	 and	 communication	 for	 educational									
management	and	administration,	 included	using	of	computer
sys tem	 hardware , 	 so f tware , 	 network ing 	 e tc . , 	 fo r 
designing	 and	 planning,	 organizing,	 budgeting,	 directing,	
and	 evaluating	 educational	 organization	management	 and 
administration		and	related	functions	in	educational	organization, 
and	 also	 practices	 of	 information	 and	 communication	 for 
educational	management	and	administration.

1070208 ภาวะผู้น�า การสร้างทีมงานเพื่อ 3(2-2-5)
 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อ
 ความเป็นเลิศ 
 Leadership, Teambuilding for 
 the Excellence Educational 
 Administration Institution
	 ความหมาย	ประเภท	บทบาท	คุณลักษณะของผู้น�า	ภาวะผู้น�า 
ทฤษฎีภาวะผู้น�า	 การเสริมสร้างภาวะผู้น�า	 การวิเคราะห์และสังเคราะห ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น�าจากงานวิจัยต�ารา	 และศึกษากรณีตัวอย่าง 
ในภาคสนาม	 เทคนิคการจูงใจ	 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์	การสร้างทมีงาน	คณุธรรม	จรยิธรรมของผู้บรหิาร	ความเป็นผูน้�า 
ในการพัฒนาท้องถิ่น
	 Defin i t i on , 	 t ype , 	 r o l e , 	 cha r ac te r i s t i c 	 o f	 
leader,	 leadership,	 theory	 of	 leadership,	 leadership	 
empowerment,analysis	 and	 synthesis	 of	 leadership	 
knowledge	 fromresearch	 studies,	 texts	 and	 case	 studies 
motivation	 technique,	 building	 human	 relations,	 creative	 
thinking,	team	building,	ethics	of	administrators	and	community	
leaders.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1070209 การบริหารงบประมาณ 3(2-2-5)

 การเงิน และการบริหารทั่วไป  

 Budgeting, Financing and 

 General Management  

การบริหารงบประมาณ	 การเงินและการพัสดุ	 นวัตกรรมและเทคโนโลย	ี

คุณธรรม	 จริยธรรมในการบริหารงบประมาณ	 การเงิน	 และการพัสดุ 

การบริหารส�านักงาน	 	 การประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน 

การบริหารอาคารสถานที่	 สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 เพ่ือ

การเรยีนรู	้บทบญัญตัใินกฎหมายว่าด้วยงบประมาณการเงนิและการบรหิาร

ทั่วไปและปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหารงบประมาณ	 การเงิน

และการบริหารทั่วไป

	 Budgeting,	 financing	 and	 supplies	 	 administration, 

innovation	 and	 technology,	 ethics	 of	 office	 automation, 

public	 relationship	 and	 community	 relationship;	 building, 

environment	and	infrastructure	management	for	learning;	acts	

of	budgeting,	 financing	and	general	management,	practice	of	

budgeting,	financing	and	supplies	administration.		

1070210 การศึกษาอิสระ 3(2-2-5) 

 Independent Study 

	 การศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา 

ที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ	 ภายใต้การควบคุมของอาจารย์เพื่อให้มี 

ความเข้าใจลึกซึ้ง	โดยการศึกษาเป็นรายบุคคล

	 A	study	of	educational	administration	and	management 

according	to	the	students	interest	under	consult	of	a	lecturer		

for	intensive	understanding	by	individual	study.	



132 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1070211 การบริหารความขัดแย้งและ 3(2-2-5)

 การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง         

 Risk Management and Change 

 Management  

	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดแย้งในองค์การ	เทคนิคและกระบวนการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง	 ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งในองค์การ	 การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและการเรียนรู้จากกรณี

ความขดัแย้งเพ่ือการพฒันาองค์การ	ทฤษฎหีลกัการแนวคดิใหม่และศาสตร์	

เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงทางการศกึษา	เทคนคิและกระบวนการบรหิารการ

เปลีย่นแปลงทางการศกึษา	แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาไทยและ

สากลในอนาคต

	 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	organiza-

tion	development;	theories,	principle,	new	concept	and	sciences		

related	to	educational	changes;	technique	and	process	of	edu-

cational	change	management,	trends	of	Thai	and	International	

educational	changes	in	the	future.		

1070291   วิทยานิพนธ์                            12 หน่วยกิต                       

 Thesis 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	 การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาทางด้าน 

การบริหารจัดการการศึกษา	 	 โดยอาศัยอาศัยหลักการ	 ทฤษฎีในการแก้

ปัญหาทางการศกึษา	ด้วยเทคนคิวธิวีจิยัและการสร้างองค์ความรูใ้หม่	ๆ 	เพือ่

ใช้ในการพัฒนาการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Research	 on	 educational	 management	 issues	

with	 emphases	 on	 academic	 initiatives;	 using	 theories	 and 

principles	 to	 solve	 problems	 in	 education	 by	 using	 research	

techniques	 and	 created	 a	 new	 body	 of	 knowledge	 for 

educational	development.

  4.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

1014101  หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                3(2-2-5) 

 Principles of Education and 

 Learning Management 

	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา	 การศึกษากับศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง	เช่น	ปรัชญาการศึกษา	จิตวิทยาการศึกษา	ประวัติและแนวคิดที่มี

อทิธพิลต่อการศกึษาไทย	พระราชบญัญตักิารศกึษาและแผนการศกึษาแห่ง

ชาติ	ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ	องค์กรวิชาชีพและใบประกอบ

วิชาชีพ	 หลักสูตรและแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน	

ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาของไทย

	 Bas i c 	 concepts 	 o f 	 educa t ion , 	 educa t ion 

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	 professionalcertificate, 

curriculum	 and	 basic	 concepts	 of	 instruction,problems 

and	 trends	 of	 educational	management	 and	 administration 

in	Thailand.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 ความหมายขอบข ่ ายและความส� าคัญของนวัตกรรม 

ทางการศึกษาและการวัดผลการเรียนการสอนกระบวนการสื่อความหมาย	

สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน	 การผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรม 

การเรียนการสอน	 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล	 หลักการ

วัดผลประเมินผล	 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวัดผล	 ระเบียบ

และการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่าง	ๆ 	ปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

	 D e fi n i t i o n , 	 s c o p e , 	 a n d 	 impo r t a n c e 	 o f 

educational	 innovation	 and	 evaluation,	 communication 

process,	instructional	materials	and	innovation,	production	and 

implementation	 of	 instructional	materials	 and	 innovation, 

instructional	 management	 and	 evaluation,	 principle	 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

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ. 2562

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต		

	 	 	 	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

					ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 Master	of		Education	Program	in	

	 	 	 	 Early	Childhood	Education

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(การศึกษาปฐมวัย)

				ชื่อย่อ	(ไทย)		 :	 ค.ม.	(การศึกษาปฐมวัย)

				ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)		 :		 Master	of		Education	(Early	Childhood	

	 	 	 	 Education)

				ชื่อย่อ	(อังกฤษ)		 :	 M.Ed.	(Early	Childhood	Education)

3.  จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

			 3.1	หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก2	เรียนไม่น้อยกว่า	39	หน่วยกิต

			 3.2	โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร	 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	39	หน่วยกิต

	 	 1.	 หมวดวิชาแกนร่วม	 6		 	หน่วยกิต

	 	 2.		 หมวดวิชาเอก	 	 21	 	หน่วยกิต

	 	 	 2.1	วิชาบังคับ	 	 15		 หน่วยกิต

	 	 	 2.2	วิชาเลือก	 	 6		 หน่วยกิต

	 	 3.	หมวดวิทยานิพนธ์		 12			 หน่วยกิต

	 	 	 3.1	วิทยานิพนธ์		 12		 	หน่วยกิต

	 3.3	 รายวิชาในหลักสูตร	
	 	 3.3.1		หมวดวิชาแกนร่วม	ต้องเรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	เป็น
ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่อง	วิชาแกนร่วมระดับ
บัณฑิตศึกษา	(ภาคผนวก	ค)	ได้แก่วิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)
	 Statistics	for	Research		
8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Research		Methodology	in	
	 Education	
รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับรวมหน่วยกิต	(NC)	
8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2*	 3(2-2-5)
	 English	for	Graduate	Studies	2	
8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2**	 3(2-2-5)
	 Information	and	Communication	
	 Technology	2	
หมายเหตุ	 *	 กรณีที่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ 
	 	 เงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดต้องเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษ 
	 	 ส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 2	 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่า 
	 	 ผลการประเมินเป็น	S	
	 **	 กรณทีีน่กัศกึษาทีไ่ม่ส�าเรจ็การศกึษาด้านคอมพวิเตอร์ศกึษา 
	 	 หรือท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี	 สารสนเทศหรือทดสอบ 
	 	 ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 
	 	 ต้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 2 
	 	 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น	S
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1082207	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย		 3(2-2-5)

	 Research	for	Development	in	Early	

	 Childhood	Education	Management	

1082105	 การบริหาร	การนิเทศและการประกันคุณภาพ	 2(1-2-3)

	 การศึกษาปฐมวัย								

	 Administration,	Supervision	and	

	 Educational	Quality	Assurance

	 in	Early	Childhood	Education	

1082209	 การสัมมนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	 3(2-2-5)

	 Seminar	in	Early	Childhood	Education

	 Management	 	

1082208	 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้	 2(1-2-3)

	 ของเด็กปฐมวัย

	 Assessment	of	Early	Childhood’s	

	 Development	and	Learning					 	

	 	 2)		วิชาเลือก	แผน	ก	แบบ	ก2	ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า		6	

หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

1082211	 นวัตกรรม	เทคโนโลยีและภูมิปัญญา	 2(1-2-3)																						

	 ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย		

	 Innovation,	Technology	and	wisdom	

	 	in	Early	Childhood	Development	

1082212		 ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย		 2(1-2-3)																						

	 Life	Skills	in	early	childhood	

1082213	 การพัฒนาสุนทรียภาพในเด็กปฐมวัย		 2(1-2-3)																						

	 Aesthetic	Development	for	

	 Early	Childhood	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3.3.2	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	 ส�าหรับนักศึกษาท่ีเป็นผู้ส�าเร็จการ

ศกึษา	ขัน้ปรญิญาบัณฑติสาขาอืน่ทีไ่ม่ใช่สาขาทางการศกึษาปฐมวยั	จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับรวมหน่วยกิต	

จ�านวน	8	หน่วยกิต	ดังนี้
1082102	 จิตวิทยาทางการศึกษาปฐมวัย			 3(2-2-5)	
	 Psychology	of	Early	Childhood	
	 Education	
1082103	 พื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย				 3(2-2-5)
	 Early		Childhood		Curriculum		
1082106	 การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
	 ส�าหรับเด็กปฐมวัย			 	
	 Strengthening		Learning		Experience	
	 for		Early		Childhood	 2(1-2-3)
	 	 3.3.3		หมวดวิชาเอก	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้	
							 1)	วิชาบังคับ		ให้เรียน	15	หน่วยกิต	ดังนี้

1082101	 การจัดการศึกษาและการประสาน		 2(1-2-3)
	 พลังครอบครัว	และชุมชนในการพัฒนา
	 เด็กปฐมวัย			
	 Education	Management	and	
	 Coordination	with	Families	and	
	 Community	on			Early	Childhood	
	 Development																																			
1082104	 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 3(2-2-5)
	 ระดับปฐมวัย
	 Curriculum	Development	and	
	 Learning	Management	in	Early	

	 Childhood	Education 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1082214	 สุขภาวะของเด็กปฐมวัย	 2(1-2-3)

	 Early	Childhood	Well	Being	

1082215	 การพัฒนาเด็กกับการวิจัย	 3(2-2-5)

	 Child	Development	and	Research	

1082216	 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่และแนวโน้ม	 3(2-2-5)

	 ทางการศึกษาปฐมวัย

	 Seminar	on	Issue	and	Trends	in	

	 Early	Childhood		Education	

1082217	 จิตวิทยาการเรียนรู้และการสร้างเสริม	 3(2-2-5)

	 ประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย	

	 Learning	Psychology	and	enhancing	

	 Learning	Experience	for	

	 Early	Childhood	

1082218	 ทฤษฎีและแนวคิดการศึกษาปฐมวัย	 3(2-2-5)

		 Theories	and	Concepts	of	Early	

	 Childhood	Education	

1082219	 ปรัชญาในการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก	 2(2-0-6)

	 Philosophy	in	Child	Rearing					

	 	 3.3.4	 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

	 	นกัศึกษาทีศึ่กษาตามแผน		ก		แบบ	ก	2		ต้องท�าวทิยานพินธ์		12 

หน่วยกติ		โดยสามารถแบ่งการลงทะเบยีนได้ครัง้ละไม่น้อยกว่า		3		หน่วยกติ 

จนครบจ�านวน				

1082210	 วิทยานิพนธ์			 12	(0-0-24)

	 Thesis	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

4. ค�าอธิบายรายวิชา 

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม   

8073101   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 

 Research  Methodology 

 in Education  
	 ความหมายและลักษณะของการวิจัย	 หลักการ	 แนวคิด 
แนวปฏิบัติการวิจัย	 ประเภทของการวิจัย	 กระบวนการและการออกแบบ
การวิจัยทางการศึกษา	 การเลือกตัวอย่าง	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่อง
มอืวจิยั	การวเิคราะห์ข้อมลู	การเขยีนเค้าโครงการวจิยัและรายงานการวจิยั	
การใช้และการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	การจัดการเรียนการสอน	
และพัฒนาผู้เรียน
	 Definitions	and	characteristics	of	research,	principles,	
concepts,	research	methodology,	types	of	research,	procedures	
and	 designs	 of	 educational	 research,	 sampling	 techniques,		
construction	 and	 assessment	 of	 research	 instrument	 quality,	
data	analysis,	writing	proposal	and	research	report,	application	

and	production	of	research	results	for	instructional	and	learner	

development

8071101   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
 Information and Communication
 Technology 2 
	 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารขัน้สงู	สารสนเทศเพือ่การ
สือ่สารและสบืค้นขัน้สงู	และสามารถประยกุต์ใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูเพือ่
น�าเสนอผลงานวิชาการ
	 Advanced	information	and	communication	technology, 
information	communication	retrieval	and	application	of	package	
program	for	academic	presentation
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8070101  ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา  2 3(2-2-5)

 English for Graduate Studies  2 
	 ฝึกทักษะการฟัง		พูด		อ่าน		เขียน		ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระดับกลาง	 	 (Intermediate	 level)	 รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	 การอ่าน
บทความทางวิชาการ	อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	สามารถสรุปและน�าเสนอ
บทความทางวิชาการ	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�าหรับการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics  for  Research 
	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล	เชิงพรรณนา	ความน่าจะเป็น	ตัวแปรสุ่ม	การแจกแจง
แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างการประมาณค่า	 การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	ๆ	การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์	การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน	การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	สถิติศาสตร์ไม่
อิงพารามิเตอร์	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัย	 การประยุกต์
โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
						 Definitions	and	benefits	of		statistics,	data	collection,	
descriptive	data	analysis,	probability,	random	variables,	random	
sampling	distribution,	estimation	techniques,	hypothesis	testing,	
regression	and	correlation	analysis,	analysis	of	variance,	analysis	
of	covariance,	non-parametric	statistics,	selection	of	appropriate	
statistics	for	research,	application	of	statistical	packages	for	data	
analyses,	practice	of	research	data	analysis	and	interpretation 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  

1082102 จิตวิทยาทางการศึกษาปฐมวัย      3(2-2-5)       

 Psychology of Early Childhood 

 Education 
	 ศกึษาและวเิคราะห์องค์ความรูท้างจติวทิยาการศกึษา	หลกัการ	
แนวคิด	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการ	 ความส�าคัญของระบบ
การพัฒนาสมอง	กระบวนการคิด	เชาวน์ปัญญา	เชาวน์อารมณ์	บุคลิกภาพ 
การปรับตัวในเด็กปฐมวัย	และน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	
	 Study	and	analysis	of	educational	psychology	knowl-
edge;	principles,	concepts,	theories	on	learning	and	develop-
ment;	 importance	 of	 system	of	 brain	 development;	 thinking	
process;	intelligence	quotient;	emotional	quotient;	personality;	
adaptation	 in	young	children;	applications	 in	early	childhood	

education	management	to	promote	learning	to	qualities

1082103 พื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
 Early  Childhood  Curriculum  
	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 แนวคิด	 หลักการและทฤษฎี
ของหลักสูตร	 วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 ประเภทของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 องค์ประกอบของหลักสูตร	 โครงสร้างของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของ
ไทยและต่างประเทศ	 การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	 การบริหารหลักสูตร 
การจดักจิกรรมและประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร	การใช้หลกัสตูร
ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น	 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อเสริม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	การประเมินผลหลักสูตร
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
 
	 Definitions,	 significance,	 concepts,	 principles	 and	
theories	of	curriculum;	evolution	of	early	childhood	curriculum;
types	 of	 early	 childhood	 curriculum;	 curriculum	 elements;
structure	 of	 early	 childhood	 curriculum;	 comparing	 early	
childhood	curriculum	between	Thailand	and	foreign	countries;
	 developing	 school	 curriculum;	 curriculum	 administration;	
organizing	activities	and	experiences	relevant	to	the	curriculum;	
curriculum	implementation;	selecting	resources	for	supporting	
early	childhood	curriculum;	curriculum	assessment

1082106  การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 2(1-2-3)
 ส�าหรับเด็กปฐมวัย                              
 Strengthening learning Experience
 for Early Childhood 
	 ศกึษา	วเิคราะห์หลกัการ	และแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับการจดัการ
เรียนรู้	รูปแบบการเรียนรู้		หลักการ	เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในระดับการ
ศึกษาปฐมวยั		วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู	้การจดัสภาพแวดล้อมที่
ค�านงึถงึธรรมชาตแิละพฒันาการทางของเดก็ปฐมวยั	เอือ้ต่อการเรยีนรู้และ
ส่งเสรมิศกัยภาพของเดก็บนพืน้ฐานกาย	ฐานใจ	ฐานคดิ	โดยใช้สือ่	นวตักรรม	
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย	

	 Study	and	analysis	of	principles,	 theories	and	con-

cepts	 of	 learning	management;	 learning	 styles;	 techniques	

of	 learning	management	 for	 early	 childhood	 level;	 planning	

and	 designing	 learning	 activities;	 environmental	management	

based	 on	 the	 nature,	 and	 early	 childhood	 development	 for 

learning	and	improving	potentials	of	child	focusing	on	the	basis	of 

physical,	mental	and	thinking	basis	by	using	medias,	innovations,	

resources	and	variety	of	folk	wisdom	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.3 หมวดวิชาเอก 

  4.3.1 วิชาบังคับ 

1082101 การจัดการศึกษาและการประสาน 2(1-2-3)

 พลังครอบครัวและชุมชนในการพัฒนา

 เด็กปฐมวัย              

 Education Management and 

 Coordination with Families and   

 Community on Early  Childhood 

 Development 

	 การจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปฐมวัย	

ภารกิจของผู้บริหาร	การนิเทศ	การปฏิบัติงาน	ทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน

ร่วมกบันกัวชิาชพีทีเ่กีย่วข้อง	แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับครบครวัและชุมชน

ของเด็กปฐมวัยในบริบทของสังคมไทยท่ีมีความหลากหลาย	 การเสริมพลัง

ของครอบครัว	 โรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาและพิทักษ์สิทธิของเด็ก

ปฐมวัย	 การสื่อสารและการประสานพลังอย่างมีประสิทธิภาพ	 งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการและการท�างานกับครอบครัวและชุมชน

					 Management	 and	 practice	 in	 early	 childhood 

educational	 institutes;	missions	of	administrators;	 supervision; 

necessary	 collaborative	 skills	 in	 working;	 concepts	 and 

theories	relating	to	families	and	communities	of	early	childhood	in 

diversity	of	Thai	social	contexts;	family,	school,	and	community	

empowerment	in	early	childhood	development	and	protection 

of	 early	 childhood’s	 right;	 effective	 communication	 and 

coordination;	 research	 with	 emphasis	 on	management	 and	

working	with	families	and	communities
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1082104   การพัฒนาหลักสูตรและการจัด 3(3-0-9)
 การเรียนรู้ระดับปฐมวัย     
 Curriculum Development and 
 Learning Management 
      in Early Childhood Education 
	 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยในปัจจุบัน	 ทฤษฎีแนวคิด	 และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 การน�าหลักสูตรไปใช้	
การประเมินหลักสูตร	 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศกึษาปฐมวัย	งานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
	 Early	childhood	education	curriculum;	current	problems 
of	 early	 childhood	 	 education	 curriculum	 implementation;	
theories,	concepts,	and	process	of	curriculum	and	instruction	
development;	 school	 curriculum	 development;	 curriculum	
implementation;	 curriculum	 evaluation;	 practice	with	 school	
curriculum	development	of	 early	 childhood	education	 level;	
research	in	curriculum	and	instruction	development

1082105 การบริหาร การนิเทศและการประกัน 2(1-2-3)
 คุณภาพการศึกษาปฐมวัย     
 Administration, Supervision and 
 Educational Quality Assurance 
 in Early Childhood  Education 
	 ความหมายและหลักการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย
นโยบายและแผนการศึกษาปฐมวัย	 แนวคิด	 และทฤษฎีของนักการศึกษา
ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย	 ศึกษา	 วิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการศึกษาและสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ 
การบริหารงานวิชาการ	 และงานสนับสนุนงานวิชาการ	 นวัตกรรมทางการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

บริหาร	 เกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัย	 คุณธรรมและจรรยา

บรรณของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย	การจัดการความรู้ภายในองค์การ	

การนเิทศและให้ค�าปรึกษา	การประกนัคณุภาพการศกึษาปฐมวยั	วเิคราะห์

ปัญหาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

	 Meaning	 and	 educational	 administration	 principles	

of	early	childhood	education;	policy	and	plan	of	early	child-

hood	 education;	 concepts	 and	 theories	 of	 educators	 influ-

encing	in	early	childhood	education	management;	analysis	of	

educational	management	 forms	and	educational	 institutes	at	

early	childhood	level	both	 in	Thailand	and	foreign	countries; 

academic	 administration	 and	 support;	 innovation	 on	 

administration;	 benchmarks	 of	 early	 childhood	 education	

management;	moral	and	ethics	of	early	childhood	education	

personnel;	knowledge	management	in	organizations;	supervision	

and	counseling;	quality	insurance	on	early	childhood	education;	

problem	 analysis	 of	 early	 childhood	 center	 administration, 

including	problem	solutions

1082207  การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5)

 Research for Development in 

 Early Childhood Education   

 Management  

	 แนวคดิพ้ืนฐานเกีย่วกบัการวจิยัทางการศกึษาปฐมวยั	คณุค่าการ

วจิยัทางการจดัการการศกึษาปฐมวยั	บทบาทครนูกัวจิยัปฐมวยั	กระบวนการ

วิจัยการศึกษาปฐมวัย	 ระเบียบวิธีการวิจัยประเภทต่าง	 ๆ	 ประชาการและ

กลุ่มตัวอย่าง	การพัฒนาเครื่องมือวิจัย	สถิติและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล	

ประเด็นการวิจัย	 การวางแผนและออกแบบการวิจัยที่เน้นการพัฒนาการ
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จัดการการศึกษาปฐมวัย	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	 การเขียนรายงาน
การวิจัย	 การประเมินงานวิจัยและการน�าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการการศึกษาปฐมวัย	 การเขียนบทความวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยและ
การน�าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง	ๆ	
	 Basic	 concepts	 of	 research	 for	 early	 childhood 
education,	value	of	research	for	early	childhood	education,	roles	
of	a	teacher	as	a	researcher,	process	of		early	childhood	research,	
research	methodologies,	population	and	samples,	 instrument	
design	and	development,	statistics	and	data	analysis,	research	
issues,	research	design	focusing	on	early	childhood	education,	
research	for	learning	development,	research	writing,		research	
evaluation	and	application	for	early	childhood	education,	writing	
research	article	on	early	childhood	education	and	various	forms	
of	search	presentations

1082208  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ 2(1-2-3)

 ของเด็กปฐมวัย  

 Assessment of Early Childhood’s 

 Development and Learning  

	 ความมุง่หมาย	ประโยชน์	และการใช้การประเมนิเพือ่สนบัสนนุ

เด็กปฐมวัยและครอบครัวกลยุทธ์ในการประเมินอย่างไม่เป็นทางการและ

เป็นทางการเพื่อการวางแผน	 การจัดท�าหลักสูตรที่เหมาะกับบุคคล	 และ

การสอนเดก็ทีม่พีฒันาการและความต้องการในการเรียนรูท้ีแ่ตกต่างกนั	การ

สงัเกตอย่างเป็นระบบ	สารนทิศัน์และกลยทุธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการท�างาน

ร่วมกับครอบครัวและนักวิชาชีพอ่ืน	 การประเมินอย่างมีจรรยาบรรณตาม

สภาพจรงิทีเ่น้นการปฏบิตัแิละครอบครวัเป็นศนูย์กลางการบรูณาการข้อมลู

จากการประเมินตามสภาพจริงและจากเคร่ืองมือมาตรฐาน	 การประเมิน

โปรแกรม	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Goals,	 benefits,	 and	 use	 of	 assessment	 to	 support	
young	children	and	 families;	 informal	and	 formal	assessment	
strategies	 for	 planning	 suitable	 curriculum	 for	 children	with 
different	learning	needs	and	development;	systematic	observation, 
documentation	 and	 effective	 strategies	 in	 partnership	
with	 families	 and	 other	 professionals:	 ethical,	 authentic, 
performance-based,	family-centered	assessment;	integration	of	
authentic	classroom	assessment	data	and	standard	assessment	
tools;	program	evaluation

1082209  การสัมมนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
 Seminar in Early Childhood 
 Education Management  
	 ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดย 
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบปัจจัยนวัตกรรม
แนวคิดใหม่	 แนวโน้มของการจัดการการศึกษาปฐมวัยตลอดจนปัญหาที่ส่ง
ผลต่อการจดัการการศกึษาปฐมวยั	การเขยีนโครงการสมัมนาเพือ่พัฒนาการ
จัดการการศึกษาปฐมวัยและแก้ปัญหาที่ได้วิเคราะห์ร่วมกัน	 ปฏิบัติการ
จดัการการสมัมนาการจดัการการศกึษาปฐมวยัประเมนิและสรปุผลสมัมนา	
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการน�าผลการสัมมนาไปใช้ในการจัดการการศึกษา
ปฐมวัย	
	 Study	and	sharing	opinions	of	current	problem	anal-
ysis	relating	to	factors	of	new	concepts	and	innovation;		trends	
of	early	childhood	education	management;	problems	affecting	
early	childhood	education	management;	writing	a	seminar	project	
for	early	childhood	education	management	and	collaborative	
problem	 solutions;	 workshop	 on	 early	 childhood	 education	
management;	assessment	and	conclusion	of	seminar;	proposal	of	
practical	guidelines	for	early	childhood	education	management
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  4.3.2 วิชาเลือก

1082211  นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาใน 2(1-2-3)

 การพัฒนาเด็กปฐมวัย                             

 Innovations, Technologies and 

 Wisdom  in Early Childhood 

 Development 

	 แนวคิดใหม ่และงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน 

ในการศึกษาปฐมวัย	 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้นวัตกรรมและสื่อการ

เรียนการสอนเด็กปฐมวัย	 การเลือกใช้สื่อที่มีจ�าหน่ายและการผลิตสื่อจาก

วสัดใุนท้องถิน่และเศษวสัดุเพือ่การอนรุกัษ์	การใช้คอมพวิเตอร์เพือ่การเรยีน

การสอนเด็กปฐมวัย	 การเลือกใช้สื่อทันสมัยประเภทอื่น	 ๆ	 เช่น	 มัลติมีเดีย	

ดีวีดี	 วีซีดี	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการศึกษาทางไกลส�าหรับ 

ผู้ปกครอง	เป็นต้น	การส�ารวจ	คัดเลือก	วิเคราะห์	และการประเมินคุณค่า

ของสื่อการเรียนการสอน	การน�าเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่มาสร้างสื่อการ

เรียนการสอนที่หลากหลายและการทดลองใช้

	 New	concepts	and	research		on	teaching	materials	for	

early	childhood	education;	study	and	analysis	of	trends	in	using	

innovations	and	teaching	materials;	selecting	teaching	materials	

made	from		local	materials	and	materials	for	conservation;	using	

a	computer	for	teaching	and	learning	of	young	children;	using	

other	 types	 of	modern	medias:	Multi-media,	 DVD,	 VCD,	 CAI	

for	parents;	exploration,	selection,	analysis,	and	evaluation	of	

teaching	materials;	application	of	technology	and	new	concepts	

for	developing	and	testing	various	instructional	materials

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1082212   ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

 Life skills in early childhood 

	 ความหมาย	 ความส�าคัญและองค์ประกอบของทักษะชีวิต		

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

พฒันาทกัษะชีวติของเดก็ปฐมวยั	สภาพและปัญหาของเดก็ปฐมวยักบัทกัษะ

ชีวิต	 นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตของเด็ก

ปฐมวัย	 ลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทักษะชีวิต	 การเรียนรู้ทางอารมณ์และ

สงัคมกบัการพฒันาทักษะชวีติของเดก็ปฐมวยัการป้องกนัความเสีย่งและแนว

ปฏบิติัทีเ่หมาะสมในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็ปฐมวยับทบาทหน้าทีข่อง

ครอบครวัโรงเรียน	ชมุชนและสงัคมในการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็ปฐมวยั

ตลอดจนการศกึษาบทความและงานวจิยัระดบัชาติและนานาชาติทีเ่กีย่วข้อง

กับทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

	 Definitions,	significance,	elements	of	life	skills,	theories	

and	approaches	about	the	life	skills	of	young	children,	factors	

influencing	life	skill	development	of	early	childhood,	situation	

and	problems	of	early	childhood	about	life	skills,	national	poli-

cies	and	strategies	for	life	skills	of	early	childhood,	characteristics	

of	early	childhood	with	life	skills;	emotional	and	social	learning	

for	life	skills	development	of	early	childhood,	risk	prevention	

and	 appropriate	 strategies	 for	 life	 skill	 development	of	 early	

childhood;	 roles	of	 family,	school,	community	and	society	 in	

developing	 life	 skills	 of	 early	 childhood;	 educational	 articles	

and	 research	 for	national	and	 international	 life	 skills	of	early	

childhood;	roles	of	parents	,schools,	community	and	society	in	

promoting	life	skills	of	early	childhood,	and	study	of	national	

and	international	articles	and	research	related	to	life	skills	of	

early	childhood
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1082213  การพัฒนาสุนทรียภาพในเด็กปฐมวัย     2(1-2-3)        

 Aesthetic Development in 

 Early Childhood  

	 ศึกษาความหมายความส�าคัญของสุนทรียภาพการเสริมสร้าง 

จินตนาการความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์หลักการจัดประสบการณ์เพื่อการ

พฒันาสนุทรยีภาพความซาบซึง้ในคณุค่าของความงามความละเอยีดอ่อนใน

จติใจจากการแสดงออกของเดก็ออกแบบและฝึกปฏบิตักิารจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ทางศิลปะ	ดนตรี	 ลีลาการเคลื่อนไหว	ที่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน

สุนทรียภาพในเด็กปฐมวัย				

	 Mean ing 	 and 	 impo r t ance 	 o f 	 ae s the t i c s ; 

enhancing	 imaginative	 and	 creative	 Thinking	 skills;	 analysis	 

of	 principles	 of	 experience	 management	 for	 aesthetics	 

development;	value	appreciation	for	beauty	value;	sensibility	 

of	children,		design	and	practice	with	art,	music	and	movement	

to	enhance	and	develop	aesthetics	of	early	childhood

1082214   สุขภาวะของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)        

      Early Childhood Well Being 

	 ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบของสขุภาวะ	ทฤษฎ	ีหลกั

การ	 และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กปฐมวัย	 สถานการณ์สุข

ภาวะของเด็กปฐมวัยในสังคมปัจจุบัน	 การจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ�า

วันเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยในสังคมชนบทและสังคมเมือง	บทบาท

หน้าที่ของผู้ปกครอง	 	 	 โรงเรียน	 	 ชุมชน	 และนโยบายระดับชาติที่เอื้อต่อ

การส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย	 การบูรณาการการส่งเสริมสุขภาวะสู่

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองและจิตใจของเด็กปฐมวัย	 ตลอดจนการศึกษา

บทความและงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะของ

เด็กปฐมวัย

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Definitions,	 significance,	 elements	 of	 well-being, 

principles	 and	 theories	 of	 early	 childhood	 well-	 being, 

factors	affecting	early	childhood	well	–being,	well-being	of	early	

childhood	in	current		society,	providing	experience	in	daily	life	

to	promote	early	childhood	well-being	in	both	rural	and	urban	

society.	 roles	 of	 parents	 ,schools,	 community	 and	 national	

policy	 in	 promoting	 early	 childhood	well	 –being;	 integrating	

health	promotion	and	learning	for	mind	and	brain	development	

of	childhood	early	childhood	well	–being;	and	study	national	

and	international	articles	and	research	related	to	wel	–being	of	

early	childhood	

1082215   การพัฒนาเด็กกับการวิจัย 3(2-2-5)

 Child Development and Research 

	 ความหมาย	และความส�าคญัของการพฒันาเดก็	ทฤษฎจีติวทิยา

ทีส่�าคญั	ๆ 	เกีย่วกบัพฒันาการเดก็	ลกัษณะพฒันาการแต่ละขัน้ตอนของเดก็

ปฐมวัย	การน�าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้	วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการ

เด็กท้ังในและต่างประเทศ	 วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ	 แนวทางป้องกัน	 แก้ไข

และการพัฒนาเด็กปฐมวัย

		 Meaning	 and	 importance	 of	 child	 development;	

mportant	 psychology	 theories	 of	 child	 development;	

characteristics	 of	 developmental	 steps	 of	 young	 children;

application	 of	 theories;	 research	 analysis	 related	 to	 child

development	both	in	Thailand	and	foreign	countries;	analysis

of	 causes	 and	 solutions	 for	 problems;	 guidelines	 for	 solving	

problems	and	child	development
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1082216   สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่และ 3(2-2-5)
 แนวโน้มทางการศึกษาปฐมวัย 
            Seminar on Issues and Trends 
 in Early Childhood  Education 
	 วิเคราะห์ปัญหา	กระบวนทศัน์และแนวโน้มเกีย่วกับการจดัการ
ศึกษาระดับปฐมวัยในต่างประเทศ	 พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหา	
โดยอาศัยหลักการ	ทฤษฎี	ผลงานวิจัย	หลักคุณธรรมและกฎหมายต่าง	ๆ	ที่
เก่ียวข้องกบัเดก็ตามรฐัธรรมนญู	บทบาทหน้าทีแ่ละการมส่ีวนร่วมของบคุคล	
ครอบครัว	ชุมชน	องค์การปกครองท้องถิ่น	สถาบันทางศาสนาและสถาบัน
อืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็	ศกึษาแนวคิดและนวตักรรมในการจดัประสบการณ์
ให้แก่เด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กอย่างบูรณาการ
	 Analysis	 of	 problems,	 paradigms,	 and	 trends	 for	
early	 childhood	 education	management	 in	 foreign	 coun-
tries,	 and	 finding	 problem	 solutions	 based	 on	 principles, 
theories,	research,	morals,	and		laws	on	child	under	the	national 
constitution;	 roles	 and	 participation	 of	 person,	 family,	 
community,	 local	 administration	 organization,	 religion	 institu-
tion,	and	other;	study	of	concepts	and	innovations	relating	to 
experience	management	for	integrated	child	development

1082217  จิตวิทยาการเรียนรู้และการสร้างเสริม 3(2-2-5)
 ประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย 
  Learning Psychology and Learning 
 Experience for Early Childhood   
	 ความหมายและความส�าคัญของจิตวิทยาการเรียนรู้	 ธรรมชาติ
การเรยีนรูข้องมนษุย์	ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีส่�าคญั	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบทฤษฎี
การเรยีนรูแ้บบเดมิและรปูแบบใหม่	การประยกุต์ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สร้าง
เสรมิประสบการณ์การเรยีนรูอ้ย่างบรูณาการในการท�ากิจกรรมศลิปะ	ดนตรี	
การเล่น	ฯลฯ	การประยกุต์ใช้กจิกรรมการละเล่นของเดก็ไทย	เพือ่สร้างเสรมิ
ให้เด็กเป็นคนเก่ง	ดี	และมีความสุข

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 M e a n i n g 	 a n d 	 impo r t a n c e 	 o f 	 l e a r n i n g	 

psychology,	 natural	 learning	 of	 human;	 learning	 theories;	 

comparative	 analysis	 between	 old	 and	 new	 of	 learning 

theory	models;	applying	learning	theories	for	enhancing	learning 

experience	by	integrating		learning	activities	of:	art,	music,	play,	

and	etc;	application	of	Thai’s	child	activities	for	improving	the	

intelligence,	goodness	and	happiness	of	children

1082218   ทฤษฎีและแนวคิดการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)

 Theories and Principles of Early

 Childhood Education 

	 ปรชัญาของการศกึษา	ววิฒันาการของการศกึษาปฐมวยัทฤษฎี

จติวทิยาพฒันาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยั	วธิกีาร

ศกึษาเดก็ปฐมวยั	การศึกษาพฤตกิรรมทีส่่งผลต่อพฒันาการของเดก็ปฐมวยั	

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ปฐมวัยศึกษา	 การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย	

ปัจจบุนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	สทิธเิดก็และนโยบายการพฒันาเดก็	

การมีส่วนร่วมของครอบครัว	ชุมชน	และสังคมในการพัฒนาเด็กการอบรม

เลีย้งดเูดก็ปฐมวยัตามแบบวถิไีทย	ทศิทางและแนวโน้มการจดัการการศกึษา

ปฐมวัยของไทยและสังคมโลก

	 Educat iona l 	 ph i losophy ; 	 ea r ly 	 ch i ldhood 

education	 revolution;	 psychology	 development	 theories;	

research	 related	 to	 early	 childhood	 development;	methods	

for	 early	 childhood	 study;	 study	 of	 behaviors	 affecting	 early	

childhood	development;	 evaluation	and	assessment	of	early	

childhood	 development;	 innovation	 and	 technology	 in	 early 

childhood	 education;	 study	 and	 analysis	 early	 childhood 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.4 หมวดวิทยานิพนธ์

1082210 วิทยานิพนธ์  12(0-0-24) 

 Thesis 

	 การศึกษาและวิจัยทางด้านการศึกษาปฐมวัยเน้นความคิด 

ริ เริ่มสร ้างสรรค ์	 ทางวิชาการการน�าทฤษฎีและหลักการมาใช ้ใน 

การแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาปฐมวัยโดยอาศัยกระบวนการ	 เทคนิค 

วิธีการทางการวิจัย	 รวมทั้งการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน

การศึกษาปฐมวัยภายใต้การกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

			 S tudy	 and	 research	 in 	 	 ea r ly 	 ch i ldhood	 

education,	 emphasizing	 academic	 creative	 thinking;	 	 putting	

theories	 and	 principles	 	 into	 practice	with	 solving	 problems	

of		early	childhood	education;		teaching	and	learning	through	 

processes,	 research	 	methods;	 searching	 and	 creating	 	 new	

knowledge	 of	 early	 childhood	 education	 supervised	 and	 

controlled	by	advisors

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

education	management	models	both	in	Thailand	and	overseas;	

child	 right	and	policy	of	child	development;	participations	of	

family,	community	and	society	for	child	development;	rearing	

children	 based	 on	 the	way	 of	 Thailand;	 directions	 for	 early 

childhood	education	management	in		Thailand	and	global	

1082219   ปรัชญาในการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก  2(2-0-6)

 Philosophy in Child Rearing 

	 รากฐานทางประวัติศาสตร์	 ปรัชญา	 สังคมและวัฒนธรรม

ของแนวคิดและการปฏิบัติในปัจจุบัน	 ความต้องการ	 ค่านิยม	 ความเชื่อ 

ฐานความรู้และพันธกิจอันเป็นพื้นฐานในการเลือกการตัดสินใจและการ 

กระท�าของครอบครัว	ชุมชนและนักวิชาชีพ	ประเด็นปัญหาและแนวโน้มที่

มีอิทธิพลต่อเด็ก	ครอบครัว	ชุมชน	โปรแกรมการศึกษาและวิชาชีพ	จรรยา

บรรณทางวิชาชีพและการรณรงค์เพื่อเด็ก

	 Historical,	 philosophical,	 social	 and	 cultural 

foundations	 of	 current	 concepts	 andpractice;	 needs,	 values,	

beliefs,	 knowledge	 base	 and	mission	 as	 basis	 for	 families’,	

communities’	 and	 professionals’	 choices,	 decisions	 and	 

actions;	 issues	 and	 trends	 affecting	 children,	 families,	 

communities,	 early	 childhood	 programs	 and	 professions;	 

professional	ethics	and	child	advocacy
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1. ชื่อหลักสูตร

					ชื่อภาษาไทย	 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

					ชื่อภาษาอังกฤษ		 :		 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. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	จ�านวนหน่วยกิตจตลอดหลักสูตร

						 	 -		รูปแบบที่	1	แผน	ก	แบบ	ก2	(แผนทั่วไป)	มีหน่วยกิตรวม

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	39	หน่วยกิต

						 	 -		รูปแบบที่	2	แผน	ก	แบบ	ก2	(แผนวิชาชีพครู)	มีหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	58	หน่วยกิต

	 3.2		โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 	 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา	 

มีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวง

ศึกษาธิการดังนี้

หมวดวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

รูปแบบที่ 1 

แผน ก แบบ ก2

(แผนทั่วไป)

รูปแบบที่ 2 

แผน ก แบบ ก2

(แผนวิชาชีพครู)

หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 1)		วิชาเอกบังคับ

	 2)		วิชาเอกเลือก

21 หน่วยกิต

9

12

24  หน่วยกิต

9

15

หมวดวิชาชีพครู

	 1)		วิชาชีพครูบังคับ

	 2)		การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ	

	 	 ระหว่างเรียน

	 3)		การฝึกปฏบิตักิารสอน											

	 	 ในสถานศึกษา

-

-

-

-

16  หน่วยกิต

9

1

6

หมวดวิทยานิพนธ์

	 1)		วิทยานิพนธ์

	 2)		การศึกษาอิสระ

12 หน่วยกิต

12		หน่วยกิต

-

12 หน่วยกิต

12		หน่วยกิต

-

รวม 39 58
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3	รายวิชาในหลักสูตร

8070101			ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2												 3(2-2-5)

	 English	for	Graduate	Students	2	

8071101			เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 Information	and	Communication

	 Technology	2	

เงื่อนไข	 :	 นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู ้ทางการศึกษาจะต้องเรียน 

	 	 	 รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

1073241			หลักการจัดการเรียนรู้	 3(2-2-5)	

	 Principles	of	Learning	Management	

1073242			พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์	 3(2-2-5)	

	 Mathematics	Teaching	Behaviors	

	 นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

	 น้อยจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้		

	 โดยไม่นับหน่วยกิต

1073126			หลักการคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 Principle	of	Mathematics	

	 1.		 หมวดวิชาสัมพันธ์		เรียน	6		หน่วยกิตดังรายวิชาต่อไปนี้

8072101			สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)	

	 Statistics	for	Research	

8073101			ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	

	 Research	Methodology	in	Education	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

 2.		 หมวดวิชาเฉพาะด้าน		ไม่น้อยกว่า	21		หน่วยกิต

	 	 2.1)	 วิชาเอกบังคับ	เรียน	9	หน่วยกิตดังรายวิชาต่อไปนี้

1073101			การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ	 3(3-0-6)

	 จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

	 Curriculum	Development	and

	 Learning	Management	Process	in	

	 Mathematics	

1073102			คณิตศาสตร์ส�าหรับครู	 3(3-0-6)	

	 Mathematics	for	Teachers	

1073103			สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา	 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Mathematics	Education	

	 	 2.2)	 วิชาเอกเลือก	 เรียนไม่น้อยกว่า	 12	 หน่วยกิตโดยให้เลือก 

จากรายวิชาต่อไปนี้

	 	 	 	 2.2.1)		กลุม่เนือ้หาคณติศาสตร์		นกัศกึษาแผน	ก	แบบ	ก2 

(แผนทั่วไป)	 เรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	ส่วนนักศึกษาแผน	ก	แบบ	ก2	

(แผนวิชาชีพครู)	เรียนไม่น้อยกว่า	3	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	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1073116		 ก�าหนดการเชิงเส้น			 3(3-0-6)	

						 Linear	Programming	

1073117			ทฤษฎีจ�านวน			 3(3-0-6)

	 Number	Theory	

1073118			ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 Mathematical	Logics	

1073119			การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์				 3(3-0-6)	

						 Mathematics	Analysis	

1073120			ทอพอโลยี			 3(3-0-6)	

	 Topology	

1073121			การวิเคราะห์จ�านวนจริง			 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

1073126			หลักการคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Principle	of	Mathematics

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 2.2.2)		กลุม่เนือ้หาคณติศาสตร์ศกึษา		นกัศกึษาแผน	ก	แบบ	ก2 

(แผนทัว่ไป)	เรยีนไม่น้อยกว่า6หน่วยกติส่วนนกัศกึษาแผน	ก	แบบ	ก	2	(แผน

วิชาชีพครู)	เรียนไม่น้อยกว่า	12	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			สื่อและนวัตกรรมทางการเรียน	 3(2-2-5)

	 การสอนคณิตศาสตร์	 	

	 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
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	 3.	 หมวดวิชาชีพครู		ไม่น้อยกว่า		16		หน่วยกิต

	 	 นักศึกษาแผน	ก	แบบ	ก2	(แผนวิชาชีพครู)	จะต้องเรียนรายวิชาต่อ

ไปนี้

	 	 	 3.1)	 วิชาชีพครูบังคับ	เรียน	9	หน่วยกิตดังรายวิชาต่อไปนี้

1073503			ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครูคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Language	and	Culture	for	

	 Mathematics	Teachers

1073504			จิตวิทยาและการแนะแนว	 3(2-2-5)		

	 ส�าหรับครูคณิตศาสตร์		 	

	 Psychology	for	Mathematics	

	 Teachers

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)	 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเรียน	 6	 หน่วยกิต 

ดังรายวิชาต่อไปนี้

1000601	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 3(240)

	 Internship	1

1000602	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 3(240						

	 Internship	2)

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 4.		 หมวดวิทยานิพนธ์		

	 	 นักศึกษาทั้งแผน	ก	แบบ	ก2	 (แผนทั่วไป)	 และแผน	ก	แบบ	ก2	 

(แผนวิชาชีพครู)	 ต้องท�าวิทยานิพนธ์	 12	 หน่วยกิต	 โดยสามารถแบ่ง 

การลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิตจนครบ

1073291	 วิทยานิพนธ์																																										12		หน่วยกิต	

	 Thesis

4. ค�าอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics for Research
	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง
แบบสุม่ของค่าสถติ	ิ การสุม่ตวัอย่าง	 การประมาณค่าการทดสอบสมมตฐิาน
ของค่าสถิติต่างๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์	 การวิเคราะห์
ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	 สถิติศาสตร์ไม่อิง
พารามิเตอร์	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัย	 การประยุกต์
โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัยและ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล	
	 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
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8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  

 Research Methodology in Education

	 ความหมายและลักษณะของการวิจัย	 ประเภทของการวิจัย	

เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ	รูปแบบ	กระบวนการ	และการออกแบบการวิจัย

ทางการศกึษา	การเขยีนเค้าโครงหวัข้อวทิยานพินธ์หรอืภาคนพินธ์	การสร้าง

เครือ่งมือการวจิัย	สถิตพิื้นฐาน	และสถิตอิา้งอิงเพือ่การวิเคราะห์ข้อมูล	การ

วิจัยในชั้นเรียน	ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนรายงาน	และเผยแพร่

งานวจัิย	การประเมนิ	สงัเคราะห์	และการน�าผลวจิยัไปใช้เพือ่พฒันาคณุภาพ

การจัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง

	 Definitions	and	characteristics	of	research,	types	and	

techniques	of	research,	research	models,	procedures	and	designs	

of	 educational	 research,	writing	 a	 research	proposal	 or	 inde-

pendent	study	proposal,	construction	of	research	instruments,	

basic	statistics	and	inferential	statistics	for	data	analyses,	class-

room	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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ค�าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน

 1.  วิชาเอกบังคับ

1073101 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ 3(3-0-6)

 จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

 Curriculum Development and

 Learning Management Process

 in Mathematics

	 การวเิคราะห์หลกัสตูรและสภาพการเรยีนการสอนคณติศาสตร์

ในปัจจบุนั	การน�าทฤษฎีการเรยีนรู	้จติวทิยาการศกึษา	และทฤษฎกีารวดัผล

มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร	์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 สื่อการเรียนรู้	

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การออกแบบและวางแผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลักการ	แนวคิด	แนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�าแผนการเรียนรู้	 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

เพื่อการเรียนรู้	 ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด

วเิคราะห์		คดิสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้	การบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีน

รวม	การจดัการชัน้เรยีน	การพฒันาศนูย์การเรยีนในสถานศกึษา	ปฏบิตักิาร

จัดท�าแผนการเรียนรู้และน�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง	 สร้างบรรยากาศ

การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

	 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,	learn-

ing	materials,	 learning	atmosphere	and	environment,	 learning	

measurement	 and	 evaluation,	 designing	 and	 planning	
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of	 learning	management	mathematics.Principles,	 concepts,	

guidelines	on	 the	preparation	of	 learning	plans,	 learning	and	

environment	 for	 learning	management;	 theories	 and	models	

of	learning	management	in	order	to	learners’	critical	thinking,	

creative	thinking,	and	problem-solving,	integration	of	inclusive	

education,	classroom	management,	the	development	of	learning	

centers	in	schools,	practices	on	preparation	of	learning	plans,	

and	 their	 implementation,	 create	 classroom	management 

atmosphere	for	learning	students	

1073102 คณิตศาสตร์ส�าหรับครู 3(3-0-6) 
 Mathematics for Teachers
	 ปรัชญา	 แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา	 ศาสนา	 เศรษฐกิจ	
สังคม	 วัฒนธรรม	 แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา	 เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนาท่ียั่งยืนสภาพงานครู	 คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพคร ู
การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพ
คร	ูการจดัการความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีคร	ูการสร้างความก้าวหน้าและพฒันา
วชิาชพีครอูย่างต่อเนือ่งความคดิรวบยอด	สาระส�าคญัการประยกุต์ใช้ปรชัญา
การศึกษา	จติวทิยาการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ในระดบัประถมศกึษาและ
ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น	มธัยมศกึษาตอนปลาย	การจดัการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
วิชาชีพครูการมีจิตวิญญาณความเป็นครู	 และคุณธรรมจริยธรรม	 หลักธร
รมาภิบาล	และความซือ่สตัย์สจุรติ	จรรยาบรรณของวชิาชพีทีค่รุุสภาก�าหนด	
	 Ph i lo soph ie s , 	 concept s 	 and 	 theo r i e s 	 o f 
education,	religion,	economy,	society	and	culture,	concepts	and	
strategies	in	educational	management	for	promoting	sustainable	
development;	state	of	teacher’s	work;	attributes	and	standards	
of	 teaching	professional;	building	of	 teacher	profession	 spirit;	
laws	 related	 to	 teachers	and	 teaching	profession;	 knowledge	
management	about	the	teaching	profession;	continuously	making	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

progress	 and	 development	 of	 teaching	 profession.	 concepts,	
substantial	contents,	application	of	the	philosophy	of	education, 
psychology	 for	 organization	 of	 mathematics	 learning	 at 
elementary	education	level,	junior	high	school	level	and	senior	
high	 school	 level;	 learning	management	 about	 the	 teaching	
profession;	spirituality	and	morality	ethics	of	the	professional	as	
a	teachers;	principles	of	good	governance	and	honesty,	codes	
of	ethics	of	teaching	professionalbased	on	the	Council	Teachers

1073103 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 

 Seminar in Mathematics 
 Education
	 ปัญหาสภาพการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ในปัจจบุนัและแนว
โน้มในอนาคตทางคณติศาสตรศกึษา	สมัมนาเกีย่วกบัคณุธรรมและจรยิธรรม
ของครูคณิตศาสตร์	 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและการหาแนวทาง 
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
	 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	
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   2. วิชาเอกเลือก

    2.1 กลุ่มเนื้อหาคณิตศาสตร์

1073111 เรขาคณิต         3(3-0-6)                                                  

 Geometry

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ต้องเรียนเรขาคณิตเบื้องต้น
	 เรขาคณิตแบบยุคลิด	 	 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด	 	 เรขาคณิต 
โปรเจกทิฟ	 เรขาคณิตการแปลงและหัวเร่ืองระดับสูงเก่ียวกับเรขาคณิตที่ 
ผู้สอนคัดเลือก
	 Condition	 required	 by	 the	 course:	 This	 course	 is	
offered	 to	 those	 who	 have	 passed	 Introduction	 geometry.	
Euclidean	 geometry,	 non-Euclidean	 geometry,	 Projective 
geometry,	 Transformation	 geometry	 and	 advanced	 geometry	
topics	selected	by	the	teacher

1073112 พีชคณิต   3(3-0-6)   
 Algebra
	 กรุป	ริง	ฟิลด์		ปริภูมิเวกเตอร์		การแปลงเชิงเส้น	ทฤษฎีสมการ	
และหัวเรื่องระดับสูงเกี่ยวกับพีชคณิต	ที่ผู้สอนคัดเลือก
	 Groups,	rings,	fields,	vector	spaces,	linear	transforma-
tion,	equation	theory	and	advanced-algebra	topics	selected	by	
the	teacher

1073113 พีชคณิตนามธรรม   3(3-0-6) 
 Abstract Algebra
	 กรูป	 ริง	 อินทริกรัล	 โดเมน	 ฟิลด์	 ไอดีล	 ยูคลิเดียนโดเมน													
โพลีโนเมียลริง	ฟีลด์เอกซ์เทนชัน		ทฤษฎีบทของกาลัวส์
	 Groups,	 r ing,	 integral	 domains,	 fields	 ideal 
Euclidean-domain,	 polynomial-ring,	 extension-field,	 Galoi’s	
theorem

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1073114 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 

 Linear Algebra

	 ปรภิมูเิวกเตอร์	ปรภิมูผิลคณูภายใน	ตวัก�าหนด		เมตรกิและการ

แปลงเชงิเส้น		ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง		รปูแบบเชิงเส้นคูแ่ละรปูแบบ

ก�าลังสอง	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
	 เทคนคิการนบั	กราฟ	ทร	ีออยเลอร์เรยีนและฮามลิโทเนยีนกราฟ	
พลานาลิตีและดวลลิตี		การระบายสีของกราฟ	ไดกราฟ	แมทชิ่ง
	 Counting	technique,	graphs,	tree	Eulerian	and	Hamil-
tonian	graphs,	planarity	and	duality,	coloring	of	graphs,	digraph,	
matching

1073116 ก�าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6)
 Linear Programming
	 ปัญหาก�าหนดการเชิงเส้น	การหาผลเฉลยโดยกราฟ		ระเบียบ
วิธีซิมเพลกซ์	 ปัญหาคู ่เสมอกัน	 การประยุกต์การวิเคราะห์ความไว 
ตัวแบบการบนเส้น
	 Linear	 programming	 problems,	 solution	 by	 graphs,	
simplex	method	application,	linear	programming	model

1073117 ทฤษฎีจ�านวน 3(3-0-6) 
 Number Theory
	 การหารลงตัวจ�านวนเฉพาะ	 การลงรอยกัน	 ทฤษฎีเศษตกค้าง
ก�าลังสองสมการไดโอแฟนไทน์		เศษส่วนต่อเนื่อง
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	 Fundamental	 to	 pology,	 Sequence	 an	 series	 of	
numbers,	continuity,	RiemanStielges	Series,	Integral,	Sequence
and	Series	of	Function

1073122 การวิเคราะห์เวกเตอร์   3(3-0-6) 
 Vector Analysis
	 โอเปอเรชันของเวกเตอร์	 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันเวก
เตอร์สนามสเกลาร์		สนามเวกเตอร์		แคลคูลัสอินทริกรัลของเวกเตอร์		พิกัด
เชิงเส้นโค้ง
	 Operation	 of	 vector,	 differential	 calculus	 of	 vector	
function,	 scala	 field,	 vector	 field,	 integral	 calculus	 of	 vector,	
curvilinear	coordinates

1073123 การวิเคราะห์เชิงซ้อน   3(3-0-6) 
 Complex Analysis
	 ฟ ังก ์ชันวิ เคราะห ์ 	 อนุกรมก�าลัง	 การส ่งคอลเฟอร ์มัล 
การอนิทรเิกรตเชิงซ้อน		ทฤษฎบีทของโคซ	ี	สตูรของโคซอีนิทรกิรลั		แคลคลูสั 
ของเรสิดิว	ฟังก์ชัน	ฮามอนิก
	 Analytic	functions,	power	series,	conformal	mapping,	
complex	integrate,	Cauchy’s	Theorem,	Cauchy’s	Integral	Formula	
Residue’s	Calculus,	Harmonic	Functions

1073124 สถิติวิเคราะห์   3(3-0-6) 
 Analytical Statistics 
	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงตัวแปรสุ่มชนิดต่างๆ		
การทดสอบสมมติฐาน	การประมาณค่า	การวิเคราะห์ความแปรปรวน		การ
วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์
	 Probability,	Random	variable	and	Distribution,	Tests	of	
hypothesis,	Estimation	,	Analysis	of	Variance,	Regression	Analysis	
and	Correlation

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Exact	 division,	 prime	 numbers,	 Consistency, 
Diophantine	equation	continued	fraction,	continued	fraction

1073118 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Logics
	 ธรรมชาติของตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์	 คณิตศาสตร์และ 
ตรรกศาสตร ์	 ระบบอุปนัย	 ประพจน์แบบมีเ งื่อนไขตัวบ ่งปริมาณ 
โมเดลลิตี
		 Nature	 of	mathematical	 logics,	 Mathematics	 and	
Logics,	 induction	 systems,	 conditional	 proposition,	 quantifier,	
modality

1073119 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

 Mathematics Analysis
	 ลิมิต	และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	อนุพันธ์	อินทริกรัลล�าดับ
	 Limits	and	Continuity	of	function,	Derivative,	Integral,	
Sequence

1073120 ทอพอโลยี   3(3-0-6) 

 Topology
	 ปรภิมูเิมตรกิ		ปรภิมูเิชงิทอพอโลย	ีการไม่ขาดตอน	การปกคลมุ
แน่น	ปริภูมิผลคูณ
	 Matrix	 space,	 Topology	 space,	 connectivity,	 dense	
shroudedness,	multiplication	product	space

1073121 การวิเคราะห์จ�านวนจริง   3(3-0-6) 

 Real Analysis
	 ทอพอลีขั้นพื้นฐาน	 ล�าดับอนุกรมของจ�านวน	 ความต่อเนื่อง	
อนุกรม	รีมันสตีลเจส	อินทริกรัล	ล�าดับอนุกรมของฟังก์ชัน
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1073125 แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Calculus 
	 แคลคูลัสของเวกเตอร์ฟังก์ชัน	 แคลคูลัสของฟังก์ชันเชิงซ้อน 
อนุกรมฟูเรียร์
	 Calculus	 of	 Vector	 function,	 calculus	 of	 complex 
function,	Fourier	series

1073126 หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principle of Mathematics 

	 ตรรกศาสตร์และวิธีการพิสูจน์	การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง

กับเซตความสัมพันธ์ฟังก์ชันและระบบจ�านวนจริง

	 Logic	 and	 proof	 methods,	 proof	 of	 theorems	

concerning	sets,	relations,	functions	and	real	number	systems

	 2.2		กลุ่มเนื้อหาคณิตศาสตรศึกษา

1073131   ทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา      3(3-0-6) 

 Theories of Mathematics 

 Education

	 ปรชัญา	ทฤษฎเีกีย่วกบัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	แนวคดิเกีย่วกบั

คอนสตรัคติวิซึม	 (constructivism)	 ในฐานะทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา	

คอนสตรคัตวิซิมึกบัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์และทฤษฎทีางคณติศาสตรศกึษา

อื่น	ๆ

	 P h i l o s o p h y 	 a n d 	 t h e o r i e s 	 r e l a t e d 	 t o 

mathematics	 learning,	 	 constructivist	 views	 	 as	 a	 theory	 in 

mathematical	 educat ion,	 the	 relat ionship	 between 

constructivism	 and	mathematics	 learning	 as	well	 as	 various 

other	theories	concerning	mathematics	education

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1073132 แนวโน้มและมุมมองทางคณิตศาสตรศึกษา 3(3-0-6)
 Trends and Perspective in 
 Mathematics Education 
	 การศึกษาเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่องานด้านคณิต 
ศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
	 A	 study	 of	 interesting	 topics	 beneficial	 for	 the	
work	concerning	mathematics	and	mathematics	education	as 
appropriate	to	the	present	conditions

1073133 สื่อและนวัตกรรมทางการเรียน 3(2-2-5)
 การสอนคณิตศาสตร์  
 Media and Innovation 
 in Mathematics Instruction  
	 หลกัการ	แนวคดิ	การออกแบบ	การประยกุต์ใช้	และการประเมนิ 
สื่อ	นวัตกรรม	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารรูปแบบของสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์	 การใช้เทคโนโลยี	 การใช้คอมพิวเตอร์	 ในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรม	เทคนิคการสร้างนวัตกรรมประเภทต่าง	ๆ	ประกอบการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	งานวจิยัเกีย่วกบัการใช้นวตักรรม/เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
	 Principles,	 concepts,	 design,	 application,	 and	
evaluation	 of	media,	 innovation,	 information	 technology	 for	
learning,	 information	 technology	 for	 communication,	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	
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1073134  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                       3(3-0-6)             
 Mathematical Problem Solving  
	 แนวทางการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	 รูปแบบและทฤษฎีเกี่ยว
กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	 ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	 การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้	 การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์	ทฤษฎแีละรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้ 
ผู้เรียนแก้ปัญหาได้
	 Gu i de l i n e s 	 f o r 	 ma thema t i c a l 	 p r ob l ems 
solving,	forms	and	theories	concerning	mathematical	problem	
solving,	mathematical	 problem-solving	 strategies,	 organizing	
learning	activities,	assessment	of	learning	activities	organizations 
in	mathematical	 problem	 solving.	 Theories	 and	models	 of 
learning	for	the	students	tosolve	the	problem

1073135   การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  3(3-0-6) 
 Research in Mathematics Education 
	 หลักการ	 แนวคิด	 แนวปฏิบัติในการวิจัยและระเบียบการวิจัย 
ทางคณิตศาสตรศึกษา	 ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ	 โดยมุ ่งเน้น 
การเลือกและการประยุกต์ใช้เทคนิคให้เหมาะสม	 การประเมินผลงานวิจัย
ทางคณิตศาสตรศึกษา	 การน�าผลงานวิจัยไปใช้	 และการฝึกปฏิบัติเขียน
เค้าโครงร่างการวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา	จรรยาบรรณของนักวิจัย
	 Pr inciples,	 concepts,	 pract ices	 in	 research	
and	 research	 methods	 in	 mathematics	 education	 both 
quantitative	 and	 qualitative	 research	 with	 an	 emphasis	 on 
selection	and	application	of	techniques,	evaluation	of	research	
studies	in	mathematics	education,	application	of	the	research	
findings,	practices	in	proposal	writing	on	mathematics	education,	
code	of	ethics	for	research

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1073136 การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5)     

 Assessment of Mathematics Learning 

	 หลักการ	 แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ของผู้เรียน	 ปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 และสามารถน�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได	้ ระบบ

การประเมินผลคณิตศาสตร์ในโรงเรียนความจ�าเป็นของการใช้การประเมิน

ตามสภาพจริง	 ความส�าคัญของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน		

การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์	 หลักการสร้างแบบทดสอบ

คณิตศาสตร์	การวินิจฉัยความสามารถของผู้เรียนจากผลการประเมิน		

	 Principles,	 concepts	 and	 practices	 guidelines	 for	

learners	 learning	measurement	 and	 assessment,	 and	 using	

results	for	learner	development,	the	mathematical	assessment 

systems	 in	 schools,	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ค�าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาชีพครู

   1.  วิชาชีพครูบังคับ

1073503 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครูคณิตศาสตร์  3(3-0-6)

 Language and Culture for 

 Mathematics Teachers 

	 ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่การเป็นครคูณติศาสตร์	ภาษาต่าง

ประเทศเพือ่พฒันาวิชาชพีคร	ูการใช้ทกัษะการฟัง	การพดู	การอ่าน	การเขยีน

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพือ่การสือ่ความหมายอย่างถกูต้อง	การใช้

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	

	 Thai	language	and	culture	for	mathematics	teachers,	

foreign	 language	 for	 teacher	professional	development;	using	

listening,	 speaking,	 reading,	 writing	 skills	 in	 Thai	 and	 foreign 

language	for	correct	communication;	using	language	and	culture	

for	peaceful	being

1073504 จิตวิทยาและการแนะแนวส�าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)

 Psychology for Mathematics 

 Teachers 

	 จิตวิทยาพืน้ฐานและจติวทิยาพฒันาการของมนษุย์	จติวทิยาการ

เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค�าปรึกษา	

การให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ปฏิบัติการใช้

จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้

เต็มศักยภาพ

	 Basic	psychology	and	human	developmental	psychol-

ogy,	learning	psychology	and	educational	psychology;	guidance	

psychology	 and	 counseling,	 providing	 guidance	 to	 help	 the 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

learners	 to	 improve	 quality	 of	 their	 life;	 practices	 on	 using 

psychology	for	understanding	and	promoting	students’	mathematics 

learning	according	to	their	potential

1070502 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Administration and 

 Quality Assurance 

	 หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา

และจัดการคุณภาพการศึกษาระบบการบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษากระบวนการจัดการคุณภาพมโนทัศน์ของคุณภาพการ

ศึกษาแนวคิดการจัดการคุณภาพการศึกษาของประเทศต่างๆระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาไทยองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการ

ออกแบบระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และหลักเกณฑ์การวางแผนการน�าแผนสู่การ

ปฏบิตักิารตรวจสอบการประเมนิและปรบัปรงุ	สามารถจดัการคณุภาพการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละพฒันาคณุภาพการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งการน�าผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้	 ด�าเนินการจัด

กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บทบัญญัติในกฎหมาย

เกีย่วกบัการบรหิารการศกึษาและการประกนัคณุภาพการศกึษากลยทุธ์การ

สร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

	 P r inc ip les , 	 concepts , 	 and	 gu ide l ines 	 fo r 

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	 
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	 Practices	 of	 observation	 and	 participation	 in 

instructional	planning	for	various	purposes	of	teaching,	setting	

learning	 enviroment,	 observation	 of	 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 

	 สังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษาปฏิบัติการสอนวิชาเอก	

จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก	 งานในหน้าท่ีครูผู้สอนด้านธุรการในชั้นเรียน

และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายวิเคราะห์ผู้เรียนจัดท�าหลักสูตรสถาน

ศกึษาจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรูก้ารจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรูก้ารเลอืก

ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้การสร้างเครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และน�าผลไปใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนการตรวจข้อสอบการให้คะแนนการสอบ

ภาคปฏบิตัแิละการตดัสนิผลการเรยีนร่วมกบัครผููเ้ชีย่วชาญของสถานศกึษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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    

	 ป ฏิ บัติ การสั ง เกต	 และมีส ่ วนร ่ วมในการจัดท� าแผน 

การจัดการเรียนรู ้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลายการจัดสภาพ

แวดล้อมการเรียนรู้	 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ�าลองหรือ

ในสถานศึกษา	 การจัดกิจกรรมเสริมส�าหรับผู้เรียน	 การปฏิบัติธรรมหรือ 

การจดักจิกรรมอาสาและการพฒันาความเป็นครมูอือาชพีการจดัท�าแผนการ

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 การจัดสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้	ทดลองสอนในสถานการณ์จ�าลอง	และสถานการณ์จริง	ร่วมกับครูผู้

เชี่ยวชาญของสถานศึกษา	และอาจารย์ที่ปรึกษา	ปฏิบัติการสอน	ออกแบบ

ทดสอบ	 ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผลการตรวจข้อสอบ	 การให้คะแนน 

การสอบภาคปฏิบัติ	 และการตัดสินผลการเรียนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

ผู้เรียนศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา	 ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ 

ระบบการจดัการเรยีนการสอน		สือ่และแหล่งการเรยีนรูก้ารประเมนิผลของ

สถานศึกษาและน�าไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง
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และอาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน	 ปรับปรุง	 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ

แก้ปัญหาผู้เรียนศึกษางานวิชาการของสถานศึกษาระบบการสนับสนุนงาน

วชิาการระบบการจัดการเรยีนการสอนสือ่และแหล่งการเรยีนรูก้ารประเมนิ

ผลของสถานศกึษาและน�าไปปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิจดัท�าโครงการพฒันา

งานของสถานศึกษาด้านต่างๆ		การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา

	 Observation	 of	 the	 general	 conditions	 of	 school,	

practices	 of	 teaching	major	 subject,	 teacher’s	 duties;	 class-

room	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1000602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240) 

 Internship 2 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ต้องเรียนวิชา	1000601	มาแล้ว

	 ปฏิบัติการสอนวิชาเอก	จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกในสถาน

ศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมครูผู ้เชี่ยวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษา

ประจ�าในลักษณะของการร่วมคิดร่วมท�าร่วมแก้ปัญหาและร่วมประเมิน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วยการใช้เทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลาก

หลายปฏิบัติการงานในหน้าที่ครูผู้สอนด้านธุรการในชั้นเรียนและปฏิบัติ

งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายวิเคราะห์ผู้เรียนจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาจัด

ท�าแผนการจัดการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อ

และแหล่งเรียนรู้การสร้างเครื่องมือประเมินผลการวัดและการประเมิน

ผลการเรียนรู้และน�าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	 การจัดกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนการตรวจข้อสอบการให้คะแนนการสอบ

ภาคปฏบิตัแิละการตดัสนิผลการเรยีนร่วมกบัครผููเ้ชีย่วชาญของสถานศกึษา

และอาจารย์ท่ีปรกึษาประเมนิ	ปรบัปรงุ	และศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีนและ

แก้ปัญหาผู้เรียนศึกษางานวิชาการของสถานศึกษาระบบการสนับสนุนงาน

วชิาการระบบการจัดการเรยีนการสอนสือ่และแหล่งการเรยีนรูก้ารประเมนิ

ผลของสถานศกึษาและน�าไปปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิจดัท�าโครงการพฒันา

งานของสถานศึกษาด้านต่างๆการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

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	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

of	lesson	plans,	learning	environment,	selection	of	media	and	

learning	 sources,	 construction	 of	 assessment	 tools,	 learning	

measurement	and	evaluation	and	using	these	results	for	learn-

er	 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

ค�าอธิบายรายวิชาหมวดวิทยานิพนธ์

1073291 วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต

 Thesis 

	 การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 โดยใช้

สื่อหรือนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 การสร้างชุดการสอนหรือส่ือการเรียนการสอน 

ภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ค�าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเสริม

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5)

 English for Graduate Studies 2

	 ฝึกทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ภาษาอังกฤษเชิงวิชากลาง 

(Intermediate	level)	รวมทัง้เทคนคิการอ่าน	การอ่านบทความทางวชิาการ		

อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์		สามารถสรุปและน�าเสนอบทความทางวิชาการ		

และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

	 Practice	 of	 academic	 English	 in	 listening,	 speaking	

reading	and	writing	skills	at	intermediate	levelincluding	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 

เพ่ือการส่ือสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม

ส�าเร็จรูปเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ

	 Advanced	 information	 and	 communicat ion 

technology,	information	communication	retrieval	and	application	

of	package	program	for	academic	presentation
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1073241 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Principles of Learning 

 Management 

	 ความหมายและความส�าคญัของการจดัการเรยีนรู้กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้	 การจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์ด้านความรู้ด้านทักษะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และด้านคุณลักษณะ	 การออกแบบ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย		รปูแบบ		เทคนคิและวธิกีารจดัการ 

เรยีนรู	้	การจดับรรยากาศการเรยีนรู	้	สือ่การเรยีนรู	้	ปัจจยัสนบัสนนุการจดั 

การเรียนรู ้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู ้เรียน

เป็นส�าคัญ	 การวัดผลและการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้	 การฝึก 

ปฏิบัติการสอน

	 Defin i t i on s 	 and 	 e s sen t i a l i t y 	 o f 	 l ea rn i n g 

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	

1073242 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)

 Mathematics Teaching Behaviors 

	 หลักสูตร	 หนังสือเรียน	 คู่มือครูและเอกสารประกอบหลักสูตร

วิชาคณิตศาสตร์	ทุกช่วงชั้น	ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของนักการศึกษา 

การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เทคนิค

การสอนคณิตศาสตร์	 ทักษะการสอน	 ทักษะการใช้ค�าถาม	 ทักษะ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การน�าเข้าสู่บทเรียน	 ทักษะการเขียนกระดานด�า	 ทักษะการสรุปบทเรียน 

และทักษะการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนการวัดผลและการประเมิน 

ผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล 

การท�าโครงการสอน	แผนการจดัการเรยีนรู	้การทดลองสอนสาระการเรยีนรู ้

คณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น

	 Curriculum,	textbook,	teacher’s	handbook	and	doc-

ument	of		mathematics	at	any	level,	theories	of	learning	from	

educators	 curriculum	 and	 textbook	 analysis,	 learning	 activity	

organization,	mathematics		instruction	technique,	teaching	skill	

in	questioning,	presentation,	blackboard	writing	and		summarizing	

using	of	 instructional	media	measurement	 and	evaluation	of		

mathematics	instruction	based	on	regulation	of	measurement	

and	evaluation,	writing		instruction	project,	writing	lesson	plan	

and	practicum	at	any	interval

1073126 หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principle of Mathematics 

	 ตรรกศาสตร์และวิธีการพิสูจน์	การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง

กับเซตความสัมพันธ์ฟังก์ชันและระบบจ�านวนจริง

	 Logic	and	proof	methods,	proof	of	theorems	concerning 

sets,	relations,	functions	and	real	number	systems
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.  ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต

	 	 	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 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�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

	 3.1	 จ�านวนหน่วยกิต		

										1)	 แผน	ก	แบบ	ก2		เรียนไม่น้อยกว่า	39	หน่วยกิต	

									 2)	 แผน	ก	แบบ	ก2	วิชาชีพครู	เรียนไม่น้อยกว่า	55	หน่วยกิต	

										3)	 แผน	ข	เรียนไม่น้อยกว่า	39	หน่วยกิต

	 3.2	 โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 โครงสร้างของหลกัสตูร	แบ่งเป็นหมวดวชิาทีส่อดคล้องกบัทีก่�าหนด

ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

           

หมวดวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

แผน ก  

แบบ ก2

แผน ก 

แบบ ก2 

วิชาชีพครู

แผน ข

1.  หมวดวิชาแกนร่วม 6 6 6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

		 -	 วิชาบังคับ

	 -	 วิชาเลือก	

	 -	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

15

6

-

27

3

7

15

12

-

3. หมวดวิทยานิพนธ์    

			 -	 วิทยานิพนธ์

		 -	 การค้นคว้าอิสระ

12

-

12

-

-

6

หน่วยกิตรวม 39 55 39

 

	 3.3	 รายวิชา	

	 	 หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก2	และ	แผน	ข

							 	 3.3.1	 	 หมวดวิชาแกนร่วม	 ต้องเรียนไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต	

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เรื่อง	 วิชาแกนร่วม

ระดับบัณฑิตศึกษา	(ภาคผนวก	ค)	ได้แก่วิชา
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2*	 3(2-2-5)

	 English	for	Graduate	Studies	2	

8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2**		 3(2-2-5)

	 Information	and	Communication	

	 Technology	2	

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)

	 Statistics	for	Research		

8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Research		Methodology	in	

	 Education	

หมายเหตุ	 *	 กรณีท่ีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ 

	 	 และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 ต้องเรียนรายวิชาภาษา 

	 	 อังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2	โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและ 

	 	 ได้ค่าผลการประเมินเป็น	S

	 **	กรณีที่นักศึกษาที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร  ์

	 	 ศกึษาหรอืทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลย	ีสารสนเทศหรอืทดสอบ 

	 	 ไม่ผ่านตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดต้อง 

	 	 เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 2	 โดย 

	 	 ไม่นบัรวมหน่วยกติและได้ค่าผลการประเมินเป็น	S

																3.3.2		หมวดวิชาเฉพาะด้าน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้	

	 	 	 	 1)	 วิชาบังคับ	 ให้เรียน	 15	 หน่วยกิต	 จากรายวิชา 

ต่อไปนี้

1074101	 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน	 3(2-2-5)

	 คอมพิวเตอร์

	 Design	and	Development	

	 of	Computer	Courseware	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

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)	 วิชาเลือก	แผน	ก	แบบ	ก2	ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	6	

หน่วยกติ	และแผน	ข	ให้เลอืกการเรยีนไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกติ	จากรายวิชา

ต่อไปนี้

1074131	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ	 3(2-2-5)

	 พัฒนาท้องถิ่น

	 Information	Technology	for	

	 Education	and	Local	Development	

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	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1074231	 บริการเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา	 	3(2-2-5)

	 Social	Network	Service	for	

	 Education	

1074241	 การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา		 3(2-2-5)

	 Educational	Software	Development		

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	 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		 3(2-2-5)

	 เพื่อการศึกษา	

	 Computer	Networking	Management	

	 for	Education	

1074248	 เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง			 3(2-2-5)

	 e-Learning	Technology	

1074249	 การเรียนรู้ผ่านเว็บและการเรียนรู้	 	3(2-2-5)

	 ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

	 Web-Based	Learning	and	

	 Mobile-Based	Learning	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1074251	 มิติทางสังคมและจริยธรรม		 3(3-0-6)
	 ส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
	 Social	Issues	and	Ethics	for	
	 Computer	Users	

1074252	 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา		 3(2-2-5)
	 Special	Topics	on	Computer	
	 Education	 
  												 3.3.3	 หมวดวิทยานิพนธ์		
											 	 1)	 วิทยานิพนธ์	นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน	ก	แบบ	ก2	
ต้องท�าวิทยานิพนธ์	 จ�านวน	 12	 หน่วยกิต	 โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้ 
ครั้งละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จนครบ	12	หน่วยกิต

1074290		 วิทยานิพนธ์			 12	หน่วยกิต
	 Thesis	
								 	 	 	 2)	 การค้นคว้าอิสระ	นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน	ข	ต้อง
ท�าการค้นคว้าอสิระ	จ�านวน	6	หน่วยกติ	โดยสามารถแบ่งลงทะเบยีนได้ครัง้
ละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จนครบ	6	หน่วยกิต

1074291	 การค้นคว้าอิสระ	 	6	หน่วยกิต

	 Independent	Study	 										 
  			 3.3.4	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน		
	 	 	 กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาอื่นท่ีไม่ใช่
สาขาทางการศึกษา	จะต้องมีความรู้ในสาขาการศึกษาหรือมีความรู้วิชาชีพ
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก�าหนดและให้ใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน	 แต่ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนแต่มีประสบการณ์	 คณะกรรมการบัณฑิต
อาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	หรือให้เรียนวิชาต่อไป
นี้โดยไม่นับหน่วยกิต	และได้ค่าผลการประเมินเป็น	S	นักศึกษาที่ส�าเร็จการ
ศึกษาทางด้านการศึกษาแต่ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ประกอบด้วยรายวิชา	ดังนี้	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1074113	 จิตวิทยาและการแนะแนว	 3(3-0-6)
	 ส�าหรับครูคอมพิวเตอร์		
	 Psychology	and	Guidance	
	 for	Computer	Teachers	
1074114	 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ	 3(2-2-5)
	 ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์			
	 Learning	Management	and		
	 Computer	Classroom	
	 Management	
1074117	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 3(2-2-5)
	 คอมพิวเตอร์			
	 Computer	Achievement	
	 Measurement	and	Evaluation	

	 หลักสูตรแผน	ก	แบบ	ก2	วิชาชีพครู			
	 	 1)	 หมวดวิชาแกนร่วม	ต้องเรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เร่ือง	 วิชาแกนร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษา	(ภาคผนวก	ค)	ได้แก่วิชา

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2	*	 3(2-2-5)
	 English	for	Graduate	Studies	2	
8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2		**	 3(2-2-5)
	 Information	and	Communication	
	 Technology	2
8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)
	 Statistics	for	Research		
8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Research		Methodology	
	 in	Education	 									

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

หมายเหตุ	 *	 กรณทีีน่กัศกึษาท่ีสอบไม่ผ่านภาษาองักฤษตามหลกัเกณฑ์ 
	 	 	และเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด	ต้องเรยีนรายวชิาภาษา 
	 	 	องักฤษส�าหรบับณัฑติศกึษา	2	โดยไม่นบัรวมหน่วยกติและ 
	 	 ได้ค่าผลการประเมินเป็น	S
	 **	 กรณท่ีีนกัศกึษาทีไ่ม่ส�าเรจ็การศกึษาด้านคอมพวิเตอร์หรือ 
	 	 	ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี	สารสนเทศ	หรือทดสอบไม่ผ่าน 
	 	 	ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดต้องเรยีน 
	 	 	รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	2	โดยไม่นบั 
	 	 รวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น	S

	 	 2)	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน		แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้	

	 	 	 2.1	 วิชาบังคับ	 ให้เรียน	 	27	หน่วยกิต	จากรายวิชา					

ต่อไปนี้

1074110	 จริยธรรมและความเป็นครูคอมพิวเตอร์		 3(3-0-6)

	 Ethics	and	Professional	Computer	

	 Teachers	

1074111	 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนา	 3(2-2-5)

	 หลักสูตรคอมพิวเตอร์	

	 Educational	Philosophy	and	

	 Computer	Curriculum	

	 Development	

1074112	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครูคอมพิวเตอร์		 3(3-0-6)

	 Language	and	Culture	for	Computer	

	 Teachers			

1074113	 จิตวิทยาและการแนะแนวส�าหรับครูคอมพิวเตอร์			 3(3-0-6)

	 Psychology	and	Guidance	for	

	 Computer	Teachers	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1074114	 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ		 3(2-2-5)

	 ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์			

	 Learning	Management	and		Computer	

	 Classroom	Management	

1074115	 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้		 3(2-2-5)

	 คอมพิวเตอร์		

	 Research	Methodology	for	Computer

	 Learning	Development	

1074117	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 	3(2-2-5)

	 คอมพิวเตอร์			

	 Computer	Achievement	Measurement

	 and	Evaluation	

1074118	 การประกันคุณภาพการศึกษาและ	 	3(3-0-6)

	 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้	

	 Educational	Quality	Assurance	and

	 Learning	Quality	Development	

1074201	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ		 3(2-2-5)

	 ทางการศึกษาขั้นสูง	

	 Advanced	Educational	Innovation	

	 and	Information	Technology	

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 2.2	วิชาเลือก	ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า		3	หน่วยกิต	จาก

รายวิชาต่อไปนี้

1074101	 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน	 	3(2-2-5)

	 คอมพิวเตอร์

	 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	

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	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1074249	 การเรียนรู้ผ่านเว็บและการเรียนรู้		 3(2-2-5)

	 ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

	 Web-Based	Learning	and

	 Mobile-Based	Learning	

1074251	 มิติทางสังคมและจริยธรรม		 3(3-0-6)

	 ส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

	 Social	Issues	and	Ethics	for	

	 Computer	Users	

1074252	 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา		 3(2-2-5)

	 Special	Topics	on	Computer	

	 Education	

	 	 2.3	 วิชาการฝึกประสบการณ์ชีพครู	 เรียน	 7	 หน่วยกิต 

จากรายวิชาต่อไปนี้

1074180	 การสังเกตการจัดการเรียนรู้และ		 1(80)

	 ทดลองสอนคอมพิวเตอร์				

	 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	 			

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3	 หมวดวิทยานิพนธ์	

	 	 วิทยานิพนธ์		แผนวิชาชีพครูเป็นที่ต้องท�าวิทยานิพนธ์ตาม

แผน	ก	แบบ	ก	2	จ�านวน	12	หน่วยกิต	โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้ครั้ง

ละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จนครบ	12	หน่วยกิต

1074290		 วิทยานิพนธ์		 12	หน่วยกิต

	 Thesis	

4.  ค�าอธิบายรายวิชา 

 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข

  1. หมวดวิชาแกนร่วม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8070101  ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies 2 

	 ฝึกทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ระดับกลาง	 (Intermediate	 level)	 รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	 การอ่าน 

บทความทางวิชาการ	อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	สามารถสรุปและน�าเสนอ

บทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

											 Pract ice	 of	 academic	 Engl ish	 in	 l i s tening , 

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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8071101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2    3(2-2-5)            

 Information and Communication 

 Technology 2

	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ันสูง	 สารสนเทศเพื่อ 

การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป

เพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ

	 Advanced	 information	 and	 communicat ion 

technology,	information	communication	retrieval	and	application	

of	package	program	for	academic	presentation

กลุ่มวิชาสถิติกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย

8072101   สถิติส�าหรับการวิจัย  3(2-2-5) 

  Statistics for  Research 
	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่มการแจกแจง 
แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ 
สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ ์
การวเิคราะห์ความแปรปรวน	 การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมสถติศิาสตร์
ไม่อิงพารามเิตอร์	 การเลอืกใช้สถติทิีเ่หมาะสมส�าหรบัการวจิยั	 การประยกุต์
โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ	การวิจัยและปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
						 Definit ions	 and	 benefits	 of	 stat ist ics ,	 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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 

  Research Methodology in Education 

	 ความหมายและลักษณะของการวิจัย	 ประเภทของการวิจัย		

เทคนิคการวิจัยแบบต่าง	ๆ 	รูปแบบ	กระบวนการและการออกแบบการวิจัย 

ทางการศึกษา	 การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ  ์

การสร้างเครื่องมือการวิจัย	 	 สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห ์

ข้อมลูการวจิยัในชัน้เรยีน	ปฏบิตักิารวเิคราะห์ข้อมลู		การเขยีนรายงานและ

เผยแพร่งานวจิยั		การประเมินสังเคราะห์และการน�าผลวจิยัไปใช้เพือ่พฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง

	 Definitions	and	characteristics	of	research,	types	and	

techniques	of	research,	research	models,	procedures	and	designs	

of	educational	research,	writing	a	research	proposal	or	indepen-

dent	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

  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   2.1 รายวิชาบังคับ

1074101 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน  3(2-2-5)
 คอมพิวเตอร์  
 Design and Development 
 of Computer Courseware 
	 กระบวนการออกแบบและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์	 อย่าง

เป็นระบบ	 ภายใต้กระบวนการวิจัยทางการศึกษา	 เพื่อการพัฒนาบทเรียน
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

คอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ค�านึงถึงหลักการส่วนต่อประสานคนกับคอมพิวเตอร์	 รูปแบบการโต้ตอบ 

ความสะดวกในการใช ้งาน	 การปฏิสัมพันธ ์ที่ดีระหว่างผู ้ เรียนและ

คอมพิวเตอร์	 ฝึกปฏิบัติ	 วิเคราะห์เนื้อหา	 การวิเคราะห์วัตถุประสงค	์

การสร้างแบบทดสอบ	 การออกแบบ	 จอภาพ	 การเขียนบทด�าเนินเรื่อง

และการประเมินผลสื่อการสอน

	 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

1074102 บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Computer Courseware 

	 แนวคิดและทฤษฎีระบบเชี่ยวชาญ	 การน�าเสนอองค์ความรู	้

โมเดลของผูเ้รยีน	หลกัการและยทุธวธิใีนการสอนของบทเรยีนคอมพวิเตอร์

แบบอัจฉริยะ	 จิตวิทยาด้านพุทธพิสัยในการเรียนรู้	 การพัฒนาและการ

ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะในหัวเร่ืองที่เก่ียวกับข้อง	 เพื่อ

ประยกุต์ใช้ทางการศกึษาและการเรยีนรู	้การวเิคราะห์ปัญหาทางสงัคมของ

ปัญญาประดิษฐ์	 ฝึกท�าโครงการปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมทางการ

ศึกษา	 โดยให้มีการพิจารณาความมีนัยส�าคัญและประสิทธิภาพผลของ

โครงการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Concepts	 and	 theories	 of	 Expert	 System,	 rep-

resentation	 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 

	 องค์ประกอบ	หน้าที่และคุณลักษณะของระบบนิพนธ์บทเรียน 

การเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียและไฮเปอร์เท็กซ์	 รวมทั้งวิจารณ์และส�ารวจ

วิธีการและขั้นตอน	 การออกแบบการเช่ือมโยงโดยใช้ระบบนิพนธ์บทเรียน 

โปรแกรมระบบนิพนธ ์บทเรียน	 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  ์

ช่วยสอน	(CAI)	และบทเรียนบนเว็บ	(WBI)	และโครงสร้างและองค์ประกอบ

ของระบบบริหารจัดการบทเรียน	(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)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1074201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

 ทางการศึกษาขั้นสูง 

 Advanced Educational Innovation 

 and Information Technology  

	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ข้ันสูงท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสาร	 รูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาข้ันสูง 

การวเิคราะห์ปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้นวตักรรม	และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 แหล่งเรียนรู ้และเครือข่ายการเรียนรู ้	 การออกแบบและ 

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียน

การสอนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	 การประเมิน	 การปรับปรุงและการประยุกต์

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	 ศึกษาและวิเคราะห์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

คอมพิวเตอร์

	 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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1074202 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5)
 Seminar on Computer 
 Education Research 
	 การส�ารวจและวเิคราะห์เอกสารการวจิยัระดบัวทิยานพินธ์ทาง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ทฤษฎีต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กบัคอมพวิเตอร์ศึกษา	แนวทางส�าหรบัการวจิยัคอมพวิเตอร์ศึกษาในปัจจบุนั
และอนาคต	การน�าผลการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาไปใช้ในการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์	และการฝึกปฏิบัติการวิจัยโดยเน้นการวิจัยและพัฒนา	
	 Survey	 and	 analysis	 of	 the	 research	 documents 
in	 computer	 education	 or	 related	 disciplines,	 theories	 of 
computer	 education,	 trends	 of	 the	 research	 in	 computer 
education	at	present	and	 the	 future	 ,	 the	application	of	 the	
results	for	computer	education,	practices	of	research	focusing	
on	research	and	development

   2.2 รายวิชาเลือก

1074131 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-2-5)
 และพัฒนาท้องถิ่น 
 Information Technology for Education
 and Local Development 
	 ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร	ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ประเภท	 โครงสร้าง	 การท�างาน	 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสื่อสารทาง
ไกลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ	 อีเมล์และการค้นหา 
บนเว็บ	การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา 
และพัฒนาท้องถ่ิน	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรมต่อการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ	กฎหมาย	ระเบยีบ	มารยาททางสงัคมทีเ่กีย่วกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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	 and	 local 

development,	 morality	 and	 ethics	 towards	 the	 use	 of 

information	 technology,	 	 laws,	 regulations,	 social	manners	of	

using	information	technology	in	Thai	society	and	international	

society

1074132 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ 3(3-2-5)

 Interactive Multimedia Design 

	 หลักการของระบบมัลติมีเดีย	 การออกแบบมัลติมีเดียเชิง

ปฏิสัมพันธ์	การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	(GUI)	การจัดการสื่อมัลติมีเดีย	

ระบบมัลติมีเดียกับระบบนิพนธ์	 ซอฟท์แวร์และเคร่ืองมือด้านมัลติมีเดีย	

การประยุกต์ใช้งานระบบมัลติมีเดีย	 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

มัลติมีเดีย

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1074133 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและกราฟิก 3(2-2-5)

 เพื่อการศึกษา                             

 Photography Technology and 

 Graphic for Education 

	 ทฤษฎี	 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพ

และกราฟิกเพื่อการศึกษา	ส่วนประกอบและการท�างานของกล้องถ่ายภาพ

และอปุกรณ์ประกอบ	กระบวนการบนัทกึภาพระบบดจิิทลั		การตบแต่งภาพ		

การออกแบบองค์ประกอบศิลป์	 การพิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ

การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านกราฟิกทั้ง	2	มิติและ	3	มิติ	เพื่อการศึกษา	

	 Theories,	 principles	 and	 concepts	 in	 photography	

technology		and	graphic	for	education,	the	digital	camera	com-

ponents	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 

	 หลักการของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ	 ประกอบด้วยโพรโท

คอลและภาษามาตรฐาน	 โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์	 ระบบ

การน�าทาง	สื่อดิจิทัลประเภทต่าง	ๆ	สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน 

การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ	 เครื่องมือส�าหรับการพัฒนา	 เทคโนโลยี

เว็บเซอร์วิซเพื่อการศึกษา	 ประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ 

การฝึกปฏิบัติด้านการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เพื่อการศึกษาด้วยการใช้

เครื่องมือช่วย	
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1074241 การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Software Development 
	 การแปลงความต้องการของผู ้ใช้ไปสู ่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร	์
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อแก้
ปัญหาในงานด้านการศึกษา	จริยธรรมที่พึงมีส�าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
	 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

1074242 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)

 Human and Computer Interaction 

	 หลักการเบื้องต ้นของการปฏิสัมพันธ ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์	 (HCI)	 ประกอบด้วย	 ปัจจัยด้านมนุษย์	 การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพ	 กระบวนการรับรู้	 ผลศึกษาความใช้งานได้	 สภาวะแวดล้อม

ของการใช้งาน	 แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 

แนวทางการประเมินผล	การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล	มาตรฐาน

ด้านความใช้งานได้	 เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับ

การใช้งานของมนุษย์	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	 appl icat ion	 domains, 

human-centered	 evaluation,	 developing	 effective	 interfaces,	

usability	 standards,	 emerging	 technologies,	 human-centered	

software,	providing	access	for	those	with	sensory	disabilities

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           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 

en v i r o nmen t , 	 w eb 	 a pp l i c a t i o n 	 d e v e l o pmen t : , 

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

 หลักการของบริการเครือข่ายสังคม	 ประโยชน์ของบริการ 

เครือข่ายสังคม	 การบริการเครือข่ายสังคม	 ซอฟท์แวร์บริการเครือข่าย

สังคม	 การสร้างชุมชนบริการเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา	 การออกแบบ

กิจกรรม	 การแบ่งปันแหล่งข้อมูล	 การเช่ือมโยงความสนใจและกิจกรรม

ของผู้อื่นส�าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 รวมถึงการประยุกต์ใช้งานบริการ 

เครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา

			 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1074243 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 Virtual Reality Technology
  for Education 
	 หลักการความเป็นจริงเสมือน	(VR)	ประเภทของความเป็นจริง 
เสมือน	 สภาพแวดล้อมความเป็นจริงเสมือน	 เทคนิคการแสดงผลเสมือน
จรงิ	อุปกรณ์ควบคุม	การจ�าลองโดยคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ 
การปฏิสัมพันธ์	 ระบบการจ�าลอง	 ซอฟท์แวร์และเครื่องมือพัฒนาความ
เป็นจริงเสมือนและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกับ 
การศึกษา		
	 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

1074244 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)

 Artificial Intelligence Technology 

 for Education 
	 หลกัการและองค์ประกอบของระบบปัญญาประดษิฐ์	(AI)	ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ	(Expert	System)	แนวทางการประยุกต์ใช้กับระบบมัลติมีเดีย
และการศึกษา	การน�าเสนอเนือ้แบบปรบัเปลีย่นเนือ้หาและแบบทดสอบตาม
ความสามารถของผู้เรยีน	แนวทางการพฒันามลัตมิเีดยีขัน้สงูทัง้แบบผ่านเวบ็
และไม่ผ่านเว็บ	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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1074245 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)

 Database System Technology 

 for Education 

	 สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล	 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

หลักการออกแบบฐานข้อมูล	เหมืองข้อมูล	(Data	Mining)	และคลังข้อมูล 

(Data	 Warehouse)	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ใช ้ฐานข้อมูล 

แบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์	 (Client/Server)	 ซอฟท์แวร์	 ระบบจัดการ 

ฐานข้อมูลฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน 

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

	 A rch i tec tu re 	 o f 	 the 	 da tabase , 	 da tabase 

management	system,	principles	of	database	design,	data	mining	

and	data	warehousing,		development	of	application	programs	

using	database	client/server,	software	of	database	management 

systems,	 practices	 of	 designing	 and	 developing	 database 

application	programs	in	education

1074246 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 เพื่อการศึกษา 
 Computer Network Management
 for Education 
	 สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ระบบการสื่อสาร
ข้อมูล	 สื่อกลางส่งข้อมูล	 อุปกรณ์เครือข่าย	 ระบบปฏิบัติการเครือ
ข่าย	 (NOS)	 ประเภทของระบบเครือข่าย	 การออกแบบระบบเครือข่าย 
การบริหารจัดการเครือข่ายและผู้ใช้งาน	 การทดสอบระบบเครือข่าย 
ฝึกปฏบิตัด้ิานการวเิคราะห์และออกแบบระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ส�าหรบั
หน่วยงานการศึกษา	หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 C ompu t e r 	 n e two r k 	 a r c h i t e c t u r e , 	 d a t a	 
communications	system,	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

1074248 เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง   3(2-2-5)
 e-Learning Technology 
	 หลักการและองค์ประกอบของระบบอีเลิร์นน่ิง	 (e-Learning) 
ระบบบริหารจัดการบทเรียน	 (LMS)	 ระบบการน�าส่งบทเรียน	 (DMS) 
ระบบบริหารจัดการเนื้อหา	 (CMS)	 และระบบจัดการข้อสอบ	 (TMS) 
ซอฟท์แวร์ส�าหรบัการพฒันาระบบอเีลิร์นนิง่	ฝึกปฏบิตัโิดยการสร้างบทเรยีน 
คอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่หลากหลาย
	 Principles	 and	 components	 of	 e-Learning,	 learning	
management	system	(LMS),	delivery	management	system	(DMS),	
content	management	 system	 (CMS),	 and	 test	management	
system	 (TMS),	 software	 for	 the	 development	 of	 e-Learning,	
practice	of	creating	computer	assisted	instruction	using	a	variety	
of	software

1074249 การเรียนรู้ผ่านเว็บและการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Web-Based Learning and 
 Mobile-Based Learning 
	 การออกแบบและการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบการเรียน 
ให้มีความยืดหยุ ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
เป็นสื่อเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บและระบบเครือข่ายการออกแบบ 
โครงสร้างข้อมูลโดยใช้ไฮเปอร์เท็กซ์	 การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ผู ้ใช ้ในลักษณะภาพและข้อความ	 โมเดลการสื่อสารส�าหรับการเรีย 
นผ่านเว็บและการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ 
แทบเล็ทหรือโทรศัพท์มือถือ
	 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

1074251 มิติทางสังคมและจริยธรรม 3(3-0-6)
 ส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
 Social Issues and Ethics for 
 Computer Users 
	 ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม	 เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและสังคมออนไลน์	 ความหลากหลาย	 โลกาภิวัติ	 ช่องว่าง 
ดิจิทัล	 การค�านึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้	 ข้อค�านึงทางเศรษฐศาสตร	์
ประเด็นทางกฏหมายอย่างเช่น	 ข้อบังคับ	 นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องทัง้ไทยและสากล	อาชญากรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ	ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม	องค์กร
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จริยธรรม	ส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
	 The	 social	 impact	 of	 IT	 on	 society	 and	 culture	
from	online	communities,	social	 implications,	diversity	 issues,	 
globalization	 issues,	 	 digital	 gap,	 sensory	 disability	 concern,	
economic	concern,		legal	issues	such	as	compliance,	computer 
crime,	 system	 user	 policies,	 privacy	 and	 liberty,	 Thai	 and	
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international	IT	related	laws,	criminal	of	IT,		threats	to	information 
systems,	 professional	 and	 ethical	 issues,	 professional	 
organizations		of	IT,	ethics	for	computer	users

1074252 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5)
 Special Topics on Computer 
 Education 
	 การศึกษาความรู้ในขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของการวิจัย 
ค้นคว้าใหม่ๆ	 ในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
และไม่ซ�้าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร	
	 Studying	the	knowledge	within	boundary	of	current	
interest	of	latest	research	on	computer	technology	for	education	

without	repetition	of	the	learning	subject	already	contained	in	

the	curriculum

  3.  หมวดวิทยานิพนธ์

1074290 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต

 Thesis 

	 การวิจัยโดยการประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารเพือ่พฒันานวตักรรมทางการศึกษาส�าหรบัแก้ปัญหาด้านการเรียน

การสอนอย่างเป็นระบบ	 ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ	 ภายใต้

การก�ากับดแูลและการให้ค�าปรกึษาของคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ์	

	 Conducting	 research	 applying	 the	 information	

technology	 and	 communication	 to	 develop	 an	 educational 

innovation	 for	 systematically	 solving	 	 instructional	 problems	

resulting	 in	 academic	 advance	 under	 a	 close	 advice	 and 

supervision	of	a	thesis	advisory	committee

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1074291 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 Independent Study            

	 การศึกษา	 การตรวจสอบและค้นคว้าเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการศึกษาตามความสนใจอย่าง 

ลกึซึง้	โดยใช้กระบวนการวจัิย	แล้วเขยีนรายงานการค้นคว้าอสิระทีม่คีณุภาพ	

ภายใต้การก�ากับดูแลและการให้ค�าปรึกษาของอาจารย์การท่ีปรึกษา 

การค้นคว้าอิสระ

	 S tudy ing , 	 check ing 	 and	 inves t i ga t ion 	 on	 

application	of	the	information	technology	and	communication	

for	education	with	depth	interesting	using	the	research	process	

and	writing	a	qualified	independent	study	(IS)	document	under	

a	close	advice		and	supervision	of	an	IS	advisor	committee

  4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

1074113  จิตวิทยาและการแนะแนวส�าหรับครู 3(3-0-6)

 คอมพิวเตอร์   

              Psychology and Guidance for

 Computer Teachers 

			 จติวทิยาพืน้ฐาน	และจติวทิยาพฒันาการของมนษุย์		กระบวนการ 

ทางจิตวิทยาในการสืบค้นธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน	 จิตวิทยา

การเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาส�าหรับผู้เรียนที่ความสามารถ

พิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์	 การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาไปใช้ใน

การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีพัฒนาการทางสติ

ปัญญา	สังคม	ร่างกาย	และบุคลิกภาพที่ต่างกัน	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 

การถ่ายโยงความรู้	 การสอนการคิด	ทักษะ	 เจตคติและค่านิยมและการจัด

สภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนคอมพิวเตอร์	จิตวิทยาการแนะแนวและการ

ให้ค�าปรึกษา	เทคนิคแนะแนวและการให้ค�าปรึกษา	การส่งเสริมความถนัด
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และความสนใจของผู้เรียน	 ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและเด็กที่มี 

ความสามารถพิเศษ	 จรรยาบรรณส�าหรับครูเพ่ือการแนะแนว	 ศึกษาและ

วิพากษ์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู ้	 แรงจูงใจ	 พัฒนาการ 

ทางสติปัญญา	สังคม	ร่างกายและบุคลิกภาพของผู้เรียน

		 Basic	 psychology	 and	 human	 developmental 

psychology,	psychological	process	to	investigate	learner’s	nature 

and	 development,	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1074114  การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 3(2-2-5)

 ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์                

              Learning Management and Computer

 Classroom Management 

														 หลักการ	 แนวคิด	 วิทยาการจัดการเรียนรู้	 ทฤษฎีการเรียนรู ้

และรปูแบบการจดัการเรยีนรู	้การจดัสิง่แวดล้อมเพือ่การเรยีนรูค้อมพวิเตอร์ 

หลักการและรูปแบบของแผนการเรียนรู ้ 	 การบูรณาการการเรียนรู  ้

แบบเรียนรวม	 การท�างานเป็นทีม	 การจัดท�าโครงงานคอมพิวเตอร	์ 

การบริหารจัดการชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศห้องเรียนคอมพิวเตอร์		

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา	 ปฏิบัติการจัดท�าแผนการจัดการ

เรยีนรูด้้านคอมพวิเตอร์ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์	สงัเคราะห์	และสร้างสรรค์

และความสามารถในการแก้ไขปัญหา	

	 Principles,	 concepts,	 leaning	 management	 sci-

ence,	 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
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1074117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)

 คอมพิวเตอร์                            

  Computer Learning Measurement  

 and  Evaluation 

	 หลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและแนวปฏบิตัใินการวดัและประเมนิ 

ผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน	 ปัญหาของการวัดและประเมินผล

การเรียนในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ไข	การสร้างและการใช้เครื่องมือ

วัดผลและประเมินผลการศึกษา	 การประเมินตามสภาพจริง	 การประเมิน

จากแฟ้มสะสมงาน	 การประเมินภาคปฏิบัติและการประเมินผลแบบย่อย

และแบบรวม	หลักการ	รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียน

รู้คอมพิวเตอร์	 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู้	 คอมพิวเตอร์ทั้งด้านความรู้	 ทักษะ	 กระบวนการและเจตคติ		

วพิากษ์งานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกับการวดัและประเมนิผลการเรียนรูค้อมพวิเตอร์	

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 วิชาชีพครู

  1. หมวดวชิาแกนร่วม ค�าอธบิายรายวชิาดงัปรากฏในหลกัสตูร 

 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข

  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

      2.1 รายวิชาบังคับ

1074110 จริยธรรมและความเป็นครูคอมพิวเตอร์           3(3-0-6)                                                

 Ethics and Computer 

 Teacher Professional           

	 ความส�าคัญของวิชาชีพครู	 บทบาท	 หน้าท่ี	 ภาระงานของ 

ครูคอมพิวเตอร์	พัฒนาการของวิชาชีพครู	คุณลักษณะของครูคอมพิวเตอร์

ที่ดี	การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์	คุณธรรม	จริยธรรมและ

กฎหมายด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ	การเสรมิสร้างศกัยภาพ

และสมรรถภาพความเป็นครคูอมพวิเตอร์	การเป็นเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู้

และการเป็นผู้น�าวชิาการ	การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รยีนทีส่่งเสรมิการ

พฒันาศักยภาพผูเ้รยีน	การจดัการความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีคร	ูเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องครูและวิชาชีพครู	 หลักธรรมาภิบาลและ 

ความซือ่สตัย์สจุรติของคร	ูคณุธรรมและจรยิธรรมของวชิาชพีคร	ูและจรรยา

บรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภาก�าหนด
	 Importance	of	 teacher	professions,	 roles,	 functions	
and	workload	of	a	computer	teacher;	development	of	teach-
er	 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	
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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

1074111 ปรัชญาการศึกษาและ 3(2-2-5)

 การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์              

 Educational Philosophy  and  Computer 

 Curriculum Development 
	 ปรัชญา	 แนวคิด	 ทฤษฎีการศึกษา	 ความส�าคัญของการศึกษา 
ตามหลักปรัชญา	 ศาสนา	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ปรัชญาและ
ธรรมชาติของเทคโนโลยี	 ประวัติความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย	
วิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาการศึกษาไทย	 หลักสูตร	 องค์ประกอบ
หลักสูตร	รูปแบบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร	มาตรฐานของหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 แนวคิดและกลวิธีจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์	

	 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	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	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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

1074112 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู 3(3-0-6) 

 คอมพิวเตอร์                                    

 Language and Culture for 

 Computer Teachers     

	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่าง

ประเทศ	 คุณค่าและความส�าคัญของวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

คติความเชื่อ	 และค่านิยมในมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

ธรรมชาตขิองภาษา	วฒันธรรมกับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร	ผลกระทบจากเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	ภาษาและวฒันธรรม

ไทยเพื่อการเป็นครู	 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	 หลักการฝึก

ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง	 การพูด	 การอ่านและ 

การเขยีน	โดยใช้ในการติดต่อสือ่สาร	การอ่านและการเขยีนบทความวชิาการ

หรือเอกสารวิจัย	 การน�าเสนองานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา	 การสื่อ

ความหมายกบัผูเ้รยีนในการเรยีนการสอนคอมพวิเตอร์	ภาษาและวฒันธรรม

ในโลกสังคมออนไลน์		พลวัตของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับสังคม

และวฒันธรรม	การใช้ภาษาและวฒันธรรมเพือ่การอยูร่่วมกันอย่างสนัตแิละ

บทบาทของครูในฐานะผู้น�า	จรรโลง	สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

ในกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ

	 Relationship	 between	 language	 and	 culture	 of	

Thailand	 and	 abroad,	 value	 and	 importance	 of	 culture, 

traditions,	beliefs,	and	values	in	the	cultural	diversity,	nature	of	

language,	culture	with	the	changes	of	information	technology	
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and	communications,	impact	of	online	social	networking,	Thai	

language	and	culture	for	teachers,	foreign	language	for	teacher	

professional	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�าหรับครู 3(3-0-6) 

 คอมพิวเตอร์                      

 Psychology and Guidance for 

 Computer Teachers 

			 จิตวิทยาพื้นฐาน	และจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์		กระบวน 

การทางจิตวิทยาในการสืบค้นธรรมชาติและพัฒนาการของผู ้ เรียน 

จิตวิทยาการเรียนรู ้และจิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาส�าหรับผู ้เรียนที ่

ความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์	 การประยุกต์ใช้หลักการ

ทางจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ 

ผู้เรียนที่มีพัฒนาการทางสติปัญญา	 สังคม	 ร่างกายและบุคลิกภาพที่ต่าง

กัน	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้	การถ่ายโยงความรู้	การสอนการคิด	ทักษะ	

เจตคต	ิและค่านยิม	และการจดัสภาพแวดล้อมให้เกดิการเรยีนคอมพวิเตอร์	

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค�าปรึกษา	 เทคนิคแนะแนวและการให้ 

ค�าปรึกษา	การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน	ระบบการดูแล

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ช่วยเหลือผู้เรียนและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ	 จรรยาบรรณส�าหรับครู

เพือ่การแนะแนว	ศกึษาและวพิากษ์งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัทฤษฎกีารเรยีนรู ้

แรงจงูใจ	พฒันาการทางสตปัิญญา	สงัคม	ร่างกายและบคุลกิภาพของผูเ้รยีน

	 Basic	 psychology	 and	 human	 developmental 

psychology,	psychological	process	to	investigate	learner’s	nature 

and	 development,	 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 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 3(2-2-5)

 ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์         

 Learning Management and Computer 

 Classroom Management 

														 หลักการ	 แนวคิด	 วิทยาการจัดการเรียนรู้	 ทฤษฎีการเรียนรู ้

และรปูแบบการจดัการเรยีนรู	้การจดัสิง่แวดล้อมเพือ่การเรยีนรูค้อมพวิเตอร์	

หลกัการและรปูแบบของแผนการเรยีนรู	้	การบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีน

รวมการท�างานเป็นทีม	 การจัดท�าโครงงานคอมพิวเตอร์	 การบริหาร
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

จัดการชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศห้องเรียนคอมพิวเตอร์		การพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู ้ในสถานศึกษา	 ปฏิบัติการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้านคอมพิวเตอร์ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์และสร้างสรรค์ 

และความสามารถในการแก้ไขปัญหา	

	 Principles,	 concepts,	 leaning	management	 science,	

learning	theory	and	model	of	learning	management,	environ-

ment	 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

1074115 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)

 คอมพิวเตอร์                     

 Research  Methodology for Computer 

 Learning Development 

						 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 ความส�าคัญและหลักการวิจัยทาง 

การศึกษา	แนวปฏิบัติการวิจัยการศึกษา	จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง	 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้	 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์	 ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยคอมพิวเตอร์ศึกษา		

การสร้างเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล	 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์

ข้อมูล	 การตีความและการแปลผลข้อมูล	 ศึกษาค้นคว้าและวิพากษ์งาน

วิจัยที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ศึกษา	 หลักการเขียนเค้าโครงการวิจัยและ 

การรายงานการวิจัย	 รูปแบบการน�าเสนอและการประเมินงานวิจัย	ปฏิบัติ

การจัดท�าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Principles,	concepts,	theories,	importance	and	princi	

ples	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

1074117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)

 คอมพิวเตอร์                         

 Computer Learning Measurement  

 and  Evaluation 

	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และแนวปฏิบัติในการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน	 ปัญหาของการวัดและ

ประเมินผลการเรียนในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ไข	การสร้างและการ

ใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา	 การประเมินตามสภาพจริง 

การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน	 การประเมินภาคปฏิบัติและการประเมิน

ผลแบบย่อยและแบบรวม	หลกัการ	รปูแบบและเทคนคิการวดัและประเมนิ

ผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้	คอมพิวเตอร์ทั้งด้านความรู้	ทักษะ	กระบวนการและ

เจตคติ	 วิพากษ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

คอมพิวเตอร์	
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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 การประกันคุณภาพการศึกษาและ 3(3-0-6)
 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้   
 Educational Quality Assurance 
 and  Learning Quality Development 
														 หลักการ	 แนวคิด	 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา	 ระบบการบริหารการศึกษา	 การประกันคุณภาพการศึกษา	
กระบวนการจัดการคุณภาพ	 การจัดการคุณภาพการศึกษาของนานาชาติ	
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทย	 องค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพ	การออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา	การพัฒนามาตรฐาน	
ตวับ่งชีแ้ละหลกัเกณฑ์	การวางแผน	การน�าแผนสูก่ารปฏบิตั	ิการตรวจสอบ	
การประเมนิและปรบัปรงุ	การจัดการคณุภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้	การน�าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้	 บทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
และการประกนัคุณภาพการศกึษา	กลยทุธ์การสร้างความร่วมมอืกับบคุลากร
ทางการศึกษา	และชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

1074201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

 ทางการศึกษาขั้นสูง                

 Advanced Educational Innovation 

 and Information Technology 

							 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ขัน้สงูทีส่่งเสรมิการพฒันาคณุภาพการเรยีนรู	้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

สื่อสาร	รูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขั้นสูง	การวิเคราะห์

ปัญหาและผลกระทบเกิดจากการใช้นวัตกรรม	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ		

แหล่งเรยีนรูแ้ละเครอืข่ายการเรยีนรู	้การออกแบบและการพฒันานวตักรรม

และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาเพือ่การเรยีนการสอนคอมพวิเตอร์

ขั้นสูง	 การประเมิน	 การปรับปรุงและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู	้ศกึษาและวเิคราะห์งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาคอมพิวเตอร์
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

  2.2 รายวิชาเลือก ค�าอธิบายรายวิชาดังปรากฏในหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข

  2.3 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1074180 การสังเกตการจัดการเรียนรู้และ 1(80)
 ทดลองสอนคอมพิวเตอร์          
 Observation of Learning 
 Management and Practicum 
 of Computer Teaching 
														 หลักการและแนวปฏิบัติในการสังเกตการจัดการเรียนรู ้ 
แผนการจัดการเรียนรู ้คอมพิวเตอร์	 การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน
คอมพิวเตอร์	การจัดกิจกรรมส�าหรับผู้เรียน	การสังเกตการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ�าลองหรอืในสถานศกึษา	การวจิยัเพือ่แก้ปัญหาผูเ้รยีน	การจดั
ท�าแผนการจดัการเรยีนรูค้อมพวิเตอร์ทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนสร้างความรูด้้วยตนเอง	
การออกแบบทดสอบ	ข้อสอบหรอืเครือ่งมอืวดัผล	ทดลองสอนคอมพวิเตอร์
ในสถานการณ์จ�าลองและสถานการณ์จริง	 ร่วมกับครูผู ้เชี่ยวชาญของ 
สถานศกึษาและอาจารย์ท่ีปรกึษา	การตรวจข้อสอบ	การให้คะแนน		การสอบ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ภาคปฏิบัติและการตัดสินผลการเรียน	 ศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา 

ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ	 ระบบการจัดการเรียนการสอนสื่อและ 

แหล่งการเรียนรู้รวมทั้งการประเมินผลของสถานศึกษา	

	 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    

	 เง่ือนไขรายวชิา	:	ต้องเรยีนวชิาการสงัเกตการจัดการเรยีนรูแ้ละ 

	 	 	 	 	 ทดลองสอนคอมพิวเตอร ์มาก ่อน	 และ 

	 	 	 	 	 จัดการเรียนในปีการศึกษาที่	2	ภาคเรียนที่	1

														 ข้อมูลและสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา	 การจัดการเรียน

การสอนในวิชาคอมพิวเตอร์	 วิเคราะห์ผู้เรียนและสร้างแผนการจัดการ

เรียนรู้ร่วมกับครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา	 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้	 การสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

การจัดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ปฏบัิตกิารสอนวชิาคอมพวิเตอร์	ฝึกปฏบิตักิาร

บรหิารจดัการชัน้เรยีนคอมพวิเตอร์	การประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละปรบัปรงุ
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ข้อบกพร่องในการจดัการเรยีนรู	้จดัท�าโครงการวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่แก้ปัญหา
การเรียนหรือพัฒนาผู้เรียน	ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย	จัดท�า
โครงการพัฒนางานวิชาการร่วมกับสถานศึกษา	 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
	 Data	 and	 general	 condition	 of	 schools,	 computer 
teaching	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.		

107482 ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2          3(240)

 Computer Teaching  Internship 2    

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ต้องเรียนวิชาปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร ์

	 	 	 ในสถานศึกษา	1	มาก่อนและจัดการเรียนใน

	 	 	 ปีการศึกษาที่	2	ภาคเรียนที่	2

														 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา	 1	

ร่วมกับครูพี้เล้ียงหรืออาจารย์ที่ปรึกษา	 น�าผลมาปรับปรุงและพัฒนาแผน 

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วยการใช้เทคนิคและรูปแบบ	

การเรียนรู้ที่หลากหลาย	 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่

เหมาะสม	 การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	 สร้างเครื่องมือวัด

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

และประเมินผล	จัดกิจกรรมที่ท้าทายเพื่อพัฒนาผู้เรียน	ปฏิบัติการสอนวิชา

คอมพวิเตอร์	ฝึกปฏบิตักิารบรหิารจดัการชัน้เรยีนคอมพวิเตอร์	การประเมนิ

ผลการเรียนรู้และปรับปรุงข้อบกพร่องในการจัดการเรียนรู้		จัดท�าโครงการ

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ	

ปฏบิตังิานในหน้าทีอ่ืน่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	จดัท�าโครงการพฒันางานวชิาการ

ร่วมกับสถานศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 หรือแบ่งปันความรู้ในการ

สัมมนาการศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

	 Analys is 	 of 	 results	 of 	 Computer	 Teaching 

Internship1	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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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  3.  หมวดวิทยานิพนธ์

1074290 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต

 Thesis 

	 การวิจัยโดยการประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สารเพือ่พฒันานวัตกรรมทางการศึกษาส�าหรบัแก้ปัญหาด้านการเรียน

การสอนอย่างเป็นระบบ	 ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ	 ภายใต้

การก�ากบัดแูลและการให้ค�าปรกึษาของคณะกรรมการท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์	

	 Conducting	 research	 applying	 the	 information 

technology	 and	 communication	 to	 develop	 an	 educational 

innovation	for	systematically	solving	instructional	problems	re-

sulting	in	academic	advance	under	a	close	advice		and	supervision 

of	a	thesis	advisory	committee
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. ชื่อหลักสูตร 

					ชื่อภาษาไทย	 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

					ชื่อภาษาอังกฤษ		 :	 Master	of	Education	Program	in	

	 	 	 	Educational	Research	and	Evaluation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย	 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 (สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

	 ช่ือย่อ	(ไทย)		 :	 ค.ม.	(สาขาวชิาวิจัยและประเมนิผลการศกึษา)

	 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :	 Master	of	Education	Program	in	

	 	 	 	Educational	Research	and	Evaluation

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)	 	:		 M.Ed.	(Educational	Research	and	

	 	 	 Evaluation)

3.  จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	จ�านวนหน่วยกิต

	 	 แบบท่ี	 1	จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 36	

หน่วยกิต	

	 	 แบบท่ี	 2	จ�านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร	(วชิาชพีคร)ู	ไม่น้อย

กว่า	55	หน่วยกิต

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 โครงสร้างหลกัสตูรแบ่งเป็นหมวดวชิาทีส่อดคล้องกบัทีก่�าหนดไว้ใน

เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

หมวดวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ 

ก2 แบบที่ 1

แผน ก แบบ 

ก2 แบบที่ 2

1.	แกนร่วม 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต

2.	เฉพาะด้าน

	 2.1	วิชาบังคับ

	 2.2	วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

18	หน่วยกิต

12	หน่วยกิต

6	หน่วยกิต

18	หน่วยกิต

12	หน่วยกิต

6	หน่วยกิต

3.	วิชาชีพครู	ไม่น้อยกว่า -	 12	หน่วยกิต

4.	ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า -	 7	หน่วยกิต

5.	วิทยานิพนธ์ 12	หน่วยกิต 12	หน่วยกิต

6.	เสริมพื้นฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต) 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 55 หน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3.3	 รายวิชา	

	 	 	 3.3.1	 หมวดวชิาแกนร่วม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	ประกอบด้วย	

	 	 	 วิชาบังคับ	6	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย																				 3(2-2-5)																												
	 Statistics	for	Research	
8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา																						 3(2-2-5)														

	 Educational	Research	Methodology 

  	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 ส�าหรับแผน	 ก	 แบบ	 ก2	 ทั้ง 

แบบที่	1	และ	2	ไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกิต	    

 วิชาบังคับ	12	หน่วยกิต				

1072121	 หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Principles	of	Educational	
	 Measurement	and	Evaluation	
1072633	 สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)	
	 Advanced	Statistics	for	Research	
1072643	 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Advanced	Research	Methodology	
	 in	Behavioral	Science	
1072613	 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ	 3(2-2-5)	
	 Theory	of	Measurement	
	 and	Testing	

	 วิชาเลือก		ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต				

1072511		 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย			 3(2-2-5)	
	 Research	Instrumental	
	 Development
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1072512	 การสร้างเครื่องมือวัดด้านที่ไม่ใช่พุทธิพิสัย	 3(2-2-5)	
	 Non-cognitive	Instrument	
	 Construction	
1072513	 สถิติเบื้องต้นส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)	
	 Basic	Statistics	for	Research	
1072614	 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย	 3(2-2-5)	

 Diagnostic	Test	Construction	

1072622	 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 Advanced	Performance	Assessment	
1072642	 การวิจัยประเมินโครงการ	 3(2-2-5)	
	 Program	Evaluation	Research	
1072644	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 3(2-2-5)	
	 Action	Research	
1072645	 การวิจัยเชิงทดลอง	 3(2-2-5)	
	 Experimental	Research	
1072646	 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ	 3(2-2-5)	
	 Qualitative	Research	Methodology	
1072647		 การวิจัยสถาบัน	 3(2-2-5)	
	 Institutional	Research	
1072648		 การวิจัยในการเรียนการสอน	 3(2-2-5)	
	 Research	on	Teaching	and	Learning
1072532	 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ในการวิจัย	 3(2-2-5)
	 ทางการศึกษา
	 Nonparametric	Statistics	in	
	 Educational	Research	
1072634		 การวิเคราะห์องค์ประกอบ	 3(2-2-5)	
	 Factor	Analysis	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1072635		 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 3(2-2-5)	
	 Multiple	Regression	Analysis	
1072636	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัย	 3(2-2-5)
	 และประเมินผลการศึกษา	
	 Utilization	of	Statistical	Packages
	 for	Education	Research	and	
	 Evaluation	
1072691	 สัมมนาทางการวิจัยและประเมินผล	 3(2-2-5)
	 การศึกษา
	 Seminar	onEducational	Research	

	 and	Evaluation	

1072692	 การศึกษาเปรียบเทียบ		 3(2-2-5) 

	 Comparative	Study	

1072693	 เศรษศาสตร์การศึกษา	 3(2-2-5) 

	 Educational	Economics	

1072694	 ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 ในท้องถิ่น	

	 Issues	and	Trends	of	Local	

	 Education	

1072695	 นวัตกรรมทางการศึกษา	 3(2-2-5) 

	 Educational	Innovation	

	 3.3.3	 หมวดวิชาชีพครู	12	หน่วยกิต				

1080502	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5) 

	 Psychology	for	Teachers

1079501		 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(2-2-5) 

	 Language	and	Culture		

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1070501		 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู	 3(2-2-5) 

	 Philosophy	of	Education	and	

	 Teacher	Professional	

1077502		 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 ทางการศึกษา											

	 Innovation	and	Information	

	 Technology	in	Education	

	 3.3.4	 หมวดวิชาปฏิบัติการสอน	7	หน่วยกิต				

1080504	 สังเกตและทดลองสอน									 1(80)																																		
	 Observe	and	Practicum	
1080606	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1		 3(240)	
	 Internship	1	
1080607		 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 3(240)	
	 Internship	2	

	 3.3.5	 หมวดวิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต				

1080699	 วิทยานิพนธ์			 12	หน่วยกิต	
	 Thesis	

	 3.3.6	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)
	 	 	 1)	 นกัศกึษาทีส่อบไม่ผ่านวชิาภาษาองักฤษตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด	จะต้องเรียนวิชาต่อไปนี้

8070101	 	ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2		 3(2-2-5)	
	 	English	for	Graduate	Studies	2	
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	 	 	 2)	 นกัศกึษาทีไ่ม่มพีืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

จะต้องเรียนวิชาต่อไปนี้

8071101		 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2												 3(2-2-5)  

	 Information	and	Communication	

	 Technology	

 4.  ค�าอธิบายรายวิชา

  4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

รหัสวิชา ชื่อวิชา  ค�าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ)

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย       3(2-2-5)

 Statistics for Research 

	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง

แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ	์

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	 สถิติไม่

อิงพารามิเตอร์	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัยการประยุกต์

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)

 Educational Research 

 Methodology 

	 ความหมายและลักษณะของการวิจัย	 หลักการ	 แนวคิด 

แนวปฏบิตักิารวจิยั	ประเภทของการวจิยั	กระบวนการและการออกแบบการ

วจัิยทางการศกึษา	การเลอืกตวัอย่าง	การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมอืวจิยั 

การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย	การใช้

และการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	 การจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาผู้เรียน

	 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

   4.2.1 วิชาบังคับ 

1072521 หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)

 Principles of Educational 

 Measurement and Evaluation 

	 ความหมาย	หลกัการ	แนวคดิ	แนวปฏบิตัใินการวดัและประเมนิ

ผลการเรียนรู้	 รูปแบบการประเมินผลการศึกษา	ประเภทของการประเมิน

ผลการศึกษา	 เช่น	 การประเมินการจัดการเรียนรู้	 การประเมินหลักสูตร 

การประเมินโครงการ	 เป็นต้น	 หลักการ	 แนวคิด	 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การจัดการคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา	 ฝึกจัดการ

คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้	 รวมถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้โดยเน้น 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การฝึกปฏิบัติวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน�าผลการประเมินไปใช้การ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

	 Definitions,	principle,	concept,	practicein	measurement 

and	learning	evaluation,	model	and	type	of	educational	evaluation 

such	as	 instruction	evaluation,	 curriculum	evaluation,	project	

evaluation	etc,	principle,	concept,	practicein	quality	management, 

quality	assurance	and	quality	assessment	for	learning,	and	methods 

of	measurement	and	learning	evaluation	focus	on	practice	in	

measurement	and	learning	evaluation	for	applicant	evaluation	

results	to	develop	quality	of	learner

1072613  ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ            3(2-2-5)                     
 Theory of Testing and 
 Measurement 
	 หลักการวัดผลการศึกษา	 สถิติพื้นฐานทางการวัดและ
การทดสอบ	 ทฤษฎีการวัดแบบด้ังเดิม	 ความเที่ยงตรง	 ความเชื่อมั่น 
การวเิคราะห์ข้อสอบ	คะแนนและการให้ระดบัคะแนน	ทฤษฎกีารตอบสนอง
ต่อข้อสอบ		การวิเคราะห์ความล�าเอียงของข้อสอบ
	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1072633 สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัย     3(2-2-5)                                   
 Advanced Statistics for Research 
	 เงื่อนไขของรายวิชา	 ต้องผ่านการเรียนวิชา	 8072101	 สถิติ
ส�าหรับการวิจัย	 มาก่อนเทคนิควิธีการการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับ
ข้อมูลพหุตัวแปร	 ได้แก่	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณ 
การวิเคราะห์เส้นทาง	 การวิเคราะห์พหุระดับ	 สถิติทดสอบโฮลทิริง-ที 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วมพหุตัวแปร	 การวิเคราะห์องค์ประกอบ	 การวิเคราะห์จ�าแนกประเภท 
การวิเคราะห์กลุ่มพหุ	 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับฝึกวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	เช่นโปรแกรม	SPSS	โปรแกรม	LISREL	โปรแกรม	
Mplus
	 Techniques	of	statistical	analysis	of	multivariate	data,	
such	as	multiple	correlation	and	multiple	regression	analysis,	
path	analysis,	multi-level	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	

ระเบียบวิธี วิจัยทางการศึกษา	 มาก่อนมโนทัศน์การออกแบบและ

วิธีด�าเนินการวิจัย	 การวางแผนและออกแบบแผนการทดลองขั้นสูง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ	การวิจัยรายกรณี	การวิจัยอนาคต	การวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ	การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	การวจิยัเชงินโยบายและการวจัิย
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

เพื่อพัฒนาทางการศึกษา	 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง	 ประเภทของเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย	 หลักการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนรายงาน	

การเผยแพร่งานวิจัยและการประเมินงานวิจัย	

	 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

   4.2.2 วิชาเลือก 

1072511   การพัฒนาเครื่องมือวิจัย  3(2-2-5)

 Research Instrumental 

 Development 

	 หลกัการและความรูเ้กีย่วกับการวัดตวัแปรในการวจิยั	การสร้าง

มาตรวัดตัวแปร	วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย	เครื่องมือ

ชนิดต่าง	ๆ 	ได้แก่	แบบทดสอบ		แบบสอบถาม	แบบส�ารวจ	แบบสังเกตและ

แบบสัมภาษณ์	การเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย	การสร้างเกณฑ์ปกติ	สถิติ

ท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 P r i nc ip le s 	 and 	 concept s 	 about 	 va r i ab le 

measurement	 in	 research,	 scaling,	 methods	 of	 research 

instrument	 construction	 and	 qualities;	 research	 instruments	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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

1072512  การสร้างเครื่องมือวัดด้านที่ไม่ใช่พุทธิพิสัย 3(2-2-5)

 Non-cognitive Instruments 

 Construction 

	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดด ้านความรู ้สึก	 ทักษะกลไกและ 

ด้านอื่น	 ๆ	 ที่ไม่ใช่ด้านพุทธิพิสัยวิธีการประเมินโดยเครื่องมือต่าง	 ๆ	

เช่น	 แบบสังเกต	 แบบสัมภาษณ์	 แบบสอบถาม	 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การวิจัยและประเมินด้านที่ไม่ใช่พุทธิพิสัย	 ตลอดจนฝึกทักษะในการสร้าง 

และหาคุณภาพเครื่องมือ

	 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 3(2-2-5) 

 Diagnostic Tests Construction 

	 ความหมาย	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ 

วินิจฉัย	 กระบวนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ		 

การแปลผล		การน�าผลไปใช้		โดยเน้นให้มทีกัษะเกีย่วกบัการค้นคว้าและการวจัิย 

ปฏิบัติการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยและปฏิบัติการวิจัย 

โดยใช้แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นเครื่องมือ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Definitions,	 concepts	 and	 theories	 of	 diagnostic 

tests	construction,	process	of	the	test	construction	and	examination 

of	instrument	qualities,	data	interpretation,	application	of	research 

results	focusing	on	investigation	skills	in	investigating	and	conducting 

research	 skills;	 practices	 of	 construction	 and	 examination	 of	

qualities	 of	 diagnostic	 tests	 and	 conducting	 research	 with 

diagnostic	tests

1072622  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Performance 

 Evaluation 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	ต้องผ่านการเรียนวิชา	1072521	หลักการ 

ประเมินทางการศึกษา	 มาก่อนบทบาท	 ความส�าคัญ	 ธรรมชาติและ

จุดมุ ่งหมายของการวัด	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ	 เช่น	 แบบตรวจสอบรายการ	 มาตรา

ประมาณค่า	 โดยเน้นให้มีทักษะเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 

ฝึกปฏิบัติการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน

	 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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1072642  การวิจัยประเมินโครงการ 3(2-2-5) 

 Program Evaluation Research 

	 ลักษณะทั่วไป	 ขั้นตอน	 ขอบเขตและโครงสร้างของการวิจัย 

ประเมินโครงการ	แบบจ�าลองในการประเมินโครงการ	สิ่งที่จะประเมินและ

มาตรวัด	 แหล่งที่มาของข้อมูล	 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท�า

ข้อมูล	การออกแบบวิจัยประเมินโครงการ	การวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล	

สถิติส�าหรับการวิจัยประเมินโครงการ	 การเขียนรายงานการวิจัยประเมิน

โครงการ	 ฝึกปฏิบัติออกแบบวิจัยประเมินโครงการและการเขียนรายงาน

การวิจัยประเมินโครงการ	

	 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	 process ing; 	 program	 evaluat ion	 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

1072644  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Action Research 
	 ความหมายและธรรมชาติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ 
การวจิยัเชิงปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม		ระยะก่อนด�าเนนิการวจิยัระยะด�าเนนิ
การวิจัยและระยะหลังด�าเนินการวิจัย	 การวางแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 เทคนิคการควบคุมและติดตาม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 วิธีเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินการวิจัย		
ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการศึกษาหรือเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและ 
ฝึกเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

1072645  การวิจัยเชิงทดลอง 3(2-2-5) 

 Experimental Research  

	 ความหมายของการวิจัยเชิงทดลอง	 การทดลองทางการศึกษา 

แบบแผนการทดลอง	 ความแม่นตรงของการทดลองการควบคุมตัวแปร 

การวางแผนและการด�าเนนิการวจิยัเชงิทดลอง	สถติแิละการวเิคราะห์ข้อมลู	

การเขยีนรายงานการวจิยัเชงิทดลองและการประเมนิผลการวจิยัเชงิทดลอง	

ฝึกปฏบิตัเิขยีนแผนการทดลอง	ปฏบิตักิารวจิยัเชงิทดลองและเขยีนรายงาน

ผลการทดลอง
	 D e fi n i t i o n s 	 o f 	 e x p e r imen t a l 	 r e s e a r c h ,	 
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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1072646  วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

 Qualitative Research 

 Methodology 

	 ความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้ในการวิจัย

ทางการศกึษา	เทคนคิการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม	การตรวจสอบข้อมลู

และการวิเคราะห์ข้อมูล	 วิธีการเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผล 

การวิจัย	 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปฏิบัติการวิจัย 

เชิงคุณภาพ

	 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

1072647  การวิจัยสถาบัน 3(2-2-5) 

 Institutional Research 

	 ความหมาย	 ธรรมชาติและบทบาทการวิจัยสถาบัน	 ประเภท

ของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยสถาบันและประเด็นการวิจัยสถาบัน	การวางแผน		

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลู	การวเิคราะห์และการตคีวามหมายข้อมลู		

การเขยีนรายงานการวจิยั	การประเมนิผลการวจิยั	การจดัระบบสารสนเทศ

เพือ่การบรหิาร	ปัญหาและอปุสรรคของการวจิยัสถาบนั	ฝึกปฏบิตัจิดัระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและปฏิบัติการวิจัยสถาบัน

	 Definitions,	 nature	 and	 roles	 of	 institutional	 

research,	types	of	data	for	institutional	research	and	issues	of	

institutional	research,	planning,	instruments	for	data	collection,	

data	analysis	and	interpretation,	writing	a	research	report,	research 

evaluation,	system	organization	of	information	technology	for	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

administration,	problems	of	institutional	research;	practices	of	

information	technology	system	management	for	administration	

and	conducting	an	institutional	research

1072648  การวิจัยในการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Teaching and Learning Research 

	 ความหมายและความส�าคัญของการวิจัยในการเรียนการสอ 

การวิเคราะห์และก�าหนดปัญหาการวิจัยการเรียนการสอน	 การสร้าง 

นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนการออกแบบการวิจัยการ

เกบ็รวบรวมข้อมูล		การวเิคราะห์และตคีวามหมายข้อมลู		การเขยีนรายงาน

การวจิยัและการประเมนิผลการวจิยั		ฝึกปฏบิตัสิร้างนวตักรรมเพือ่แก้ปัญหา

การเรียนการสอนและปฏิบัติการวิจัยในการเรียนการสอน

	 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	eval-

uation,	practices	of	innovation	designs	for	teaching	and	learning 

solution	and	conducting	a	research	in	teaching	and	learning

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1072532  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ในการวิจัย 3(2-2-5)

 ทางการศึกษา              

 Nonparametric Statistics in 

 Education Research 

	 ประเภทข้อมลูและวตัถปุระสงค์ในการใช้สถติไิม่องิพารามเิตอร์ 

ความแตกต่างระหว่างสถิติไม่อิงพารามิเตอร์และสถิติอิงพารามิเตอร	์

การทดสอบนัยส�าคัญในกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว	 กรณี	 กลุ่มตัวอย่าง 

สองกลุ่มและกรณีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่ม	 การหาความสัมพันธ์ 

และการทดสอบนัยส�าคัญของความสัมพันธ์	 ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยโปรแกรม	SPSS		

	 Types	 of	 data	 and	 objectives	 of	 nonparametric	

statistics,	 differences	 between	parametric	 and	 nonparametric	

statistics;	statistical	tests	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

1072634  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 3(2-2-5) 

 Factor Analysis 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 ต้องผ่านการเรียนวิชา	 8072101	 สถิติ

ส�าหรับการวิจัย	 มาก่อนความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์

ประกอบ	 วิธีการค�านวณหาจ�านวนองค์ประกอบโดยการหมุนแกนแบบ

ตั้งฉากและไม่ตั้งฉาก	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์องค์

ประกอบ	การตีความหมายของผลการวิเคราะห์และการน�าไปใช้		ฝึกปฏิบัติ

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่การวเิคราะห์องค์ประกอบและปฏบิตักิารวจิยั

เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Definitions	and	a	theory	about	factor	analysis,	calculating 

method	for	the	numbers	of	factors	by	orthogonal	and	non-or-

thogonal	rotation;	uses	of	statistical	packages	for	factor	analysis,	
interpretation	of	data	analysis	and	application;	practices	of	the	

use	of	 statistical	 packages	 for	 factor	 analysis	 and	 conducting 

a	factor	analysis	research

1072635 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 3(2-2-5) 
 Multiple Regression Analysis 
	 เง่ือนไขของรายวิชา	 ต้องผ่านการเรียนวิชา	 8072101	 สถิติ
ส�าหรับการวิจัย	 มาก่อน	 เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย
แบบต่างๆ	 การพยากรณ์แบบเส้นตรงชนิด	 ที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว 
และหลายตัว	 การถดถอยชนิดที่เป็นเส้นตรง	 การทดสอบความแม่นตรง 
และความเชือ่ถอืได้ของสมการพยากรณ์	การทดสอบสมมตฐิานการวเิคราะห์
เชงิเส้น	การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรับวเิคราะห์การถดถอย		ฝึกปฏบิตัิ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับวิเคราะห์การถดถอยและปฏิบัติการวิจัย
เกี่ยวกับการพยากรณ์แบบเส้นตรง
	 Correlation	and	regression	analysis	techniques,	linear	
prediction	with	one	and	more	independent	variables,	linear	re-
gression,	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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1072636  การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยและ 3(2-2-5)
 ประเมินผลการศึกษา 
 Utilization of Statistical Packages 
 for Educational Research and Evaluation 
	 ประเภทของโปรแกรมและการใช้โปรแกรมที่ใช้ในการวิจัย 
วัดและประเมินผลการศึกษาเช่นโปรแกรม	 SPSS	 โปรแกรมการวิเคราะห์
คุณภาพเครื่องมือทางการวัดผล	การเตรียมข้อมูล	การออกแบบแฟ้มข้อมูล	
การเขียนโปรแกรมค�าสั่งส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
	 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

1072691  การสัมมนาทางการวิจัยและประเมิน 2(0-4-8)

 ผลการศึกษา 

 Seminar on Educational Research 

 and Evaluation 

	 วิเคราะห์ปัญหาที่ส�าคัญทางการวิจัยและประเมินผลในท้องถิ่น		

วางแผนและคดิค้นเทคนคิหรอืเคร่ืองมอืส�าหรบัการแก้ปัญหาและการพฒันา

วิจัยและประเมินผล	เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า

ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่าง	ๆ

	 Ana l y se s 	 o f 	 p rob lems 	 o f 	 r e sea r ch 	 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
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1072692  การศึกษาเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 

 Comparative Education 

	 ความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ	การพัฒนาการของโลก 

กับการศึกษา	 การเปลี่ยนแปลงสังคมกับการศึกษา	 ปรัชญาการศึกษาของ

โลกและของประเทศ	 นโยบายการศึกษาของประเทศซ่ึงมีผลสะท้อนจาก

การเมอืง	เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีระบบการศกึษา

ของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 อเมริกา	 เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับ 

การศึกษาของไทยในลักษณะการแก้ปัญหา	 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�า 

แนวโน้มมาจัดการศึกษาของไทย

	 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

1072693 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 

 Educational Economics 

	 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในการบริหารการศึกษา	 วิเคราะห์

หลักการ	 งบประมาณแผ่นดินวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านการ

ศึกษา	 พิจารณาการลงทุนของเอกชนทางด้านการศึกษาเปรียบเทียบกับ

ของรัฐ	 การพัฒนาการศึกษาและเศรษฐศาสตร์	 การวางแผนก�าลังคนและ

ประสิทธิภาพของการผลิตก�าลังคนกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและ

การพัฒนาประเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Basic	 principles	 of	 economics	 for	 educational 
administrat ion,	 rat ionale	 analysis , 	 nat ional	 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 
	 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 

	 ความหมาย	 ขอบข่ายและความส�าคัญของนวัตกรรมทาง 

การศึกษา	 การผลิตและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา	 การน�าโปรแกรม

ส�าเรจ็รปูต่าง	ๆ 	และสือ่มลัตมิเีดยีเพือ่การศกึษามาพฒันาการเรยีนการสอน	

ฝึกปฏิบัติ		สร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา		รวมถึงการประเมินผลสื่อ

และนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
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	 D e fin i t i o n s 	 s c ope s 	 a nd 	 impo r t a n c e 	 o f 

educational	 innovation,	 production	 and	 implementation	 of	

Instructional	innovation,	development	of	instructional	program	

and	multimedia	 for	 education;	 practices	 of	 construction	 of 

educational	 media	 and	 innovation	 including	 media	 and 

innovation	evaluation

  4.3 หมวดวิชาชีพครู

1080502 จิตวิทยาส�าหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teachers 

	 จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์กระบวน 

การทางจิตวิทยาในการสืบค้นธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนจิตวิทยา

การเรียนรู ้และจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวและการให  ้

ค�าปรึกษาการประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและ 

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและสามารถให้ค�าแนะน�า 

ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1079501 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู 3(2-2-5) 

 Language and Culture for Teachers 

	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและ

ต่างประเทศคุณค่าและความส�าคัญของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีศิลปะคติความเชื่อและค่านิยมในมิติของความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมธรรมชาติของภาษาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็น 

ครูภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูหลักการใช้ภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อความหมายพลวัตของภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศกับสังคมและวัฒนธรรมการใช้ภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติและบทบาทของครูในฐานะผู ้น�าจรรโลง 

สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ

	 The 	 l an guage 	 and 	 cu l t u r e 	 r e l a t i on sh i p 

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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1070501 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 3(2-2-5)
 Philosophy of Education and 
 Teacher Professional 
	 ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาความส�าคัญของการศึกษา 
ตามหลักปรัชญาศาสนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมวิวัฒนาการ 
การศึกษาไทยและการศึกษาโลกปรัชญากับการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาแนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืนหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตบทบาทหน้าที่สภาพงานคร	ู
คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครูคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก�าหนดระเบียบบทบัญญัติกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครูการจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูการ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูการสร้างเจตคติให้รัก
และศรัทธาในวิชาชีพครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น�า
ทางวิชาการการแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อ 
การเปลีย่นแปลงการสร้างความก้าวหน้าและพฒันาวชิาชพีครอูย่างต่อเนือ่ง
การปลูกฝังจิตวิญญาณและทักษะความเป็นครูปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ 
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
	 Philosophies,	theories,	ideas	in	education;	importance	
of	 education	 in	 principles	 of	 philosophy,	 religion,	 economy,	
sociaty,	 and	 cultur;	 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	and	
honest,	 roles,	 duties,	 status	 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	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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

1077502 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
 ทางการศึกษา
 Innovation and Information 
 Technology in Education 
	 หลักการแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
นวัตกรรมการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับการเรียนการ
สอนทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
หลักการออกแบบการประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเน้นประยุกต์ใช้ออกแบบ
พัฒนาทดลองใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารเสนเทศเพื่อ
การเรยีนรูร้วมทัง้ฝึกการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสือ่กบัการเรยีน
การสอนในรูปแบบต่าง	ๆ
	 Principles	 and	 concepts	 of	 information	 technology	
for	 learning,	 educational	 Innovation,	 Information	 technology	
for	communication	with	the	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
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  4.4 หมวดวิชาปฏิบัติการสอน

1080504 สังเกตและทดลองสอน 1(80)

 Observe and Practicum 

	 การสงัเกตการจดัการเรยีนรู	้การจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรูใ้ห้

ผูเ้รยีนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	การทดลองสอนในสถานการณ์จ�าลองและ

สถานการณ์จรงิ	การออกแบบทดสอบ	ข้อสอบหรอืเครือ่งมอืวดัผล	การตรวจ

ข้อสอบ	การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน	การสอบภาคปฏิบัติและ

การให้คะแนน	การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน	การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ	

	 Observe	learning	management,	instructional	planning	

for	 learner’s	 constructivism,	 try	 to	 teaching	 in	 simulated	and	

real	situation,	test	designing,	test	items	or	measurement	tools,	

practical	test,	test	management,	scoring	and	grading;	research	for	

solve	students’	problem,	and	developing	a	professional	teacher

1072606 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(240) 
 Internship 1 
 เงื่อนไข	:	 ต้องผ่านการเรียนวิชา	1080504	สังเกตและทดลอง 
	 	 	 สอนมาก่อน
	 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก	 การวัดและประเมินผลและน�าผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนท�าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย	
	 Teaching	in	major	subject,	measurement	and	evaluation 
and	use	the	results	for	student	development,	research	for	the	
learner	development,	and	practice	of	the	other	assigned	tasks

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1072607 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240)
 Internship 2  
 เงื่อนไข	:	 ต้องผ่านการเรียนวิชา	1080504	สังเกตและทดลอง 
	 	 	 สอนมาก่อน
	 การปฏิบตักิารสอนวชิาเอก	การวดัและประเมนิผลและน�าผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	 ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาและ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	หรือแบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา
	 Teaching	in	major	subject,	measurement	and	evaluation 
and	use	the	results	for	student	development,	study	and	research	
for	 develop	 learners	 in	 educational	 institutions,	 and	practice	
of	the	other	assigned	tasks,	knowledge	exchange	and	share	in	
educational	seminars

  4.5 หมวดวิทยานิพนธ์

1072699 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis 
	 วิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางสถิติ	 การวิจัย	 การวัดและประเมินผล
การศึกษา	เน้นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ		การน�าทฤษฎี 
และหลักการมาใช ้ในการแก ้ป ัญหาเกี่ยวกับสถิติ 	 การวิจัยการวัด 
และประเมินผลการศึกษา	 โดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัยและเทคนิคการวัด
และประเมินผล	 รวมทั้งสามารถแสวงหาองค์ความรู้มาพัฒนาการวิจัย 
และประเมินผลการศึกษา	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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  4.6 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2   3(2-2-5)
 English for Graduate Studies 2 
	 ฝึกทักษะพ้ืนฐานในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการระดับกลาง	 (Intermediate	 level)	 รวมทั้งเทคนิคการอ่านการ
อ่านบทความทางวิชาการอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สามารถสรุปและ 
น�าเสนอบทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
	 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

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2  3(2-2-5)
 Information and Communication 
 Technology 2                              
	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูงสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ
น�าเสนอผลงานวิชาการ
	 Advanced	Information	and	communication	technology, 
information	communication	retrieval	and	application	of	package	
program	for	academic	presentation

  4.7 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

8060101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 1 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies 1 
	 ฝึกทักษะพ้ืนฐานในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจ�าวันเน้นการอ่านและการสรุปความเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ส�าหรับการค้นคว้าวิจัยในสาขาของผู้เรียน	 โดยใช้สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies 2 

	 ฝ ึกทักษะการฟังพูดอ ่านเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ระดับกลาง	 (Intermediate	 level)	 รวมทั้งเทคนิคการอ่านการ 

อ่านบทความทางวิชาการอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สามารถสรุปและ 

น�าเสนอบทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

	 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�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5) 
 English for Graduate Studies 3 
	 ทบทวนศึกษาหลักไวยากรณ์และพัฒนาทักษะอังกฤษ 
4	ด้านได้แก่การฟังการพดูการอ่านและการเขยีนโดยเน้น	การฟังและการพดู 
เพื่อการสื่อสารทางวิชาการเช่นการฟังข่าวค�าบรรยายทางวชิาการประกาศ 
และการสนทนาแล้วสามารถสรุปความโดยการพูดและการน�าเสนอโดย 
ใช้โปรแกรมน�าเสนอได้	(PowerPoint	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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  4.8 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8061101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 Information and Communication 
 Technology 1 
	 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสารสนเทศเพือ่การสือ่สาร
และสืบค้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่องานวิชาการ
	 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 
	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูงสารสนเทศ 
เพ่ือการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�าเร็จรูปเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ
	 Advanced	information	and	communication	technol-
ogy,	 information	 communication	 retrieval	 and	 application	 of	
package	program	for	academic	presentation

 4.9 กลุ่มวิชาสถิติกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5)
 Statistics for Research  
	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนาความน่าจะเป็นตวัแปรสุ่มการแจกแจงแบบ
สุม่ของค่าสถติเิทคนคิการสุม่ตวัอย่างการประมาณค่าการทดสอบสมมตฐิาน
ของค่าสถติต่ิางๆการวเิคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การเลอืกใช้สถติทิีเ่หมาะสมส�าหรบัการวจิยัการประยกุต์โปรแกรมส�าเรจ็รปู
ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลความหมายของข้อมูล
	 Defin i t ions 	 and	 benefits 	 o f 	 s ta t i s t i c s , 	 da ta	 
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-para-
metric	statistics,	selection	of	an	appropriate	statistics	for	research,	
application	of	statistical	packages	for	data	analyses,	practices	of	
research	data	analysis	and	interpretation

 4.10 กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research Methodology  
	 ความหมายและลักษณะของการวิจัยหลักการแนวคิดและแนว
ปฏบิตักิารวจิยัประเภทของการวจัิยกระบวนการและการออกแบบการวจิยั
ทางการศึกษาการชักตัวอย่างการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยฝึกปฏิบัติ
การวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน
	 Definitions	and	characteristics	of	research;	principles, 
concepts	 and	 guideline	 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	application	of	research	results	to	develop	learning,	
teaching,	and	learners
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in 

 Social Science  

	 ความหมายลักษณะและเป้าหมายการวิจัยประเภทและ

กระบวนการวิจัยการก�าหนดปัญหาการวิจัยตัวแปรและสมมุติฐานการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย

การประเมินงานวิจัยการน�าผลวิจัยไปใช้จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธี

การวจิยัเฉพาะทางด้านสงัคมศาสตร์และฝึกปฏิบตักิารศกึษาค้นคว้างานวจิยั

การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์	

	 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  

	 ความหมายลักษณะและเป้าหมายการวิจัยประเภทและ

กระบวนการวิจัยการก�าหนดปัญหาการวิจัยตัวแปรและสมมุติฐานการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนเค้าโครงและรายงาน 

การวิจัยการประเมินงานวิจัยการน�าผลวิจัยไปใช้จรรยาบรรณนักวิจัย

และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และฝึกปฏิบัติการ

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           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  

	 รากฐานทางปรัชญาญาณวิทยาหลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และสรุปความจริงในการวิจัยระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการขั้นตอนใน

การด�าเนินการวิจัยแบบแผนการวิจัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

ในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัยการประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธีคุณค่า 

ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 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	meth-

odology,	research	value	for	qualitydevelopment,	and	multidis-

ciplinary	research
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 	 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 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. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตรศึกษาจัดการ

ศึกษาเป็น	2	แผนการศึกษาดังนี้

	 	 3.1.1	 แผนการศึกษา	 แผน	 ก	 แบบ	 ก2	 มีจ�านวนหน่วยกิตและ 

ท�าวิทยานิพนธ์	 12	หน่วยกิต	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	 42	

หน่วยกิต	

	 	 3.1.2	 แผนการศึกษา	แผน	ก	แบบ	ก2	 (วิชาชีพครู)	ส�าหรับผู้ที่

ต้องการใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร	ูมจี�านวนหน่วยกติและท�าวทิยานพินธ์	

12	หน่วยกิต	รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า	56	หน่วยกิต	

	 3.2	 โครงสร้างหลักสูตร	
	 	 โครงสร้างของหลักสูตร	แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับก�าหนด

ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

หมวดวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

แผนการ
ศึกษา 
แผน ก 

แบบ ก 2

แผน ก 
แบบ ก2

(วิชาชีพครู)

หมวดวิชาแกนร่วม 6 6

หมวดวิชาเอก
	 -		 วิชาบังคับ
	 -		 วิชาเลือก
	 -		 วิชาเลือกทั่วไป
	 -		 วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

14

2
8

14

2
-

หมวดวิทยานิพนธ์
	 -		 วิทยานิพนธ์
	 -		 การค้นคว้าอิสระ

12
-

12
-

หมวดวิชาชีพครู
	 -		 วิชาบังคับ
	 -	 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
	 	 วิชาชีพครู

-

-

15

7

รวม 42 56

หมายเหตุ	:	หมวดวิชาชีพครูจะมีบางรายวิชาที่บรรจุอยู่ในหมวดวิชาแกน 
	 ร่วมและหมวดวิชาเอก	9	หน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3	 รายวิชาในหลักสูตร

	 	 3.3.1	 แผนการศึกษา	แผน	ก	แบบ	ก	2

	 	 	 1)	 หมวดวชิาแกนร่วมต้องเรยีนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เร่ือง	 วิชาแกนร่วม

ระดับบัณฑิตศึกษา	(ภาคผนวก	ข)	ได้แก่

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)

	 Statistics	for	Research	

8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Research	Methodology	in

	 	Education	

	 กลุ่มวิชาแกนร่วมที่ไม่นับหน่วยกิต	(NC)

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2	 3(2-2-5)

	 English	for	Graduate	Studies	2	

8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)	

	 Information	and	Communication

	 Technology	2	

หมายเหตุ	:	กรณีท่ีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และ 

	 เงือ่นไขท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนด	จะต้องเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษ 

	 ส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 2	 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผล 

	 ประเมินเป็น	S

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

 	 2)	 หมวดวิชาเอก

	 	 	 2.1)		วชิาบงัคบั		ต้องเรยีนไม่น้อยกว่า	14	หน่วยกติ	จากรายวชิา

ต่อไปนี้

1078101	 พื้นฐานทางปรัชญาวิทยาศาสตร์ส�าหรับ	 2(2-0-4)

	 วิทยาศาสตรศึกษา

	 Foundations	of	Philosophy	of	

	 Science	for	Science	Education	

1078103	 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ	 3(2-2-5)

	 ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

	 Learning	and	Science	Classroom	

	 Managements	

1078104	 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ	 3(2-2-5)

	 วิทยาศาสตรศึกษา	Educational	

	 and	Science	Educational	

	 Curriculums	Development	

1078105	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 วิทยาศาสตร์	

	 Assessment	and	Evaluation	

	 of	Science	Learning	

1078106	 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา	1	 1(0-2-1)

	 Seminar	on	Science	Education	1	

1078107	 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา	2	 1(0-2-1)	

	 Seminar	on	Science	Education	2	

1078208	 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา	3	 1(0-2-1)

	 Seminar	on	Science	Education	3	
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	 	 2.2)		วิชาเลือก	เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	10	หน่วยกิต	ดังนี้	

	 	 	 กลุ่มวิชาทั่วไป	 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	 2	 หน่วยกิต 

จากรายวิชาต่อไปนี้

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	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ	 2(1-2-3)

	 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	 Science	and	Technology	for	Quality	

	 of	Life	and	SocialDevelopment	

1078115	 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 2(2-1-3)

	 Activities	for	Enhancement	of	

	 Science	Learning	

1078117	 อาเซียนศึกษาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)

	 ASEAN	Study	for	Science	Teachers	

กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเคมี

2078118	 เคมีอนินทรีย์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Inorganic	Chemistry	for	Science	

	 Teachers	

2078119	 เคมีวิเคราะห์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Analytical	Chemistry	for	Science	

	 Teachers	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

2078220	 เคมีอินทรีย์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Organic	Chemistry	for	Science	

	 Teachers	

2078221	 ชีวเคมีส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Biochemistry	for	Science	Teachers	

2078222	 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Physical	Chemistry	for	Science	

	 Teachers	

กลุ่มวิชาชีววิทยา

2078123	 พันธุศาสตร์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Genetics	for	Science	Teachers	

2078124	 นิเวศวิทยาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Ecology	for	Science	Teachers	

2078225	 สัตววิทยาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Zoology	for	Science	Teachers	

2078226	 พฤกษศาสตร์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Botany	for	Science	Teachers	

2078227	 เทคนิคทางชีววิทยาขั้นสูง	 2(1-2-3)

	 ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์

	 Advanced	Biological	Techniques	

	 for	Science	Teachers	

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

2078128	 กลศาสตร์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Mechanics	for	Science	Teachers	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

2078129	 แม่เหล็กไฟฟ้าส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Electromagnetic	for	Science	

	 Teachers	

2078130	 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Modern	Physics	for	Science	

	 Teachers	

2078231	 อุณหพลศาสตร์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Thermodynamics	for	Science	

	 Teachers

2078232	 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Nuclear	Physics	for	Science	

	 Teachers	

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2078133	 ดาราศาสตร์และอวกาศ	 2(1-2-3)

	 ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์

	 Astronomy	and	Space	Education	

	 for	Science	Teachers	

2078134	 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Earth	Science	for	Science	Teachers	

2078235	 ธรณีพลวัตส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Geodynamics	for	Science	Teachers	

2078236	 อุตุนิยมวิทยาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Meteorology	for	Science	Teachers	

2078237	 ชีววิทยาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Biology	for	Science	Teachers	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

2078238	 เคมีส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Chemistry	for	Science	Teachers	

2078239	 ฟิสิกส์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Physics	for	Science	Teachers	

2078240	 โทรคมนาคมและการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์

	 Telecommunication	for	Science	

	 Teachers	

2078241	 นาโนเทคโนโลยีส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 Nanotechnology	for	Science

	 	Teachers	

	 	 2.3)	 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์	

	 	 	 หมวดวทิยานพินธ์	แผนวชิาชพีครเูป็นทีต้่องท�าวทิยานพินธ์ 

ตามแผน	 ก	 แบบ	 ก	 จ�านวน	 12	 หน่วยกิตโดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได ้

ครั้งละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จนครบ	12	หน่วยกิต	ดังนี้

1078291	 วิทยานิพนธ์	 12	หน่วยกิต

	 Thesis	

	 	 3.3.2	 แผนการศึกษา	แผน	ก	แบบ	ก	2	(วิชาชีพครู)

	 	 	 1)	 หมวดวชิาแกนร่วม	ต้องเรยีนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เรื่อง	 วิชาแกนร่วม

ระดับบัณฑิตศึกษา	(ภาคผนวก	ข)	ได้แก่

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)
	 Statistics	for	Research	
8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Research	Methodology	in	

	 Education 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับหน่วยกิต (NC)

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2	 3(2-2-5)

	 English	for	Graduate	Studies	2	

8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 Information	and	Communication	

	 Technology	2	

หมายเหตุ	 :	กรณทีีน่กัศกึษาทีส่อบไม่ผ่านภาษาองักฤษตามหลกัเกณฑ์และ 

	 	 เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 จะต้องเรียนรายวิชาภาษา 

	 	 อังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 2	 โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและ 

	 	 ได้ค่าผลประเมินเป็น	S

	 1.1)	วชิาบงัคับ	ต้องเรยีนไม่น้อยกว่า	14	หน่วยกติ	จากรายวชิา

ต่อไปนี้

1078101	 พื้นฐานทางปรัชญาวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)

	 ส�าหรับวิทยาศาสตรศึกษา

	 Foundations	of	Philosophy	of

	 Science	for	Science	Education	

1078103	 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ	 3(2-2-5)

	 ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

	 Learning	and	Science	Classroom	

	 Managements	

1078104	 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ	 3(2-2-5)

	 วิทยาศาสตรศึกษา	Educational	and	

	 Science	Educational	Curriculums

	 Development	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1078105	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 วิทยาศาสตร์	

	 Assessment	and	Evaluation	of

	 	Science	Learning	

1078106	 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา	1	 1(0-2-1)

	 Seminar	on	Science	Education	1	

1078107	 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา	2	 1(0-2-1)

	 Seminar	on	Science	Education	2	

1078208	 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา	3	 1(0-2-1)

	 Seminar	on	Science	Education	3	

	 1.2)	 วิชาเลือก	เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	2	หน่วยกิต	ดังนี้

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	Development	
1078115	 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)
	 Activities	for	Enhancement	of	
	 Science	Learning	
1078117	 อาเซียนศึกษาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)
	 ASEAN	Study	for	Science	Teachers	  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

   2.	 หมวดวิชาชีพครู	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มวิชาดังนี้

	 	 	 	 2.1	 วิชาบังคับ	เรียน	15	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

1013501	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)
	 Language	and	Culture	for	Teachers	
1027501	 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู	 3(2-2-5)
	 Philosophy	of	Education	and
	 Teacher	Professional	

1027502	 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Educational	Administration	and

	 Quality	Assurance	

1029501	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 ทางการศึกษา

	 Computer	and	Educational

	 Information	Technology	

1031501	 จิตวิทยาและการแนะแนวส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 Psychology	and	Guidance	for	

	 Teachers	  

	 	 	 	 2.2	วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 บังคับ

เรียนไม่น้อยกว่า	7	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

1000501	 สังเกตและทดลองสอน	 1(80)

	 Training	Professional	Learning	

	 Participation	in	School	Practice	 				

1000601	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 3(240)

	 Teaching	Internship	1	

1000602	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 3(240)

	 Teaching	Internship	2	 			

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3)	 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์	

	 หมวดวทิยานพินธ์	แผนวชิาชพีครจู�าเป็นทีจ่ะต้องท�าวทิยานพินธ์

ตามแผน	ก	แบบ	ก	2	จ�านวน	12	หน่วยกิต	โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้

ครั้งละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จนครบ	12	หน่วยกิต	ดังนี้

1078291	 วิทยานิพนธ์	 12	หน่วยกิต

	 Thesis	

4.  ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5) 

 Statistics for Research 

	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มการแจกแจง

แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าการทดสอบ

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ ์

การวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสถิติศาสตร์

ไม่อิงพารามิเตอร์	การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัยการประยุกต์

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

	 Definit ions	 and	 benefits	 of	 stat ist ics ,	 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, 



206 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5)

 English for Graduate Studies II 

	 ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับ

กลาง	 (Intermediate	 level)	 รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	 การอ่านบทความ

ทางวิชาการอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สามารถสรุปและน�าเสนอบทความ

ทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

	 Practice	 of	 academic	 English	 in	 listening,	 speak-

ing	 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 

	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

งานวิชาการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษา

อนิเทอร์เนต็	และการประยกุต์ใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่งานวชิาการฐานข้อมลู

เพือ่การสบืค้นและอ้างองิ	ทกัษะการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูการเขยีนบทความ

วิจัยและการน�าเสนอผลงานวิจัยการตรวจสอบความซ�้าซ้อนของงานวิจัย

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 Importance	of	information	technology	and	academic	

communication,	 skills	 of	 using	 computer	 related	 study	 area,	

the	internet	and	implementation	of	social	media	for	academic	

purposes,	online	data	based	and	referring,	computer	program	

skills,	writing	research	article	and	presentation	of	research	re-

sults,	Plagiarism	Detection,	ethics	and	moral	in	using	information	

technology	and	communication.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

application	of	statistical	packages	for	data	analyses,	practices	of	

research	data	analysis	and	interpretation.

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Education  

	 ความหมายและลักษณะของการวิจัย	 ประเภทของการวิจัย	

เทคนคิการวจิยัแบบต่าง	ๆ 	รปูแบบ	กระบวนการ	และการออกแบบการวจิยั

ทางการศกึษา	การเขยีนเค้าโครงหวัข้อวทิยานพินธ์หรอืภาคนพินธ์	การสร้าง

เครื่องมือวิจัย	 สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	 ปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนรายงานและเผยแพร่งานวิจัย	 การประเมิน

สังเคราะห์และการน�าผลวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน

ระดับที่เกี่ยวข้อง

	 Definitions	and	characteristics	of	research,	types	and	

techniques	of	research,	research	models,	procedures	and	designs	

of	 educational	 research,	writing	 a	 research	proposal	 or	 inde-

pendent	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.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.2 หมวดวิชาเอก (วิชาบังคับ)

1078101 พื้นฐานทางปรัชญาวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

 ส�าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา  

 Foundations of Philosophy of 

 Science for Science Education 

	 ประวัตคิวามเป็นมาของวทิยาศาสตร์	ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์	

กลุ ่มแนวคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับ

วิทยาศาสตร์และสังคมการน�าแนวคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

	 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.

1078103 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 3(2-2-5)

 ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์  

 Learning and Science Classroom 

 Managements   

	 หลักการ	แนวคิด	วิทยาการจัดการเรียนรู้	 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจดัท�าแผนการเรยีนรู	้ทฤษฎ	ีรปูแบบ	และเทคนคิการจดัการเรยีนรู	้การ

ใช้สื่อการเรียนรู้	แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	การบูรณาการ

การเรียนรู้แบบเรียนรวมเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 สร้างสรรค์

และการแก้ไขปัญหา	การบริหารจัดการห้องเรียน	การพัฒนาศูนย์การเรียน

รู้ในสถานศึกษา	ปฏิบัติการออกแบบจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	การเลือก

การผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้	การวัดและการประเมินผล

การเรียนรู้	 การพัฒนาออกแบบรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้รายภาค

และตลอดปีการศึกษา	 ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

เพื่อเสริมสร้างพลังอ�านาจในการเรียนรู้	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติ
ปัญญา	อารมณ์	สังคม	ร่างกาย	จิตใจ	และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ทฤษฎี
พหุปัญหา	 ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้และการรู้คิด	 แนวคิดวิทยาศาสตร์และ
แนวคดิวทิยาศาสตร์ทีค่ลาดเคลือ่น	หลกัการแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตร์	การพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์การวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน
วิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการประเมินและ
น�าผลไปใช้ในการปรบัปรงุแหล่งเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูท้างวิทยาศาสตรศกึษา
	 Principles,	concepts,	science	of	learning,	guideline	on	
the	preparation	of	plans,	theories,	models,	and	techniques	of	
learning	management,	application	of	media	 learning,	 learning	
resources	and	environments	for	learning,	learning	integration	of	
multiple	classrooms	for	analysis,	synthesis,	creation	and	solv-
ing	problem,	classroom	learning	management,	learning	center	
development	in	school,	practicing	design	on	learning	plan	de-
velopment,	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	develop-
ment	of	 intelligent,	emotion,	 society	body,	mind,	 and	 satisfy	
qualities,	theory	of	multiple	intelligences,	theory	of	constructiv-
ism	and	metacognition;	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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1078104 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ 3(2-2-5)

 วิทยาศาสตรศึกษา  

 Educational and Science Curriculums 

 Development 

	 ความหมายและความส�าคัญของหลักสูตร	 ปรัชญา	 แนวคิด

และทฤษฎีการศึกษา	 วิวัฒนาการและระบบการจัดการศึกษาของ

ไทย	 มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา	 วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา	

ทฤษฎหีลักสูตร	หลักการและแนวคิดในการจดัท�าหลักสตูร	 ปัญหา	แนวโน้ม 

ความหมายและประเภทของหลักสูตรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ

การน�าไปใช้งาน	 หลักสูตรมาตรฐานสากล	 หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ

หลกัสตูรวิทยาศาสตร์	ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์พ้ืนฐานทางปรชัญาวทิยาศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษาและสังคมวิทยาที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร	์
องค์ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินผล
หลักสูตรวิทยาศาสตร์	 ปฏิบัติการการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบ
จลุภาค	การน�าหลักสูตรไปใช้	และการประเมนิ	การน�าผลไปใช้	และนวตักรรม
ด้านหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาและวิทยาศาสตรศึกษา	
	 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
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

of	philosophyof	science,	educational	psychology	and	sociology	
for	 sciencecurriculum	 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.

1078105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 วิทยาศาสตร์  
 Assessment of Science Learning 
	 หลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและแนวปฏบิตัใินการวดัและประเมนิ
ผลการเรียนรู้	 วิทยาศาสตร์	 จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล	
ปัญหาของการวัดและประเมินผลการเรียนในปัจจุบันและแนวทางในการ
แก้ไข	 บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษาในการประเมินผล
การศกึษา	การประเมนิผลโดยบุคคลหรอืองค์กรภายในและภายนอกระเบยีบ
การประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 เทคนิคที่ใช้ในการวัด
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย	 จิตพิสัย	 และทักษะพิสัย	 วิธีการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์	 สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา	 การวิเคราะห์
คุณภาพแบบทดสอบ	 การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน	 การประเมินผล
ตามสภาพจริง	 การประเมินผลภาคปฏิบัติ	 การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม	 การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ	 และน�าผลไปใช้ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้	ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้	
	 Principles,	 concepts,	 theories,	 and	 guidelines	 for	
learning	measurement	and	evaluation	in	science;	educational	
objectives	and	evaluation,	the	current	problems	and	guideline	
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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	edu-
cation;	techniques	for	measurement	of	cognitive,	affective,	and	 
psychomotor	behaviors,	learning	measurement	and	evaluation	
methods	 for	 science	 subject,	 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.

1078106 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 1(0-2-1) 

 Seminar on Science Education 1 

	 สมัมนาประเด็นมโนมตแิละทฤษฎทีางวทิยาศาสตรศกึษาทีเ่ป็น

ปัจจุบันจากวารสาร	วรรณกรรมเอกสาร	ต�าราต่าง	ๆ	และจากท้องถิ่นทาง

วิทยาศาสตรศึกษา	รวมทั้งสามารถระบุ	สืบค้นประเด็นวิจัยที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ

	 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.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1078107 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2  
 Seminar on Science Education 2 1(0-2-1)
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	 ต ้องผ ่านการเรียนรายวิชาสัมมนาทาง 
	 	 	 วิทยาศาสตรศึกษา	1
	 สมัมนาเกีย่วกบัขอบเขต	รปูแบบ	และเครือ่งมอืการวจิยัทางด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา
	 Seminar	on	the	scopes,	designs,	and	instruments	of	
research	in	science	education.

1078208 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 3  
 Seminar in Science Education 3 1(0-2-1)
	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาสัมมนาทาง 
	 	 	 วิทยาศาสตรศึกษา	2
	 บทวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาการวจิยั	เพือ่ก�าหนดกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี	มโนมติ	ประเด็น	ส�าหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์
	 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.

 4.3 หมวดวิชาเลือก (วิชาทั่วไป)

1078111 การสอนความสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Teaching for Creativity in Science 
	 ความหมายของความสร ้างสรรค์ลักษณะของบุคคลท่ีมี 
ความสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความคดิสร้างสรรค์การประเมนิความสร้างสรรค์การวเิคราะห์และสงัเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
ทางวิทยาศาสตร์
	 Definitions	of	creativity,	characteristics	of	creativepersons, 
organizationn	 of	 creative	 learning	 activities	 in	 science, 
assessment	 of	 creative	 thinking,	 analyses	 and	 syntheses 
ofresearch	studies	related	to	teaching	and	learning	of	creativethinking 
development	in	science.
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1078112 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Innovation in Science  

	 ความส�าคญัและรปูแบบของนวตักรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีองค์ประกอบและปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีวิเคราะห์ความส�าคัญและความสัมพันธ์ของการใช้นวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการทดลองใช้นวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์	 	

	 Significance	 and	 innovation	 forms	 on	 science	 and 

technology,	 relevant	 elements	 and	 factors	 of	 innovation	 in	

science	 and	 technology,	meaningful	 and	 relative	 analysis	 of 

innovational	using	in	science	and	technology,	innovational	design	

on	science	and	technology	for	solving	problems	and	developing	

science	instruction,	practice	of	implementations	of	innovation	

at	science	and	technology	classes.

1078113 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 2(2-0-4) 

 Local Science  

	 การเรียนรู้ธรรมชาติและปรากฏการณ์ในท้องถิ่นโดยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์	 เพื่อน�าหลักการที่ค้นพบมาพัฒนา	 เพ่ือสามารถรองรับ

การแก้ปัญหาในการด�ารงชีวิตและน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	ผนวกกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เข้ากับวิถชีวีติ	

วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นการประยุกต์ใช้ความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก่	 เคร่ืองใช้	 เคร่ืองนุ่งห่ม	 อาหาร 

สิ่งปลูกสร้าง	ยารักษาโรค	ตลอดจนอาชีพในแต่ละท้องถิ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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.

1078114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 2(1-2-3)

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

 Science and Technology for Quality 

 of Life and Social Development 

	 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยต่ีอมนษุย์และสงัคมวธิกีารส่งเสรมิสขุภาพการอนรุกัษ์และพฒันา

สิ่งแวดล้อม	 การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน	

	 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

1078115 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Activities for Enhancement of 

 Science Learning 

	 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 เช่น	 โครงงาน

วิทยาศาสตร์	ค่ายวิทยาศาสตร์	การแสดงทางวิทยาศาสตร์	การศึกษาดูงาน

วิทยาศาสตร์	และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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	 Activities	 for	 enhancement	 of	 science	 learning	 e.g.	

science	project,	science	camp,	science	show,	science	field	trip	

and	providing	activity	for	enhancing	science	learning.

1078117 อาเซียนศึกษาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 

 ASEAN Study for Science Teachers 

	 ความส�าคัญและประวัติการก่อต้ังกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้วสิยัทศัน์	ข้อตกลงการสร้างความร่วมมอืเพือ่พฒันา

คุณภาพชวีติของประชากรในกลุม่อาเซยีน	ความรูเ้กีย่วกบัสภาพภมูปิระเทศ	

สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต	ิสงัคม	เศรษฐกจิ	การเมอืงการปกครอง	

การศึกษา	 ศาสนา	 ภาษา	 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วิวัฒนาการและการประยุกต์ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 

การพฒันาประเทศทางด้านการศกึษา	อนัเป็นเอกลกัษณ์ของทัง้	10ประเทศ	

ได้แก่	 ประเทศไทย	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 สิงคโปร์	 บรูไน	 ลาว	

กัมพูชา	เวียดนามและพม่า	

	 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	 gover-

nance,	education,	religion,	language,	culture	and	tradition,	and	

evolution	and	applied	science	and	technology	for	educational	

development	represented	10	country	member	identities	includ-

ing	Thailand,	Malaysia,	Philippines,	Indonesia,	Singapore,	Brunei	

Darussalam,	Laos	PDR,	Cambodia,	Vietnam	and	Myanmar.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.4 กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)

2078118 เคมีอนินทรีย์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Inorganic Chemistry forScience
 Teachers 
 เคมีของธาตุแลนทาไนด์และแอกทิไนด์	 เคมีของสารประกอบ 
ออร์แกโนเมทัลลิกเคมีของบอเรน	 เคมีของซิลิเกต	 สมบัติทางแม่เหล็ก 
ของสารประกอบอนินทรีย์และการน�าความรู้ทางอนินทรีย์เคมีไปใช้ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
	 Chemistry	of	the	lanthanides	and	actinides,	chemistry	
of	organometallic	compounds,	chemistry	of	boranes,	chemistry	
of	silicates,	magnetic	properties	of	 inorganic	compounds;	and	
the	application	of	knowledge	in	inorganic	chemistry	for	science	
instructional	development.

2078119 เคมีวิเคราะห์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Analytical Chemistry for Science 
 Teachers 
	 หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ	 และเชิง
คุณภาพ	 เทคนิคการแยกสารโดยวิธีทางกายภาพและทางเคมี	 เทคนิคทาง
โครมาโทกราฟี	เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี	หลักการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
โดยใช้เทคนคิเชงิไฟฟ้า	หลกัความปลอดภัยในห้องปฏบิตักิารเคมแีละการน�า 
ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
	 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.
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2078220 เคมีอินทรีย์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Organic Chemistry for Science Teachers 

	 การเกดิสารประกอบไฮโดรคาร์บอน	สารมธัยนัตร์ทีม่คีวามว่องไว 

ปฏกิริยิาการแทนท่ีและปฏกิริิยาการขจัดบนคาร์บอนอิม่ตวั	ปฏกิริยิาการเตมิ 

บนคาร์บอนไม่อิ่มตัว	ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่	ปฏิกิริยาแรดิคัล	ออกซิเดชัน 

รีดักชันและการน�าความรู ้ทางเคมีอินทรีย์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนวิทยาศาสตร์

	 Formation	 of	 hydrocarbon,	 reactive	 intermediates,	

substitution	 and	 elimination	 reactions	 on	 saturated	 carbon, 

addition	 reactions	 on	 unsaturated	 carbon,	 skeletal-rearrange-

ment	 reactions,	 radical	 reactions,	 oxidation,	 reduction	 and	

the	application	of	knowledge	in	organic	chemistry	for	science	

instructional	development.

2078221 ชีวเคมีส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Biochemistry for Science Teachers 

	 รายละเอยีดของชวีโมเลกลุโดยเน้นด้านโครงสร้างของชวีโมเลกลุ 

และหน้าที่เมแทบอลิซึมคาร์โบไฮเดรต	 เมแทบอลิซึมลิปิดเมแทบอลิซึม

ไนโตรเจน	 ได้แก่	 โปรตีนและกรดนิวคลิอิกการแสดงออกของยีนและการ

ควบคุม	 ความส�าคัญของเกลือแร่และฮอร์โมนในชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต	 เคมี

และการน�าความรู้ทางเคมีอินทรีย์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์

	 Biomolecular	 information	 emphasized	 on	 structure	

and	function	of	gene	including	specific	metabolism	e.g.	protein	

synthesis;	nucleic	acid	and	main	mineral	in	human	body;	and	 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

mechanisms	in	control	system,	metabolism,	and	the	important	

of	biochemistry	of	hormone;	and	the	application	of	knowledge	

in	biochemistry	for	science	instructional	development.

2078222 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Physical Chemistry for Science 

 Teachers 

	 แนวคิดและความสัมพันธ์ของกฎทางเทอร์โมไดนามิกส์	 และ

พลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมี	 กลศาสตร์ควอนตัม	 ออร์บิทัลของโมเลกุล	

และสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล	 วิทยาศาสตร์พื้นผิวและระบบคอลลอยด์	

และการน�าความรู้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์

	 Concepts	and	relationships	of	the	laws	of	the	modynamics 

and	 chemical	 dynamics,	 postulates	 of	 quantum	mechanics, 

molecular	orbital	and	molecular	spectroscopy,	surface	science	

and	 colloidal	 system;	 and	 the	 application	 of	 knowledge	 in 

physical	chemistry	for	science	instructional	development.

 4.5 กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

2078123 พันธุศาสตร์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Genetics for Science Teachers 

	 ทฤษฎีทางพันธุศาสตร์	 เน้นในเรื่องโครงสร้างสารพันธุกรรม

และการท�างานของยนีในสิง่มชีวิีตช้ันต�า่และช้ันสงูเทคนคิและความรูใ้หม่	ๆ  

ด้านพันธุวิศวกรรม	 ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับและการน�าความรู้ทางพันธุ

ศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
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	 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�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Ecology for Science Teachers 

	 แนวคดิและทฤษฎทีางนเิวศวทิยาระบบนเิวศลกัษณะประชากร

และความต้องการถิ่นท่ีอาศัยพลังงานในระบบนิเวศปัจจัยจ�ากัดวัฎจักรของ

สารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทคนิคการศึกษาและ

วิจัยนิเวศวิทยาขั้นสูงการใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมการศึกษาภาคสนามและการน�าความรู้ทางนิเวศวิทยาไปใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

	 Concept	 and	 philosophy	 of	 ecology,	 ecosystem,	

population	characteristic	and	residential	needs,	energy	in	ecosys-

tem,	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.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2078225 สัตววิทยาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Zoology for Science Teachers 
	 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ศึกษาเรื่องราวของสัตว์ตาม 
หลักการของสัตววิทยาที่เก่ียวกับเซลล์และเน้ือเยื่อสัตว์	 อนุกรมวิธาน	
สัณฐานวิทยา	การเจริญเติบโต	กายวิภาคศาสตร์	สรีรวิทยา	นิเวศวิทยาและ
วิวัฒนาการและการน�าความรู้ทางสัตววิทยาไปใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์
	 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.

2078226 พฤกษศาสตร์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Botany for Science Teachers  
	 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ศึกษาเร่ืองราวของพืชและ
วิเคราะห์ตามหลักพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์และเนื้อเยื่อ	 โครงสร้าง
และหน้าทีข่องส่วนประกอบของพืชชัน้ต�า่และชัน้สงู	อนกุรมวธิาน	ระบบต่าง	ๆ  
ของพืช	 ได้แก่	 การหายใจ	 การคายน�้า	 การสังเคราะห์ด้วยแสง	 กลไกการ
ขนส่งของพืชและวิวัฒนาการและการน�าความรู้ทางพฤกษศาสตร์ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
	 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		flow-
ering	plant,	evolution	and	classification	of	flowering	plant;	and	
the	application	of	knowledge	in	botany	for	science	instructional	
development.
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2078227 เทคนิคทางชีววิทยาขั้นสูง 2(1-2-3)
 ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์  
 Advanced Biology Techniques 
 for Science Teachers 
	 เทคนิคและวิธีการที่ส�าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิตเช่นการเก็บ
ตัวอย่างพชืสตัว์และจุลินทรย์ีให้คงสภาพเดมิไว้เป็นเวลานานการท�าตัวอย่าง
พืชอัดแห้งการดองใสการสตัฟฟ์สัตว์การเก็บรักษาโครงกระดูกการท�าสไลด์
ถาวรของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดของส่ิงมีชีวิตเทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล์และ
เนื้อเยื่อเทคนิคในการเพ่ิมปริมาณและการวิเคราะห์สารพันธุกรรมเทคนิค
ในการถ่ายรูปตัวอย่างพืชสัตว์และจุลินทรีย์ทั้งในสนามและห้องปฏิบัติการ
	 Techniques	 and	 important	methods	 for	 studying 
theorganisms,	such	as	the	long-term	preservation	of	plant,	animal	
andmicroorganism	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	ofplant,	animal	and	microorganism	specimens	both	
in	the	laboratoryand	filed	study.

 4.6 กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

2078128 กลศาสตร์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Mechanics for Science Teachers 
	 การวัดปริมาณต่าง	 ๆ	 การเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่งมิติกฎ 
การเคลื่อนที่ของนิวตันการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุผลของ
แรงทีก่ระท�าต่อวตัถสุมดลุกลงาน	พลงังานโมเมนตมัและการชนและการน�า 
ความรู้ทางกลศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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.

2078129 แม่เหล็กไฟฟ้าส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Electromagnetic for Science Teachers 

	 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของคลื่นพลังงานและ

โมเมนตัมในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	 ทฤษฎีการแผ่รังสีการกระเจิงและ 

การเลีย้วเบนทฤษฎสีมัพทัธภาพพเิศษจลนศาสตร์และพลศาสตร์ของอนภุาค

ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง	 และการน�าความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ใน 

การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

	 P l ane 	 e lec t romagnet i c 	 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.
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2078130 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Modern Physics for Science Teachers 

	 ทฤษฎีสัมพนัธภาพและทฤษฎคีวอนตมัเบ้ืองต้น	อะตอม	โมเลกลุ	

กลศาสตร์สถติ	ิของแขง็	ของไหลยวดยิง่และตวัน�ายวดยิง่	นวิเคลยีส	อนภุาค

มูลฐานและการน�าความรู้ทางฟิสิกส์ยุคใหม่ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนวิทยาศาสตร์

	 Relative	theory	and	quantum	theory,	atoms.	molecules, 

statistical	mechanics,	solids,	super	fluidity	and	super	conductivity,	

nucleus,	elementary	particles,	and	the	application	of	knowledge	

in	modern	physics	for	science	instructional	development.

2078231 อุณหพลศาสตร์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Thermodynamics for Science Teachers 

	 กฎข้อท่ีหนึ่งและข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์การวิเคราะห์

สภาพพร้อมใช้งาน	 สมการของสถานะความสัมพันธ์ของสมบัติทางอุณห

พลศาสตร์กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของ

ของผสมเนื้อเดียวและระบบหลายส่วนประกอบหลายสถานะ	 และการน�า

ความรูท้างอณุหพลศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

	 Rev iew	 o f 	 the 	 fi r s t 	 and	 second	 laws 	 o f 

thermodynamics,	 availability	 analysis,	 equations	 of	 state, 

thermodynamic	 property	 relations,	 the	 third	 law	 of 

thermodynamics,	thermodynamics	properties	of	homogeneous	

mixtures	 and	multiphase,	 multi-component	 systems;	 and	

the	application	of	 knowledge	 in	 thermodynamics	 for	 science 

instructional	development.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2078232 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)

 Nuclear Physics for Science Teachers 

	 สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของนิวเคลียส	 กัมมันตภาพรังสีของ 

การปล่อยอนุภาคปฏิกิริยานิวเคลียร์ตามชนิดของแบบจ�าลองนิวเคลียร์	

อันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อนิวเคลียส	 วิธีการทดลองและอุปกรณ์ใน

การศึกษาทางนิวเคลียร์	 และการน�าความรู้ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ไปใช้ใน 

การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

	 E l e c t r omagne t i c 	 p rope r t i e s 	 o f 	 nuc l eu s , 

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.

 4.7 กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

2078133 ดาราศาสตร์และอวกาศส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Astronomy and Space Education 
 for Science Teachers 
	 ทฤษฎแีละววิฒันาการของการก�าเนดิระบบสรุยิะโลก	ดวงจนัทร์	
และเอกภพระบบความสัมพันธ์และพลวัติของเทหวัตถุท้องฟ้า	 เทคโนโลยี
อวกาศ	 และการน�าความรู้ทางดาราศาสตร์และอวกาศไปใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
	 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.
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2078134 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Earth Science for Science Teachers 

	 จักรวาลและระบบสรุยิะ	โลกในระบบสรุยิะ	บรรยากาศ	อทุกศาสตร์ 

และธรณีภาคและการน�าความรู ้เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงไปใช้ใน 

การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	มีการทั	ศนศึกษานอกสถานที่

	 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 ธรณีพลวัตส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Geodynamics for Science Teachers 
	 ธรรมชาติและโครงสร้างของวัสดุท่ีเป็นองค์ประกอบของโลก	
กระบวนการพลศาสตร์ที่ท�าให้เกิดภูมิลักษณ์	 โครงสร้างของผิวโลกและ 
การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ์
มีการศึกษานอกสถานที่	
	 The	 nature	 and	 structure	 of	materials	 composing 
the	earth,	dynamic	micro-processing	 landforms	and	structure	
of	the	earth	surface,	and	the	application	of	knowledge	in	earth	
science	for	science	instructional	development,	field	trip	required.

2078236 อุตุนิยมวิทยาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Meteorology for Science Teachers 

	 กระบวนการคายระเหยน�้า	 น�้าในชั้นบรรยากาศ	 กระบวนการ

ควบน�้า	เมฆ	หยาดน�้าฟ้า	พื้นที่รับน�้า	น�้าในล�าธาร	อุทกภัยและภัยแล้งและ

ปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Evaporat ion	 process , 	 a tmospher ic 	 water , 

condensation,	 cloud,	 precipitation,	 catchments	 areas,	 stream	

flow,	flood	and	drought,	and	the	application	of	knowledge	in	

earth	science	for	science	instructional	development.

2078237 ชีววิทยาส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Biology for Science Teachers 

	 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	 โครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว ์

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์	 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์	

กระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซสิ	ปัจจยัทีจ่�าเป็นต่อการ

ด�ารงชวีติและการเจรญิเตบิโตของของพชื	สตัว์และมนษุย์	ระบบล�าเลยีงของ

พชื	การสงัเคราะห์ด้วยแสงของพชื	การตอบสนองของพชืและพฤตกิรรมของ

สตัว์ต่อสิง่เร้าภายนอกและภายใน	ส่วนประกอบของดอก	การสบืพนัธ์ของพชื

ดอกและการขยายพันธุ์พืช	การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์	 เทคโนโลยี

ชีวภาพ	อวัยวะภายนอกของมนุษย์	การเจริญเติบโตของมนุษย์	ระบบย่อย

อาหาร	 ระบบหายใจ	 ระบบหมุนเวียนเลือด	 ระบบขับถ่าย	 ระบบสืบพันธุ	์

สารอาหาร	 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 หน่วยพันธุกรรมและ

สารพันธุกรรม	 โรคทางพันธุกรรมและความผิดปกติของยีนและโครโมโซม	

ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในแหล่งที่อยู ่ต่าง	 ๆ	 ความสัมพันธ์ของสิ่งมี

ชีวิตและสภาพแวดล้อม	 ระบบนิเวศน์	 การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต 

วฏัจกัรของน�า้และคาร์บอน	การเปลีย่นแปลงขนาดประชากรในระบบนเิวศน์ 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติและมนุษย์การดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ	

	 Living	 and	 non-living	 things,	 external	 structureof 

plant	and	animal,	unicellular	and	multicellular	organisms,	plant	

and	animal	cells,	diffusion	and	osmosis	processes,	 important	

factors	method	for	life	and	growth	of	plant,	animal	and	human, 
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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	 energy	 of	 living	 things,	 water	 and	 carbon	 cycles,	

population	change	in	ecology	system,		environmental	change	

by	nature	and	human,	resource	conservation.

2078238 เคมีส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Chemistry for Science Teachers 

	 วัสดุที่ใช้ท�าของเล่นของใช้	สมบัติของวัสดุชนิดต่าง	ๆ	เกี่ยวกับ

ความยืดหยุ่น	ความแข็ง	ความเหนี่ยว	การน�าไฟฟ้า	การน�าความร้อนและ

ความหนาแน่น	การเปลีย่นแปลงของวสัดเุมือ่ถูกกระท�าโดยแรงและอณุหภูม	ิ

การแยกสาร	การตกตะกอน	การกรอง	การระเหดิ	การระเหยแห้ง	การตกผลกึ 

การกล่ัน	 การสกัดและโครมาโทกราฟี	 การจ�าแนกสารโดยใช้เนื้อสารหรือ

ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์	 การเปล่ียนสถานะของสาร	 แบบจ�าลองการจัด

เรียงอนุภาคของสาร	สมบัติของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนสถานะ	สมบัติความ
เป็นกรด-เบส	 ความเป็นกรด-เบส	 ของสารละลาย	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี	สมการเคมี	การเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ	
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ธาตุและสารประกอบ	สมบัติของ
ธาตุโลหะ	ธาตุอโลหะ	ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี	
	 Material	for	making	toys,	elasticity	of	material	prop-
erties,	 hardness,	 toughness,	 electrical	 conduction,	 thermo 
conduction	 and	 density,	 material	 change	 with	 force	 and 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

temperature	 actions,	 chemical	 Separation,	 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.

2078239 ฟิสิกส์ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Physics for Science Teachers 

	 การดึงการผลัก	 ผลของการออกแรงกระท�าต่อวัตถุ	 แรงที่โลก

ดงึดดูวตัถ	ุแรงลพัธ์	ปรมิาณสเกลาร์	ปรมิาณเวกเตอร์	ระยะทาง	การกระจดั 

อตัราเรว็	ความเรว็	ความเร่ง	แรงกริยิาแรงปฏกิริยิา	แรงเสยีดทาน	แรงเสยีดทาน 

สถิตและแรงเสียดทานจลน์	 โมเมนต์ของแรง	 การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

ในแนวตรงและแนวโค้ง	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.
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2078240 โทรคมนาคมและการสื่อสารส�าหรับ 2(1-2-3)
 ครูวิทยาศาสตร์  
 Telecommunication for Science
 Teachers 
	 ลักษณะบทบาทของโทรคมนาคมและการสื่อสารที่สามารถน�า
มาประยกุต์ใช้กบัการศกึษาเช่น	เครอืข่ายโทรคมนาคมเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	
วทิยสุือ่สาร	ดาวเทยีมเพือ่การสือ่สารและการศึกษา	ระบบการศกึษาทางไกล
ววิฒันาการของ	การศึกษาทางไกล	การออกแบบระบบการเรียนการสอนทาง
ไกล	การประชมุทางไกลและการน�าความรูท้างโทรคมนาคมและการสือ่สาร
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
	 Role	 of 	 te lecommunicat ion	 in 	 educat ion 
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.

2078241 นาโนเทคโนโลยีส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Nanotechnology for Science Teachers 
	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี
เบื้องต้นนาโนในธรรมชาติหลักการทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานส�าหรับนาโน
เทคโนโลยกีารสงัเคราะห์และการขึน้รปูนาโนเครือ่งมอืและการวเิคราะห์ทาง
ด้านนาโนเทคโนโลยีวัสดุนาโนนาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี
ทางการแพทย์นาโนอเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งจกัรนาโนการประยกุต์ใช้นาโน
เทคโนโลยจีรยิธรรมและความเป็นพษิของนาโนการประยกุต์ใช้ความรูน้าโน
เทคโนโลยีในการก�าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของท้องถิ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 An	introduction	to	nanoscience	and	nanotechnology, 
nano	 in	 nature,	 fundamental	 principle	 in	 science	 for 
nanotechnology,nanofabrication,	 equipment	 and	 analysis 
in	 nanomaterials,nanobiotechnology	 and	 nanomedical 
science,	nanoelectronics	and	nanomachines,	an	application	of 
nanotechnology,	nanoethicsand	nanotoxicity,	an	application	of	
knowledge	of	nanotechnologyfor	as	guidelines	for	an	organization	
of	learning	and	teachingphysics	suitable	to	local	circumstances.

1078242 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis 
	 การวจิยัด้านการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์	เพือ่สร้างความรูใ้หม่
หรอืแก้ปัญหาเกีย่วกบัการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์	การแก้ปัญหาการดแูล
หัวข้อตามกรอบความรู้ของวิทยานิพนธ์	
	 Conducting	a	research	in	science	education	or	science	
learning	 and	 teaching	 for	 building	 new	 knowledge	or	 solving	
problems	related	to	science	instruction,	under	a	close	supervi-
sion	and	advice	of	the	thesis	advisory	committee.		

 4.8 หมวดวิชาชีพครู

1013501 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู 3(3-0-6) 

 Language and Culture for Teachers 

	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่าง

ประเทศ	 คุณค่าและความส�าคัญของวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณ	ี

ศิลปะ	คติความเชื่อ	และค่านิยมในมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

ธรรมชาติของภาษา	 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู	 ภาษาต่าง

ประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	 หลักการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	

ทกัษะการฟัง	การพดู	การอ่านเนือ้หาวชิาการ	เอกสารวจิยั	การเขยีนภาษาไทย 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

และภาษาต่างประเทศเพือ่การสือ่ความหมาย	พลวตัของภาษาไทยและภาษา

ต่างประเทศกับสังคมและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติ	และบทบาทของครูในฐานะผู้น�า	จรรโลง	สืบสานและ

สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ

	 The	 language	 and	 culture	 relationship	 between 

Thai	 and	 other	 countries,	 value	 and	 importance	 of	 culture, 

tradit ions,	 arts ,	 bel iefs,	 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.

1027501 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 3(2-2-5) 

 Philosophy of Education and 

 Teacher Professional 

	 ปรัชญา	 แนวคิด	 ทฤษฎีการศึกษา	 ความส�าคัญของการศึกษา 

ตามหลกัปรชัญา	ศาสนา	เศรษฐกิจ	สังคม	และวฒันธรรม	ววิฒันาการการศกึษา

ไทยและการศึกษาโลก	 ปรัชญากับการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา	

บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 บทบัญญัติว่าด้วยการ

ศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	การสร้างสรรค์

ปรัชญาทางการศึกษาและกลยุทธ์จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่

ยัง่ยนื	หลักธรรมาภิบาล	บทบาท	หน้าที	่คณุลกัษณะและมาตรฐานวชิาชีพคร ู

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู	 จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุ

สภาก�าหนด	ระเบียบ	บทบัญญัติ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู 

การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชพีครู	การเสรมิสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพ

ความเป็นครู	การสร้างเจตคติให้รักและศรัทธาในวิชาชีพครู	การเป็นบุคคล

แห่งการเรยีนรูแ้ละการเป็นผูน้�าทางวชิาการ	การแสวงหาและเลอืกใช้ข้อมลู

ข่าวสาร	ความรู้	 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	การส่งเสริมความก้าวหน้า

และพฒันาวชิาชีพคร	ูจติวญิญาณและทักษะความเป็นคร	ูปฏสิมัพันธ์ระหว่าง

ครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

	 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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1027502 การบริหารและการประกันคุณภาพ 3(2-2-5)

 การศึกษา  

 Educational Administration and

 Quality Assurance 
	 หลักการ	แนวคิด	แนวปฏบิตัเิก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา	 ระบบการบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา	 กระบวนการจัดการคุณภาพ	 มโนทัศน์ของคุณภาพ
การศึกษา	แนวคิดการจัดการคุณภาพการศึกษาของประเทศต่าง	ๆ	ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาไทย	 องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ 
การออกแบบระบบการบริหารการศกึษาและการประกนัคณุภาพการศกึษา	
การพัฒนามาตรฐาน	 ตัวบ่งชี้และหลักเกณฑ์	 การวางแผนการบริหารการ
ศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา	 การน�าแผนการบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ	การตรวจสอบ	การประเมิน
และปรับปรุงแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา	
การน�าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้	
บทบญัญัติในกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารการศกึษาและการประกนัคณุภาพ
การศกึษากลยทุธ์การสร้างความร่วมมอืกบับคุลากรทางการศึกษาและชุมชน

เพื่อพัฒนาผู้เรียน

	 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	qual-

ity	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	

educat ional	 administ rat ion	 and	 qual i ty	 assurance,	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

implementation	 of	 educational	 administration	 and	 quality 

assurance	plans,	monitoring,evaluation,	and	improvementforthe 

educational	administration	and	quality	assurance	plans,	using	

results	 of	 the	 educational	 quality	 assessment	 for	 learning	 

development,	 provis ion	 in	 the	 laws	 of	 educational	 

administration	 and	 quality	 assurance,	 strategies	 for	 building	

collaboration	 with	 educational	 personnel	 and	 community 

for	learners	development.

1029501 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
 ทางการศึกษา 
 Computer and Educational
 Information Technology 
	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี 	 การจัดการความรู ้ 	 ทักษะ 
การเรียนรู ้และนวัตกรรม	 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้	 เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา	 เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และการการเรียนรู ้	 ผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม	
เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 แนวทางการประยุกต์ใช ้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน	 แหล่งการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	 เครือข่ายการเรียนรู้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บนเครือข่าย	 การเรียนรู้ผ่านทางไกล	 บนระบบเทคโนโลยีต่าง	 ๆ 
สื่อการสอนทางการศึกษา	 รูปแบบสื่อการสอนฝึกปฏิบัติการ	 ออกแบบ 
พัฒนาบทเรียนทางการศึกษา	 สร้างสื่อการเรียนการสอนบนอุปกรณ์ 
เคลื่อนที่และสร้างบทเรียนแบบสื่อประสม	 การน�าสื่อไปทดลองใช้งาน 
การประเมินสื่อและปรับปรุงนวัตกรรม	
	 Principles,	 concepts,	 and	 theories	 of	 knowledge 
management;	learning	skills	and	innovation;	improving	the	quality	
of	 learning;	 educational	 technology	 and	 innovation;	



221RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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.

1031501 จิตวิทยาและการแนะแนวส�าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology and Guidance for Teachers 
	 จิตวิทยา พ้ืนฐาน	 และจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย 	์
กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบค้นธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน	
จติวทิยาการเรยีนรูแ้ละจติวทิยาการศกึษา	จติวทิยาการแนะแนวและการให้
ค�าปรึกษา	จิตวิทยาส�าหรับเด็กพิเศษ	การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยา
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับพัฒนาการทางสมอง	แบบการเรียนรู้	ศักยภาพ
และความถนัดของผู้เรียน	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้	 การถ่ายโยงความรู้ 
การสอนการคดิ	ทกัษะ	เจตคต	ิและค่านยิม	และการจดัสภาพแวดล้อมให้เกดิ
การเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัแนะแนวและการปรกึษา	
ปรัชญา	 ความมุ่งหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการในการแนะแนวและการให้ 
ค�าปรึกษา	 ประเภทของการแนะแนวและการปรึกษา	 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและเด็กพิเศษในโรงเรียน	 จรรยาบรรณส�าหรับครูเพื่อ 
การแนะแนว	 กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ของผู้เรียน
	 Basic	 psychology	 and	 human	 developmental 
psychology,	 psychological	 process	 to	 investigate	 learner’ 
nature	and	development,	learning	psychology	and	educational 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 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.

 4.9 หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1000501 สังเกตและทดลองสอน 1(80) 

 Training Professional Learning 

 Participation on School Practices      
	 ปฏิบัติการสังเกตและมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการจัด 
การเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลายการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรู	้การสงัเกตการจดัการเรยีนรู้ในสถานการณ์จ�าลองหรอืในสถานศกึษา	
การจัดกจิกรรมเสรมิส�าหรบัผูเ้รียน	เช่น	การปฏิบตัธิรรมหรอืการจดักจิกรรม
อาสาและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้	 ทดลอง
สอนในสถานการณ์จ�าลองและสถานการณ์จริง	 ร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญของ
สถานศกึษาและอาจารย์ทีป่รกึษา	ปฏบิตักิารสอน	ออกแบบทดสอบ	ข้อสอบ
หรือเครื่องมือวัดผลการตรวจข้อสอบ	 การให้คะแนน	 การสอบภาคปฏิบัติ	
และการตัดสินผลการเรียนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนศึกษางานวิชาการ
ของสถานศึกษา	 ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ	 ระบบการจัดการเรียน
การสอน	 สื่อและแหล่งการเรียนรู้	 การประเมินผลของสถานศึกษาและน�า
ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Observation	and	collaboration	in	instructional	planning 
for	variety	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	testor	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.

1000601 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(240) 
 Teaching Internship I 
	 สังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา	 ปฏิบัติการสอนวิชาเอก 
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก	งานในหน้าที่ครูผู้สอน	ด้านธุรการในชั้นเรียน 
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	 วิเคราะห์ผู ้เรียน	 จัดท�าหลักสูตร
สถานศึกษา	จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้	 การสร้างเครื่องมือประเมินผล	 การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และน�าผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	 การบริหารจัดการชั้นเรียน	 การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนน	 การสอบภาคปฏิบัติและการตัดสินผลการเรียนร่วมกับ 
ครผููเ้ชีย่วชาญของสถานศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษา	ประเมิน	ปรบัปรงุ	ศกึษา
วิจัยเพ่ือพัฒนาผู ้ เรียนและแก้ปัญหาผู ้เรียน	 ศึกษางานวิชาการของ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

สถานศึกษา	ระบบการสนบัสนนุงานวชิาการ	ระบบการจดัการเรยีนการสอน	
สื่อและแหล่งการเรียนรู้	 การประเมินผลของสถานศึกษาและน�าไปปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง	 จัดท�าโครงการพัฒนางานของสถานศึกษาด้านต่าง	 ๆ 
การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
	 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	 situations,	 

setting	project	for	school	development	in	various	parts,	seminars	

on	professional	experience,	discussion	or	sharing	knowledge	in	

educational	seminar.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1000602 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  3(240) 

 Teaching Internship II 

	 เงือ่นไขของรายวชิา	 :	 ต้องผ่านการปฏบิติัการสอนในสถานศกึษา 

	 	 	 11000601	มาแล้ว

	 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกจัดการเรียนรู ้ในสาขาวิชาเอกใน

สถานศึกษา	 โดยจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมครู	 ผู้เชี่ยวชาญ	 และอาจารย ์

ที่ปรึกษาประจ�า	 ในลักษณะของการร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมแก้ปัญหาและ 

ร่วมประเมินที่ เน ้นผู ้ เรียนเป็นส�าคัญด้วยการใช้เทคนิคและรูปแบบ 

การเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ปฏิบัติการงานในหน้าที่ครูผู้สอน	 ด้านธุรการใน 

ชัน้เรยีนและปฏิบัตงิานอืน่ทีไ่ด้รับมอบหมาย	วเิคราะห์ผูเ้รยีน	จดัท�าหลกัสตูร

สถานศึกษา	จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู ้	 การสร้างเครื่องมือประเมินผลการวัด 

และการประเมินผลการเรียนรู ้และน�าผลไปใช้ในการพัฒนาผู ้ เรียน 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การบริหารจัดการชั้นเรียน	การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนน	 การสอบภาคปฏิบัติ	 และกรตัดสินผลการเรียนร่วมกับครู
ผู้เช่ียวชาญของสถานศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน	 ปรับปรุงและ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาผู้เรียน	 ศึกษางานวิชาการของ
สถานศึกษา	ระบบการสนบัสนนุงานวชิาการ	ระบบการจดัการเรยีนการสอน	
สื่อและแหล่งการเรียนรู้	 การประเมินผลของสถานศึกษาและน�าไปปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง	 จัดท�าโครงการพัฒนางานของสถานศึกษาด้านต่าง	 ๆ 
การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
	 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	evalu-
ating	based	on	student-centered,	use	of	variety	of	techniques	
and	learning	styles,	practices	on	teacher’s	duties,	in	classroom	
admin i s t r a t ion 	 and 	 p rac t i ces 	 on 	 o the r 	 t a sk s 	 a s	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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.

 4.10 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

1078291 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

 Thesis 

	 การวจิยัด้านการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์	เพือ่สร้างความรูใ้หม่

หรอืแก้ปัญหาเกีย่วกบัการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์	การแก้ปัญหาการดแูล

หัวข้อตามกรอบความรู้ของวิทยานิพนธ์	

	 Conducting	a	research	in	science	education	or	science	

learning	 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. ชื่อหลักสูตร 

	 ชื่อภาษาไทย		 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาสังคมศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ			 :	 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�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1		จ�านวนหน่วยกิต		

										3.3.1	 แผน	ก	แบบ	ก2	เรียนไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต	

									 3.3.2	 แผน	ข	เรียนไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

									 3.3.3	 แผน	ก	แบบ	ก2	วิชาชีพครู	เรียนไม่น้อยกว่า	58	หน่วยกิต	

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 โครงสร้างของหลกัสตูร	แบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่อดคล้องกบัทีก่�าหนด

ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

หมวดวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

แผน ก  

แบบ ก2

แผน ก

แบบ ก2

วิชาชีพครู

แผน 

ข

หมวดวิชาแกนร่วม 6 6 6

หมวดวิชาเฉพาะ 

	 -	 วิชาบังคับ

	 -	 วิชาเลือก

	 -	 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

15

9

-

30

3

7

15

15

-

หมวดวิทยานิพนธ์

	 -	 วิทยานิพนธ์

	 -	 การค้นคว้าอิสระ

12

-

12

-

-

6

รวม 42 58 42

					3.3	รายวิชา	

	 	 3.3.1	 หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก2	และ	แผน	ข

													 	 1)	 หมวดวิชาแกนร่วม		ต้องเรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เรื่อง	 วิชาแกนร่วม

ระดับบัณฑิตศึกษา	ได้แก่วิชา



225RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)
	 Statistics	for	Research		
8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Research		Methodology	in	
	 Education	

รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับรวมหน่วยกิต	(NC)	

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	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	
				 	 	 	 	 2.1)	 วิชาบังคับ	 ให้เรียน	15	หน่วยกิต	จากรายวิชา
ต่อไปนี้

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		

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1079105	 สัมมนาการวิจัยการเรียนรู้สังคมศึกษา	 3(2-2-5)	
	 Seminar	on	Social	Studies	
	 Learning	Research	   
  				 	 	 	 2.2)	 วิชาเลือกแผน	 ก	 แบบ	 ก2	 ให้เลือกเรียน 
ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกติและแผน	ข	ให้เลอืกการเรยีนไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกติ 
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	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1079239	 แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น	 3(2-2-5)
	 Local	Learning	Centers		
1079240	 การศึกษาเฉพาะประเด็น	 3(2-2-5)	
	 Special	Study		
1079241	 โลกยุคปัจจุบัน	 3(3-0-6)
	 Contemporary	World		
1079242	 การปกครองท้องถิ่น	 3(3-0-6)
	 Local	Government	
	 	 	 	 3)	 หมวดวิทยานิพนธ์		
																					 3.1)	 วิทยานิพนธ์	 นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน	 ก	 
แบบ	 ก2	 ต้องท�าวิทยานิพนธ์	 จ�านวน	 12	 หน่วยกิต	 โดยสามารถแบ่งลง
ทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จนครบ	12	หน่วยกิต

1079291		 วิทยานิพนธ์		 12	(36)
	 Thesis	
							 	 	 	 3.2)	 การค้นคว้าอิสระ	 นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน	 ข 
ต้องท�าการค้นคว้าอิสระ	จ�านวน	6	หน่วยกิต	 โดยสามารถแบ่งลงทะเบียน
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จนครบ	6	หน่วยกิต

1079290		 การค้นคว้าอิสระ		 6	(18)	
	 Independent	Study

	 	 	 	 4)		หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน		
	 	 	 	 	 กรณีที่นักศึกษา	 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่น 
ที่ไม่ใช่สาขาวิชาสังคมศึกษา	จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้	เป็นรายวิชาเสริม
พื้นฐานหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1013180			หลักสังคมวิทยา	 3(3-0-6)	
	 Principles	of	Sociology		

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

4.  ค�าอธิบายรายวิชา 

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

8070101  ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 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�าเสนอบทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

											 Pract ice	 of	 academic	 Engl ish	 in	 l i s tening , 

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	

		 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูงสารสนเทศ	 เพื่อ 

การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป

เพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ

	 Advanced	information	and	communication	technology, 

information	communication	retrieval	and	application	of	package	

program	for	academic	presentation.	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชาสถิติกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย

8072101   สถิติส�าหรับการวิจัย  3(2-2-5) 

 Statistics for Research

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง 

แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ ์

การวิเคราะห์	 ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	 สถิติ 

ศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัย 

การประยกุต์โปรแกรมส�าเร็จรปูส�าหรบัวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติเิพือ่การวจิยั

และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

						 Definit ions	 and	 benefits	 of	 	 statist ics,	 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-para-

metric	statistics,	selection	of	an	appropriate	statistics	for	research,	

application	of	statistical	packages	for	data	analyses,	practices	of	

research	data	analysis	and	interpretation.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)

 Research Methodology in 

 Education 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 ความหมายและลักษณะของการวิจัย	 ประเภทของการวิจัย 

เทคนิคการวิจัยแบบต่าง	 ๆ	 รูปแบบ	 กระบวนการและการออกแบบ 

การวิจัยทางการศึกษา	การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย	 สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห ์

ข้อมลู	การวจิยัในชัน้เรยีน	ปฏบิตักิารวเิคราะห์ข้อมลู	การเขยีนรายงานและ

เผยแพร่งานวจิยั		การประเมินสังเคราะห์และการน�าผลวจิยัไปใช้เพือ่พฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง

	 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.	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  ก. วิชาบังคับ

1079101  ศาสนาหลักในสังคมไทย 3(3-0-6)

 Religions in Thai Society  

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 การวิเคราะห์หลักค�าสอนที่เป็นศาสนาหลักในสังคมไทย	ได้แก่	

ศาสนาพทุธ	ศาสนาอสิลาม	ศาสนาคริสต์	เป็นต้น	โดยเน้นการน�าหลกัค�าสอน

ของแต่ละศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต	 ให้มีคุณธรรม	 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

	 แนวคิดของทฤษฎีหลักทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีส�าคัญ 

โดยเน้นก�าเนิด	 วิวัฒนาการ	 กระบวนทัศน์	 วิธีการ	 หลักการและแนวทาง

การวิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม 

และวัฒนธรรมและการเรียนการสอนสังคมศึกษา

													 Concepts	 of 	 main	 theor ies	 of 	 soc iety	 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.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1079103 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)

 Philosophy of Sufficicency 

 Economy  

	 หลักการ	 แนวคิด	 เงื่อนไข	 คุณลักษณะ	 เป้าหมายปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 เช่น	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 เกษตรผสมผสาน 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียน	โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้

เป็นเครื่องมือในการศึกษา

								 Principles,	concepts,	characteristics,	aims	of	Philosophy 

of 	 Suffic iency	 Economy; 	 p ract i ca l 	 appl i ca t ion	 o f 

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
	 การวิเคราะห์สภาพและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรมไทย	 นับต้ังแต่ความเป็นสมัยใหม่	 ตั้งแต่รัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 เป็นต้นมา	 โดยให้
ความส�าคัญกับ	 สาเหตุความเปลี่ยนแปลง	 ผลที่เกิดขึ้นและประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนสังคมศึกษา
	 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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           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�าหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6)

 Language and Culture for 

 Social Studies Teachers 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่าง

ประเทศ	 คุณค่าและความส�าคัญของวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณ	ี

ศิลปะ	 คติความเชื่อและค่านิยมในมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

ธรรมชาติของภาษา	 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู	 ภาษาต่าง

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1079105 สัมมนาการวิจัยการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Semina on Social Studies 
 Learning Research 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	
	 ประเด็นปัญหาในด้านการวิจัยการเรียนรู้สังคมศึกษาหรือเป็น
ประเดน็ปัญหาร่วมสมยัทีไ่ด้รบัการคดัสรรจากอาจารย์ผูส้อน	หรอืเสนอโดย
นักศึกษา	โดยท�าการสังเคราะห์	วิเคราะห์	เขียนรายงานและน�าเสนอ
										 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	precen-
tation.

1079106 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครูสังคมศึกษา 3(2-2-5)
 Philosophy of Education and Social 
 Studies Teaching Professionals  
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	
	 ปรัชญา	 แนวคิด	 ทฤษฎีการศึกษาและความส�าคัญของ 
การศกึษา	ตามหลกัปรชัญา	ศาสนา	เศรษฐกจิ	สงัคมและวฒันธรรม	ววิฒันการ 
การศึกษาไทยและการศึกษาโลก	 ปรัชญากับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา 
สถานศึกษา	 แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	 หลักธรรมาภิบาล	 คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู	 คุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพครู	 จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภาก�าหนด	
ระเบียบ	และกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับครู	และวิชาชีพครู	การจัดการความรู้
เกีย่วกับวชิาชพีคร	ูการเสรมิสร้างพลงัศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นคร	ู
การสร้างเจตคติให้รักและศรัทธาในวิชาชีพครู	การเป็นบุคคลแห่งการเรียน
รู้และการเป็นผู้น�าทางการวิชาการ	 การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร	
ความรู	้เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง	การส่งเสรมิความก้าวหน้าและพฒันา
วิชาชีพครู	 จิตวิญญาณและทักษะความเป็นครู	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ 
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน



230 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ประเทศ	 ทักษะการฟัง	 การพูด	 การอ่านเน้ือหาวิชาการและเอกสารวิจัย 

การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับสังคมและวัฒนธรรม 
การใช้ภาษาและวฒันธรรมเพือ่การอยูร่่วมกนัอย่างสนัตแิละบทบาทของครู 
ในฐานะผู้น�า	 จรรโลง	 สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในกระแส
วัฒนธรรมต่างประเทศ
	 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	and	foreign	languages	for	peaceful	living,	
roles	of	teachers	as	a	leader,	sustaining,	transferring	and	creating	
Thai	culture	in	foreign	culture	pressures.

1079108 จิตวิทยาการศึกษาและหลักสูตร 3(2-2-5)
 การจัดการเรียนรู้
 Educational Psychology and 
 Curriculum and Management 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	
	 จิตวิทยาพืน้ฐานและจติวทิยาพฒันาการของมนษุย์	จติวทิยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค�าปรึกษา	
หลักการและแนวคิดในการจัดท�าหลักสูตรสังคมศึกษา	 องค์ประกอบของ
หลักสูตร	กระบวนการพัฒนาหลักสูตร	กระบวนการน�าหลักสูตรไปใช้	และ
กระบวนการประเมนิหลักสตูร	ฝึกปฏบิติัการการออกแบบและสร้างหลกัสตูร
แบบจุลภาค	 การน�าหลักสูตรไปใช้	 การประเมินและน�าผลการประเมินใช้
พัฒนาหลักสูตร	 หลักการ	 แนวคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท�าแผน 

การเรียนรู ้สังคมศึกษา	 การจัดการเรียนรู ้สังคมศึกษาเพื่อให้ผู ้เรียรู้จัก

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

คิดวิเคราะห์	 คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาการจัดการชั้นเรียน	 การพัฒนา

ศนูย์การเรยีนในสถานศกึษาและการบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม	ฝึก

ปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้สังคมศึกษา	การสร้างบรรยากาศการจัดการ

ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

										 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.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1079109 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

 ทางการศึกษาส�าหรับครูสังคมศึกษา

 Innovation and Educational

 Information Technology for 

 Social Studies Teachers 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 หลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

นวัตกรรมการศึกษา	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารกับการเรียน

การสอน	 ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม	 รูปแบบการเรียนรู ้โดยใช้

คอมพิวเตอร์หลักการออกแบบ	 การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ	

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู	้ฝึกปฏบิติัเน้นประยกุต์ใช้ 

ออกแบบ	พัฒนา	ทดลองใช้และประเมินสื่อ	นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาน

สนเทศเพื่อการเรียนรู้	 รวมท้ังฝึกการใช้งานเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการ

สื่อกับการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง	ๆ	

										 Principles	 and	 concepts	 of	 information	 technology	

for	 learning,	 educational	 innovation,	 information	 technology	

for	 communication	 and	 instructed	 learning,	 skills	 and	 inno-

vation,	 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.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1079110 หลักการวัด การประเมินผล 3(2-2-5)

 และประกันคุณภาพทางการศึกษา

 ส�าหรับครูสังคมศึกษา

 Principles of Assessment, 

 Evaluation and Quality Assurance

 in Education for Social Studies Teachers

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 ความหมาย	 หลักการ	 แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	 รูปแบบการประเมินผลการศึกษา 

การประเมินการจัดการเรียนรู้	การประเมินหลักสูตร	การประเมินโครงการ	

หลักการ	 แนวคิด	 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 ฝึกปฏิบัติวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฝึก

จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ

การจัดการเรียนรู ้	 เพื่อน�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรู้และผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

  						 Definition;	 principles	 and	 concepts	 and	 guidelines 
for	 assessment	 and	 evaluat ion	 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.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  ข.  วิชาเลือก 

1079231 ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6)
 Local Studies  
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	
	 ความเป็นมาของท้องถิน่	สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตแิละสงัคม 
วถิชีวีติขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีภมูปัิญญา	ตลอดจนแนวทางในการพฒันา
ท้องถิ่นในด้านต่าง	ๆ		
											 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.

1079232 กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6)

 Laws  and Society 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 แนวคิด	ทฤษฎี	บทบาทและกลไกของกฎหมาย	ความสัมพันธ์

ระหว่างกฎหมายกบัระบบและโครงสร้างทางสงัคม	กฎหมายกบัการควบคุม

ทางสังคม	รูปแบบและวิธีการบังคับใช้กฎหมาย

	 Concepts,	theories,	roles,	and	mechaisms	of	laws,	re-

lationships	between	laws	and	social	systems	and	structures,	law	

and	social	control,	patterns	and	methods	of	law	enforcement.

1079233 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน              3(3-0-6)               

 Sustainable Environment

 and Development  

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

	 กระบวนการทีม่นษุย์ใช้ประโยชน์จากสิง่แวดล้อม	เพือ่การด�ารง 

ชีวิต	 จนสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง	 โดยใช้ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	วเิคราะห์สาเหตแุละผลกระทบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่อสังคมและน�าหลักการ 
และแนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืมาใช้พฒันาและส่งเสรมิการอนรุกัษ์ทรัพยากร
										 Processes	 of	 environmental	 utilization	 for	 human	
life,	creating	self-identity	through	Thai	local	wisdom	for	natural	
resource	 and	 environment	 conservation,	 analysis	 of	 causes	
and	impacts	of	natural	and	environmental	changes	on	society, 
and	 application	 of	 principles	 and	 concepts	 of	 sustainable 
development	 for	 development	 and	 promotion	 of	 nature 
resouces.

1079234 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
 ASEAN Studies 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	
	 ประวตัคิวามเป็นมา	และพฒันาการประชาคมอาเซยีนและทีม่า
ของ	 AFTA	 เขตการค้าเสรีและสภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน	
เหตผุล	และองค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาทีม่ผีลกระทบต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทยโดยการบูรณาการ	 กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอดและกระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ		โดยใช้สื่อ
เทคโนโลย	ีแนวโน้มทศิทางการเปลีย่นแปลงทางประชาสงัคมทางวฒันธรรม	
ปรบัตนในการเป็นพลเมอืงทีดี่ภายใต้กฎบตัรของอาเซยีน	สามารถด�ารงชวีติ
ในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสม
										 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.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1079235 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
 Thai Economy in Global Context 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	
	 ความหมายและลักษณะของโลกาภิวัตน์	 กระแสโลกาภิวัตน์ 
กับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ	 ความสัมพันธ์ของระบบการค้าการเงิน 
และเศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย	การรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป	(EU) 
อเมริกา	 (NAFTA)	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ASEAN)	 พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย	 การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและแนวโน้ม 
ในอนาคต
								 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	
	 แนวคิดและทฤษฎี ท่ี เกี่ยวข ้องกับวิธีการทางภูมิศาสตร	์ 
การอออกแบบเครื่องมือ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
และเสนอข้อมูลที่สามารถน�าไปใช้เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง	ๆ	
	 Concepts	 and	 theories	 	 fo	 geographical	methods, 
instrument	 design,	 data	 collection,	 data	 analysis	 and 
presentation,	applicable	for	educational	promotion	and	various	
performances.	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1079237 พลเมืองศึกษา 3(3-0-6)
 Citizenship Studies  
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	
	 ปรชัญา	สทิธ	ิและหน้าท่ีพืน้ฐานของพลเมอืงในระบอบการเมอืง
การปกครองแบบประชาธปิไตย	ความรบัผดิชอบของรฐัต่อการเมอืง	ประเดน็
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง	 การสร้างกลไกทาง
สังคมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง	 รวมถึงการจัดและวิเคราะห์กิจกรรมในโรงเรียน
เพื่อสร้างความเข้าใจในสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง
										 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 การออกแบบการเรียนการสอนและ 3(2-2-5)
 การประเมินผลสังคมศึกษา
 Social Studies Instruction and 
 Evaluation Design 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	
	 แนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบการเรียน
การสอนสังคมศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้	 แบบการเรียน	 องค์ประกอบ
และขั้นตอนการออกแบบ	 และการประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่าง	 ๆ 
การสอนที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด	 การจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ 
วิธีสอนแบบต่าง	 ๆ	 การจัดการเรียนรู้การประเมินผลการสอนสังคมศึกษา	
และฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยประยุกต์ใช้
การวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน	การออกแบบเครื่องมือชนิดต่าง	 ๆ 
ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล	 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
การประเมินผล	การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           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	

	 แหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่ในท้องถิ่น	 ทรัพยากรทางการศึกษา	

ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถ่ิน	 การแสวงหา	 และการใช้แหล่งความรู้ในท้องถิ่น		

การจดัท�าโครงการ	การใช้แหล่งเรยีนรูใ้นท้องถิน่	เพือ่การเรยีนการสอนวชิา

สงัคมศกึษา		ตลอดจนแนวทางการวจิยัเพือ่พฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นท้องถิน่	

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.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1079240 การศึกษาเฉพาะประเด็น 

 Special Study  3(2-2-5)

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

	 การค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองสนใจอย่างลึกซึ้งใน 

วิชาสังคมศึกษา	โดยความเห็นชอบ	ค�าแนะน�าและการควบคุมของอาจารย์

ที่ปรึกษา	เขียนรายและน�าเสนอ

									 	 Investigation	 of	 the	 students	 deep	 interesting 

social	 studies	 topics	 with	 an	 	 approval	 advice	 and	 control 

of	the	advisor;	reporwriting	and	presentation.

1079241 โลกยุคปัจจุบัน 3(3-0-6)

 Contemporary World  

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

	 การวเิคราะห์สภาพการณ์ปัญหา	และการแก้ปัญหาของมนษุย์ใน

โลกยุคปัจจุบันในด้านต่าง	ๆ	เช่น	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองและวัฒนธรรม	

รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น	

								Analysis	of	problem	situations	and	solving	human	problems	

in	the	contemporary	world	in	terms	of	economy,	society,	politics	

and	culture,	including		impacts	occurred.

1079242 การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)

 Local  Gobernment 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 แนวคิด	 พัฒนาการและโครงสร้างของการปกครองท้องถิ่น 

การบรหิารและเทคนคิการปกครองท้องถิน่	การคลงัของท้องถิน่	อ�านาจและ

ความรับผิดชอบของท้องถิ่นและการควบคุมของรัฐบาลกลาง	 ปัญหาและ

ความต้องการของท้องถิ่นและอนาคตของท้องถิ่น	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

									 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.

  4.3 ประสบการณ์วิชาชีพครู

1079270 สังเกตและทดลองสอน  1(80)

 Teaching Observation and Tryout     

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 ปฏิบัติการสังเกต	 และมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการจัด 

การเรียนรู้	 เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย	 การจัดสภาพแวดล้อม

การเรียนรู ้ 	 การสังเกตการจัดการเรียนรู ้ในสถานการณ์จ�าลองหรือ

ในสถานศึกษา	 การจัดกิจกรรมเสริมส�าหรับผู ้เรียน	 เช่น	 การปฏิบัติ

ธรรมหรือการจัดกิจกรรมอาสาและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

การจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู ้ ให ้ผู ้ เรียนสร้างความรู ้ด ้วยตนเอง 

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้	 ทดลองสอนในสถานการณ์จ�าลอง 

และสถานการณ์จริง	 ร่วมกับครูผู้เช่ียวชาญของสถานศึกษาและอาจารย์

ที่ปรึกษา	 ปฏิบัติการสอน	 ออกแบบทดสอบ	 ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล 

การตรวจข้อสอบ	 การให้คะแนน	 การสอบภาคปฏิบัติ	 และการตัดสินผล 

การเรียน	 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู ้เรียน	 ศึกษางานวิชาการของสถาน

ศึกษา	 ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ	 ระบบการจัดการเรียนการสอน 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้	 การประเมินผลของสถานศึกษาและน�าไปปฏิบัติ

ในสถานการณ์จริง

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Classroom	observation	and	participation	in	learning	

management	for	multi	instructional	purposes,	learning	environ-

ment	management,	classroom	observation	in	various	situations,	

supportive	learning	activities	such	as:	moral-practice	activities,	

voluntary	activities,	teaching	professional	development,	writing	

lesson	plan	for	self	development	of	learners,	learning	environ-

ment	management,	tryout	of	teaching	in	stimulation	and	real	

situations	with	experts	and	advisors,	teaching,	making	a	test	and	

evaluation	 instruments,	checking	a	test,	scoring,	practice	test,	

learning	evaluation,	research	on	problem	solution	for	students,	

study	of	school	academic	affairs,	academic	supporting	systems,	

instructional	management	system,	 learning	 resource	manage-

ment	system,	school	evaluation,	practice	in	real	situations.

1079271 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(240)
 Practicum in Teaching 1 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ผ่านรายวิชาสังเกตและทดลองสอน	
	 สังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา	 ปฏิบัติการสอนวิชาเอก	
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก	งานในหน้าที่ครูผู้สอน	ด้านธุรการในชั้นเรียน 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย	 วิเคราะห์ผู ้เรียน	 จัดท�าหลักสูตร
สถานศึกษา	จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้	 การสร้างเครื่องมือประเมินผล	 การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 การบริหารจัดการช้ันเรียน	 การตรวจสอบการ
ให้คะแนน	 การสอบภาคปฏิบัติ	 และการตัดสินผลการเรียนร่วมกับคร ู
ผูเ้ชี่ยวชาญของสถานศกึษา	และอาจารย์ทีป่รกึษา	ประเมิน	ปรบัปรงุ	ศกึษา
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาผู้เรียน	 ศึกษางานวิชาการของสถาน
ศึกษา	 ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ	 ระบบการจัดการเรียนการสอน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้	 การประเมินผลของสถานศึกษาและน�าไปปฏิบัต ิ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ในสถานการณ์จริง	 จัดท�าโครงการพัฒนางานของสถานศึกษาด้านต่าง	 ๆ		

การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปัน

ความรู้ในการสัมมนาการศึกษา

	 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 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ผ่านรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	
	 ปฏิบัติการสอนวิชาเอก	จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกในสถาน
ศกึษา		โดยจดัการเรยีนรูร่้วมกบัครผููเ้ชีย่วชาญและอาจารย์ทีป่รกึษาประจ�า	
ในลักษณะของการร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมแก้ปัญหาและร่วมประเมินที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วยการใช้เทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ปฏิบัติการงานในหน้าที่ครูผู้สอน	 ด้านธุรการในช้ันเรียน	 และปฏิบัติงาน
อื่นที่ได้รับมอบหมาย	 วิเคราะห์ผู้เรียน	 จัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	 จัดท�า
แผนการจดัการเรยีนรู	้การจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรู	้การเลอืกใช้สือ่และ
แหล่งเรียนรู้	 การสร้างเครื่องมือประเมินผล	 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การบริหารจัดการชั้นเรียน	 การตรวจสอบการให้คะแนน	 การสอบภาค
ปฏบิติั	และการตดัสนิผลการเรยีนร่วมกบัครผููเ้ชีย่วชาญของสถานศกึษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา	 ประเมิน	 ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ 
แก้ปัญหาผูเ้รยีน	ศกึษางานวชิาการของสถานศกึษา	ระบบการสนบัสนนุงาน
วชิาการ	ระบบการจดัการเรยีนการสอน	สือ่และแหล่งการเรยีนรู	้การประเมนิ
ผลของสถานศกึษาและน�าไปปฏิบตัใินสถานการณ์จรงิ	จดัท�าโครงการพฒันา
งานของสถานศึกษาด้านต่าง	ๆ	การสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
							 	 Practice	 in	 teaching	major	 subject,	major-based 
learning	 management	 with	 experts	 and	 advisors,	 collab-
orative	 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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

1013180 หลักสังคมวิทยา  3(3-0-6)
 Principles of Sociology 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
	 นิยาม	 ขอบเขต	 ประวัติความเป็นมาและแนวคิดของนัก
สังคมวิทยา	วิธีการศึกษาสังคมวิทยา	ความส�าคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่
เป็นแขนงหนึง่ของสงัคมศาสตร์	ทฤษฎหีลกัของสงัคมวิทยา	การจดัระเบยีบ
ทางสังคม	การจัดช่วงชั้นทางสังคม	สถาบันสังคม	วัฒนธรรม	การขัดเกลา
ทางสังคม	 กระบวนการทางสังคม	 พฤติกรรมรวบหมู่	 พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเน้นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎี 
และการวิเคราะห์
	 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.

 4.5 หมวดวิทยานิพนธ์

1079291 วิทยานิพนธ์  12 (36)

 Thesis    

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

	 การวิจัยในสาขาวิชาสังคมศึกษา	 เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เชิงวิชาการ	 การน�าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา 

การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา	 ภายใต้การแนะน�าและควบคุมของ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Research	 on	 social	 studies	 focusing	 on	 creative 

academic	works,	application	of	theories	and	principles	for	devel-

oping	and	solving	problems	of	social	studies	instruction	under	

thesis	advisor’s	advice	and	supervision.

1079290 การค้นคว้าอิสระ 6(18)

 Independent Study 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร	 

หมวดวิชา
แผน ก  

แบบ ก2

แผน ก

แบบ ก2

วิชาชีพครู

แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6* - 6*

2. หมวดวิชาแกนร่วม 6	/	6* 6	/	6* 6	/	6*

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 3.1	 วิชาบังคับ

	 3.2	 วิชาเลือก

	 3.3	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

21

9

-

34

27

7

27

9

-

4. หมวดวิทยานิพนธ์ 

	 4.1	 วิทยานิพนธ์

	 4.2	 การค้นคว้าอิสระ

12- 12-

 

-

6

รวมหน่วยกิต 39 52 39

หมายเหตุ			*	ไม่นับรวมหน่วยกิต

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย		 :		 ครุศาสตรมหาบัณฑิต

	 	 	 	 	 สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 :		 Master	of	Education	Program	in	

	 	 	 	 	 Curriculum	and	Instruction

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต

	 	 	 	 	 (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

	 ชื่อย่อ	(ไทย)		 :		 ค.ม.	(หลักสูตรและการเรียนการสอน)

	 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :		 Master	of	Education	

	 	 	 	 	 (Curriculum	and	Instruction)

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)		 :		 M.Ed.	(Curriculum	and

	 	 	 	 	 Instruction)	

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	จ�านวนหน่วยกิต		

	 	 3.1.1	หลักสูตร	 	แผน	ก	แบบ	ก2	 	และแผน	ข	ไม่น้อยกว่า	39	

หน่วยกิต

	 	 3.1.2	 หลักสูตรแผน	 ก	 แบบ	 ก2	 (วิชาชีพครู)	 ไม่น้อยกว่า	 52	

หน่วยกิต
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3	 	รายวิชาในหลักสูตร

	 	 3.3.1	 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานจัดให้นักศึกษาเรียนภายใต้เงื่อนไข

ต่อไปนี้

	 	 	 	 นักศึกษาทั้งหลักสูตรแผน	ก	แบบ	ก2	และหลักสูตรแผน	ข 

ที่เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการ

ศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก�าหนด	 กรณีสอบไม ่ผ ่านเกณฑ์ต ้อง 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับรวมหน่วยกิต

ประกอบด้วยรายวิชา	ดังนี้

1071101	 หลักการศึกษาและการเรียนการสอน	 3(2-2-5)	
	 Principles	of	Education	
	 and	Instruction	
1071105			นวัตกรรมและการประเมิน	 3(2-2-5)
	 ผลการศึกษา
	 Educational	Innovation	
	 andEvaluation	
หมายเหตุ		:	นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาปรญิญาบัณฑิตสาขาทางการศึกษา	 
	 	 แต่ประสงค์จะเรยีนเพิม่เตมิให้อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการ 
	 	 บริหารหลักสูตร 
	 3.3.2	 หมวดวิชาแกนร่วม	 จัดให้นักศึกษาทั้งหลักสูตรแผน	 ก 
แบบ	ก2,	แผน	ก		แบบ	ก2	(วิชาชีพครู)	และแผน	ข	เรียนดังต่อไปนี้

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)
	 Statistics	for	Research		
8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Research	Methodology	
	 in	Education		

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2*	 3(2-2-5)
	 English	for	Graduate	Studies	2	
8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2*	 3(2-2-5)
	 Information	and	Communication	
	 Technology	2	
หมายเหตุ	 :	 กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
	 	 สารสนเทศ	 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัย 
	 	 ก�าหนด	ต้องเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษส�าหรบับัณฑติศึกษา	2	 
	 	 และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 2	 โดย 
	 	 ไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ผลการประเมินเป็น	S

	 3.3.3	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	
							 	 1)	 หลักสูตรแผน	ก	แบบ	ก2	และ	แผน	ข
	 	 	 1.1)	 วชิาบงัคบั	แผน	ก	แบบ	ก2	และ	แผน	ข	เรยีน	
9	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

1071102	 การพัฒนาหลักสูตร		 3(2-2-5)
	 Curriculum	Development	
1071103	 การพัฒนาการเรียนการสอน	 3(2-2-5)
	 Instructional		Development	
1071104	 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ	 3(2-2-5)
	 การเรียนการสอน	
	 Seminar	in	Curriculum	and	
	 Instructional	Development	



240 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 2)	 วิชาเลือก	แผน	ก	แบบ	ก2	 เรียนไม่น้อยกว่า	12	
หน่วยกิต	ส่วน	แผน	ข	เรียนไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกิต	โดยให้เลือกเรียนจาก
รายวิชาต่อไปนี้

1071201	 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและ	 3(2-2-5)
	 การเรียนการสอน	
	 Research	in	Curriculum	and	

	 InstructionalDevelopment	

1071202	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ	 	

	 การเรียนการสอน

	 Innovation	and	Information	

	 Technology	for	Curriculum

	 	and	Instructional	Development	

1071203	 การเรียนการสอนตามหลักศาสน	 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	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 ในสถานศึกษา	

	 Action	Research	for	School	

	 Based	Curriculum	Development	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1072273	 การวิจัยในชั้นเรียน	 3(2-2-5)	

	 Classroom	Research

1071207	 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ	 3(2-2-5)

	 การฝึกอบรม	

	 Curriculum	Development	and

	 Training	Management	

1071208	 โครงการศึกษาด้านหลักสูตรและ	 3(1-4-4)

	 การเรียนการสอน	

	 Project	Study	in	Curriculum	

	 and	Instruction	

1071209	 การบริหารจัดการหลักสูตรและ	 3(3-0-6)

	 การเรียนการสอน	

	 Curriculum		and	Instructional	

	 Administration	

1071210	 การประเมินหลักสูตร	 3(3-0-6)

	 Curriculum	Evaluation

1071211	 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 3(3-0-6)

	 ส�าหรับสังคมพหุวัฒนธรรม	

	 Curriculum	and	Learning	

	 Management	for	Multi-Culture	

	 Society

1071212	 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 Local	Curriculum	Development			

1071213	 ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนา	 3(1-4-4)	

	 หลักสูตรและการเรียนการสอน	

	 Field	Experiences	of	Curriculum	

	 and	Instructional	Development			
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1071214	 การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ	 3(2-2-5)
	 การเรียนการสอน	
	 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	
1070502	 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Educational	Administration	and	
	 Quality	Assurance		
1070272	 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 3(3-0-6)
	 Educational	Philosophy	for	Local	
	 Development	
1080501	 จิตวิทยาและการแนะแนวส�าหรับครู	 3(2-2-5)
	 Psychology	and	Guidance	for	
	 Teachers	
1072171	 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 3(2-2-5)
	 Principle	of	Learning	Measurement
	 and	Evaluation	
1070501	 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพ	 3(2-2-5)
	 Philosophy	of	Education	and
	 Being	Professional	Teacher	
1079501	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)
	 Languages	and	Culture	for	
	 Teachers		

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3)	 หลักสูตรแผน	 ก	 แบบ	 ก2	 (วิชาชีพครู)	 ก�าหนด 

รายวิชาเรียน	ดังนี้

	 	 	 3.1)	 วิชาบังคับ	27	หน่วยกิต	

1071102	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 Curriculum	Development	

1071103	 การพัฒนาการเรียนการสอน	 3(2-2-5)

	 Instructional		Development	

1071104	 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ	 3(2-2-5)

	 การเรียนการสอน	

	 Seminar	in	Curriculum	and	

	 Instructional	Development	

1071202	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ	

															การเรียนการสอน	 	

	 Innovation	and	Information	

	 Technology	for	Curriculum	and	

	 Instructional	Development

1072171	 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา	3	 3(2-2-5)

	 Principle	of	Education	Measurement	

	 and	Evaluation	

1070501	 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพ	 3(2-2-5)

	 Philosophy	of	Education	and	

	 Being	Professional	Teacher	

1079501	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 Languages	and	Culture	for	

	 Teachers			
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1080501	 จิตวิทยาและการแนะแนวส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 Psychology	and	Guidance	for	

	 Teachers	

1070502	 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Educational	Administration	and	

	 Quality	Assurance	

	 	 	 3.2)	 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 บังคับเรียน	

จ�านวน	7

1000501	 สังเกตและทดลองสอน	 1(80)

	 Observe	and	Practicum	

1000601	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 13	(240)

	 Internship	1	

1000602	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 23	(240)

	 Internship	2	

	 	 3.3.4	 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์					

	 	 	 1)	 วิทยานิพนธ์นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน	 ก	 แบบ	

ก	2	และแผน	ก	แบบ	ก2	 (วิชาชีพครู)	ต้องท�าวิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต 

โดยสามารถแบ่งการลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า	 3	 หน่วยกิต	 จนครบ

จ�านวน

1071220	 วิทยานิพนธ์			 12		หน่วยกิต	

									 Thesis	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 2)	 การค้นคว้าอิสระ	 นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน	

ขต้องท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระจ�านวน	 6	 หน่วยกิต	 โดยแบ่งได้ครั้งละ	 3	

หน่วยกิต	จนครบจ�านวน	

1071221	 การค้นคว้าอิสระ	 6		หน่วยกิต

	 Independent	Study	 										

4.  ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1071101 หลักการศึกษาและการเรียนการสอน 3(2-2-5)

 Principles of Education and Instruction 

	 วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก	 หลักการ 

เป้าประสงค์และรูปแบบของการจัดการศึกษา	 ทศวรรษสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษา 

ในรัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษา 

แห่งชาติ	 หลักสูตรการศึกษาของไทย	 ทฤษฎี	 รูปแบบและเทคนิค 

การจัดการเรียนรู้	 การเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้	 การออกแบบและการจ ั

ดแหล่งเรียนรู้และการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 หลักการออกแบบ 

จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	 การจัดการชั้นเรียนและหลักการเสริมสร้าง 

พลังอ�านาจในการเรียนรู้	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา	 อารมณ	์

สังคม	ร่างกาย	จิตใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์	การประเมินและน�าผล

ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้	 แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้			
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Thai	 and	world	 educational	 evolution;	 principles, 
objectives	and	models	of	educational	management;	UNESCO 
decade	 of	 education	 for	 sustainability	 development; 
descriptions	of	education	in	constitution	and	the	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	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 
	 ความหมาย	 ขอบข่ายและความส�าคัญของนวัตกรรมทาง 
การศึกษา	 สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	 ทฤษฎี	 รูปแบบและกลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรม	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสารทางการศึกษา	
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา	ปฏิบัติ
การออกแบบการพัฒนานวัตกรรม	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึกษาและปฏิบัติการประเมินและน�าผลไปใช้พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสารทางการศึกษา	 ทฤษฎี	 รูปแบบ 
และเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 ปฏิบัติการออกแบบและ
พฒันาเคร่ืองมอืวดัประเมนิผลการเรยีนรู	้และปฏบิติัการวดัประเมนิผลและ
น�าผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้	 การประเมินผลตามหลักสูตร 
การศึกษาระดับต่าง	 ๆ	 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 D e fi n i t i o n s , 	 s c o pe 	 a nd 	 impo r t a n c e 	 o f 

educational	 innovation	 and	 educational	 media,	 theories, 

models	and	strategies	for	development	of	innovation,	information 

technology	and	educational	communication;	practices	on	us-

ing	 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	ofdifferent	educational	levels,	educational	constraints	

and	guidelines	forsolving	measurement	and	evaluation	problems

  4.2 หมวดวิชาแกนร่วม

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5)

 English for Graduate Studies 2

	 ฝึกทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ระดับกลาง	 (Intermediate	 level)	 รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	 การอ่าน 

บทความทางวิชาการ	อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	สามารถสรุปและน�าเสนอ

บทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Practice	 of	 academic	 English	 in	 listening,	 speak-

ing	 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 

	 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารขัน้สงู	สารสนเทศเพือ่การ

สื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ

น�าเสนอผลงานวิชาการ

	 Advanced	information	and	communication	technol-

ogy,	 informationcommunication	 retrieval	 and	 application	 of	

package	program	for	academic	presentation

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5)

 Statistics for Research 

	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง 

แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าการทดสอบ 

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสถิติศาสตร์ไม่

อิงพารามิเตอร์	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัย	 การประยุกต์

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Definit ions	 and	 benefits	 of	 stat ist ics ,	 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-para-

metric	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 

	 ความหมายและลกัษณะของการวจิยั	หลกัการ	แนวคดิ	แนวปฏบิตัิ 

การวิจัย	 ประเภทของการวิจัย	 กระบวนการและการออกแบบการวิจัย 

ทางการศึกษา	 การเลือกตัวอย่าง	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

วิจัย	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 

การใช้และการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	การจัดการเรียนการสอน	

และพัฒนาผู้เรียน

	 Definit ions	 and	 character ist ics	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1071103 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5)

 Instructional  Development 

	 วิวัฒนาการของศาสตร์การสอน	ปรัชญาการศึกษากับการสอน	

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน	 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียน 

การสอนร่วมสมัย	 รูปแบบและระบบการเรียนการสอน	 นวัตกรรมด้าน 

การเรียนการสอนองค์ประกอบของการเรียนการสอน	 กระบวนการสอน 

รูปแบบ	 วิธีการ	 เทคนิค	 และทักษะการสอนเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย	 ทักษะ

พิสัย	 ทักษะในศตวรรษที่	 21	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 การจัด 

การชั้นเรียน	บรรยากาศชั้นเรียน	สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	ศูนย์การเรียน 

การจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม	การออกแบบการเรยีนรู	้การจดัท�าแผนการจดั 

การเรยีนรูใ้นสาระรายวชิาสอนให้สอดคล้องกับหลกัสตูรผู้เรยีน	บรบิทสถาน

ศึกษาและท้องถิ่น	 การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้	 การเตรียม

การสอนและการน�าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปปฏบิตั	ิสะท้อนผลและปรงัปรงุ

คุณภาพการเรียนการสอน

	 Deve l opmen t 	 o f 	 i n s t r u c t i on a l 	 s c i e n ce , 

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 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  4.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1071102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

 Curriculum Development 

	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี

ในการจัดท�าหลักสูตร	 การน�าหลักสูตรไปใช้	 การประเมินหลักสูตร	

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 บทบาทและความรับผิดชอบของนักพัฒนา

หลกัสตูรหลกัสตูรการศกึษาไทย	ปัญหาและแนวโน้มในการพฒันาหลกัสตูร 

การจัดท�าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นและบริบทท้องถิ่น	

การน�าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้และการประเมินผลปรับปรุง

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

content	,	preparation	of	teaching,	practice	of	teaching	with	positive 

classroom	 climate	 for	 effectiveness	 learnin,	 observation	 and	

reflection	after	teaching

1071104 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ 3(2-2-5)

 การเรียนการสอน 

 Seminar in Curriculum and 

 Instructional Development 

	 ศกึษาและฝึกปฏบิตักิระบวนการสมัมนาและเทคนคิการประชมุ

ต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ในการสัมมนา	 โดยใช้เนื้อหาที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็น	

ศึกษาวิเคราะห์บริบท	 ประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	

ตั้งแต่ระดับสากล	ระดับชาติ	จนถึงระดับท้องถิ่น	วิเคราะห์	วิกฤตของการ

พัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและสาเหตุของวิกฤตในการพัฒนา	 กระบวนทัศน์

ใหม่ในการพัฒนา	 ความส�าคัญและความจ�าเป็นเร่งด่วนของกระบวนทัศน์

ใหม่ในการพัฒนา	 กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 การสร้างสรรค์กลยุทธ์

และการปฏบิติัเพือ่การเป็นพลเมอืงดทีีม่คีวามรับผดิชอบต่อเศรษฐกจิ	สงัคม 

สิ่งแวดล้อม	 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่าง

ประเทศ	 สรุปสังเคราะห์แก่นสาระส�าคัญที่สัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นปัจจัย 

พื้นฐานเพื่อการเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษา	 คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับต่าง	 ๆ	 ต้ังแต ่

ระดบัชาตจินถึงระดับช้ันเรยีน	ทัง้อดตีปัจจบุนั	อนาคต	ทัง้การศึกษาในระบบ	

นอกระบบและตามอัธยาศัย

	 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	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและ 3(2-2-5)

 การเรียนการสอน 

 Research in Curriculum and 

 Instructional Development 

	 การวิเคราะห์	 วิพากษ์และรวบรวมประเด็นวิจัยจากงานวิจัย 

ทีเ่กีย่วข้องทางด้านการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 ปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะและก�าหนดประเด็นเพื่อการวิจัยในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน	 ปฏิบัติการออกแบบการวิจัย

และจัดท�าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน		

สร้างเครื่องมือการวิจัย	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์และแปลความหมาย

ข้อมูล	เขียนรายงานการวิจัย	น�าเสนอผลการวิจัยและประเมินผลการวิจัย	
	 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1071202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ 
 การเรียนการสอน
 Innovation and Information 
 Technology for Curriculum and
 Instructional Development 
	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ทางด้านการพัฒนา 
หลักสูตรและการเรียนการสอนวิ เคราะห ์ผลงานวิจัยที่ เ กี่ยวข ้อง 
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	 แหล่งเรียนรู้ 
และเครือข่ายการเรียนรู้	 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียน
การสอน	 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี	 นวัตกรรมและ 
สารสนเทศทางการศกึษา	การสร้างและการน�าเสนองาน	การใช้คอมพวิเตอร์ 
ระบบอินเตอร์เน็ต	 บทเรียนอิเลคทรอนิกส์เพื่อการน�าข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
	 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

1071203 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา 3(3-0-6)

 Religion Based Instruction 

	 จดุมุง่หมายของการพฒันามนษุย์ตามหลกัศาสนา	แนวทางของ

ศาสนาที่ควรน�ามาพัฒนาการเรียนการสอน	 การพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนโดยใช้หลักศาสนา	อภิปรายกระบวนการสร้างและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์	ความหมายและปัญหาวินัยในตนเอง	ทฤษฎีแนวคิด

และการประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมในการพัฒนาวินัยในตนเอง		

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

กระบวนการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และกระบวนการ

พัฒนาให้เกิดชุมชนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

	 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 

prob lems ; 	 theore t i ca l 	 app l i ca t ion 	 o f 	 behav io ra l 

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 
	 สภาพและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก	ผลกระทบที่
มต่ีอครอบครวั	ชมุชนและการจดัการศกึษา	ระบบการเรยีนรูใ้นสงัคมยคุใหม่ 
ลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้	 การจัดการความรู้	 การสร้างเครือข่าย 
การเรียนรู้	 กระบวนการเรียนรู้เพื่อศึกษาและพัฒนาตนเอง	 อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต	 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสังคมแห่ง 
การเรยีนรู	้รวมทัง้บทบาทของสถานศกึษาในการพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู้
	 Conditions	and	trends	of	global	changes	and	impact	
on	family,	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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1071205 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5)
 Instruction for Thinking Process 
 Development 
	 หลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีเกีย่วกบัการคิด	ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการคิด	
ลกัษณะการคิด	กระบวนการคดิ		ทัง้ของไทยและต่างประเทศ		สภาพปัจจบุนั
ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะการคิดเป็น 
ท�าเป็นและแก้ปัญหาเป็น	 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวน	
การคิด	 ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด	 รวมทั้ง 
การประเมินความสามารถในการคิด

	 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 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนา 3(2-2-5)

 หลักสูตรสถานศึกษา  

 Action Research for School

  Based Curriculum Development 

	 แนวคดิ	ทฤษฎ	ีหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

กระบวนพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	การน�าหลกัสตูรไปใช้การนเิทศตดิตาม 

ผลการใช้หลักสูตร	 สภาพปัจจุบันปัญหาของการด�าเนินการเกี่ยวกับ 

การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	การวางแผนและด�าเนนิการวจิยัปฏบิตักิาร

เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

1072273 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5)  

 Classroom Research 

	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 ความหมาย	 ความส�าคัญและกระบวนการ

วิจัยในชั้นเรียน	 รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน	 ฝึกปฏิบัติการสังเกต 

เก็บข้อมูลเพ่ือก�าหนดปัญหาวิจัยในชั้นเรียน	 ศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน	 สรรหานวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรม	 เทคโนโลยีเพื่อ

แก้ปัญหาทางการศึกษา	 ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัยด�าเนินการ

ทดลองเกบ็ข้อมูล	วเิคราะห์และแปลความหมายข้อมลู	เขยีนรายงานการวจิยั 

น�าเสนอและประเมินผลการวิจัย

	 Studying	 and	 analyzing	 definition,	 significance	 and	

processes	of	classroom	research;	models		and		methodology 

of	classroom	research	;	practice	on	observation	and	collection 

of	 data	 for	 specifying	 or	 setting	 up	 classroom	 research 

problems;	 developing	 innovation	 and	 technology	 for	 solving	

educationalproblems;	designing	classroom	research	and	writing	

research	proposals;	data	collection	tryouts,	data	analyses	and 

interpretation;	writing	research	reports;		presenting	and	evaluating	

research	results
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1071207 การพัฒนาหลักสูตรและการจัด 3(2-2-5)

 การการฝึกอบรม 

 Curriculum Development and 

 Training Management

	 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	 หลักการ 

และเทคนิคการฝึกอบรม	 สังเคราะห์รูปแบบและเทคนิคการฝึกอบรม 

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการฝึกอบรมการพัฒนาและ 

ใช้หลักสูตรฝึกอบรม	ประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรม

	 Analyzing	training	program	development	processes; 

principles	 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 โครงการศึกษาด้านหลักสูตรและ 3(1-4-4)

 การเรียนการสอน 

 Project Study in Curriculum 

 and Instruction 

	 ปัญหาและกรณีศึกษาตามความสนใจทางด้านหลักสูตร 

และการเรียนการสอนและน�ามาจัดท�าโครงการพิเศษหรือรายงานภายใต้ 

ค�าปรึกษาแนะน�าของอาจารย์

	 P roblems	 and	 case	 s tud ies 	 accord ing 	 to 

individual	interest	in	curriculum	and	instruction	to	be	considered	

in	conducting	special	projects	or	reports	under	supervision	of	

instructor	or	project	advisor

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1071209 การบริหารจัดการหลักสูตรและ 3(3-0-6)
 การเรียนการสอน 
 Curriculum  and Instructional 
 Administration 
	 การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการวางแผนและด�าเนินงาน 
ด ้านวิชาการโดยเน ้นด ้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใช ้หลักสูตรให้ได ้ผลตามความมุ ่งหมายการจัดบุคลากรส�าหรับ
การจัดการเรียนการสอนการจัดตารางเรียนการบริการสื่อการเรียน
การสอน	 การจัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การบริการห้องสมุด	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของนักเรียน
การใช ้ทรัพยากรและแหล่งความรู ้ ในชุมชนการนิเทศการปรับปรุง 
งานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให ้ เหมาะสมกับสภาพ 
ท้องถิ่นตลอดจนการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารและการใช้หลักสูตร
ในสถานการณ์จริงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
และการเรียนการสอน
	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1071210 การประเมินหลักสูตร 3(3-0-6)

 Curriculum  Evaluation 

	 การวเิคราะห์หลกัสตูร	รปูแบบการประเมนิหลกัสตูร	การวางแผน 

เพ่ือการประเมินหลักสูตร	 การก�าหนดจุดมุ ่งหมาย	 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ในการประเมินหลักสูตร	 การออกแบบเครื่องมือวัดตามสภาพจริง 

การพัฒนาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร 

การวิเคราะห์ข้อมูล	 การน�าเสนอผลการประเมิน	 การเขียนรายงาน 

การประเมินและการใช้ผลการประเมิน	 การประเมินความต้องการ 
จ�าเป็นของหลักสูตร	 การประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตรการประเมิน
การน�าหลักสูตรไปใช ้และการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอน
	 Study	 and	 analyze	 curriculumand	 curriculum	
evaluation	models;	 planning	 curriculum	 evaluation;	 setting 
objectives,	 indicators	 and	 criteria	 in	 curriculum	 evaluation;		
designing	measurement	 tools	 according	 to	 actual	 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	
assuranceof	curriculum	and	instruction

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1071211 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 ส�าหรับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 Curriculum and Learning Management 
 for Multi-Culture Society
	 การวเิคราะห์	ทฤษฎี	หลกัการและแนวคดิต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบั 
สังคมวิทยาการศึกษา	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 
จุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นและความต้องการของท้องถิ่นท่ีมีความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม	 การจัดการเรียนรู้เพ่ือการด�ารงอยู ่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่างสันติสุข
	 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  
	 การวเิคราะห์กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและบริบทของท้องถิน่	
การพฒันาหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบัความต้องการและเหมาะสมต่อบรบิทของ
ท้องถิน่	การจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา	การน�า	บรบิทของท้องถิน่มาบรูณาการ 
เป็นเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนรู ้และพัฒนาทักษะของ	 ผู ้ เรียน 
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น
	 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
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1071213 ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนา 3(1-4-4)

 หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 Field Experiences of Curriculum 

 and Instructional Development  

	 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใน 

สถานศกึษาหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการให้การศกึษา	การประเมนิและ

ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

	 Pract icum	 on	 curr iculum	 and	 instruct ional 

development	 in	 school	 settings	 or	 working	 units	 involving 

education;	evaluating	and	improving	curriculum	and	instruction	

to	ensure	efficiency	and	effectiveness

1071214 การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ 3(2-2-5)

 การเรียนการสอน 

 Supervision of Curriculum and 

 Instructional Developmen 

	 การวิเคราะห์	 ความส�าคัญ	 จุดมุ่งหมาย	 เคร่ืองมือการนิเทศ	

ระบบการนิเทศ	 และบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศการพัฒนาหลักสูตรและ 

การจดัการเรยีนการสอน	การท�าแผนปฏบิตักิารนิเทศ	การประเมนิผลระบบ

นิเทศ	วิเคราะห์ปัญหาการนิเทศและแนวทางแก้ไข

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1075271 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)

 Inclusion Education 

	 ความหมายและความส�าคัญของการเรียนรวม	 แนวคิดปรัชญา

ของการเรียนรวม	 รูปแบบการจัดการเรียนรวม	 ประเภทและลักษณะ

ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 การจัดท�าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	

เทคนิคการจัดการเรียนรู้	 สื่อและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับเด็กท่ีมี 

ความต้องการพิเศษ	 การด�าเนินงานเพ่ือการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง

นโยบายและการสนับสนุนของรัฐ

	 Meanings	 and	 the	 importance	 of	 inclusive	 edu-

cation;	 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, 

instructional	media	and	facilities	for	children	with	special	needs;		

educational	management	 in	line	with	government	policy	and	

support

1071215 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3(3-0-6)
              Home School 
	 การวิเคราะห์	ปรัชญา	ทฤษฎี	จุดมุ่งหมาย	หลักสูตร	แนวทาง	
รปูแบบกระบวนการ	บทบาทหน้าทีข่องบดิามารดา/ผู้ปกครองในการจดัการ
ศึกษาโดยครอบครัว	 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและผู้ปกครอง	 สภาพปัจจุบัน	
ปัญหา	 แนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 หน่วยงานรัฐและ
เอกชนทีร่บัผดิชอบ	การส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ตลอดจนแนวโน้มของการจดัการ
ศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
	 Ana l y s e s 	 o f 	 ph i l o sophy , 	 t h eo r y , 	 a im s ,	 
curriculum,	 guidelines,	 process	models,	 roles	 and	 duties	 of	
parents/guardians	in	home	schooling;	 impact	of	home	school	
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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

1071216 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)

 Education for Local Development

	 การวิเคราะห์ปรัชญา	 การศึกษาของไทย	 กฎหมาย	 ระเบียบ	

แผนและข้อก�าหนดต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	ระบบการจัดการศึกษา

ของไทย	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	การบริหารและการจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	สภาพและบรบิทของท้องถิน่	ภมูปัิญญา	ลกัษณะ

และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น	 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทาง

การพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง	 วัฒนธรรม

และด้านอื่น	 ๆ	 การก�าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ

และบริบทของท้องถิ่น	 การใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ

การพัฒนาท้องถิ่น

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1070502 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)

 Educational Administration and 

 Quality Assurance 

	 หลักการ	 แนวคิด	 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

และการประกันคุณภาพการศึกษา	 ระบบการบริหารการศึกษาและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 กระบวนการจัดการคุณภาพ	 มโนทัศน์ของ

คณุภาพการศกึษา	แนวคดิการจดัการคณุภาพการศกึษาของประเทศต่าง	ๆ  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทย	 องค์ประกอบของการประกัน

คุณภาพ	 การออกแบบระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา	 การพัฒนามาตรฐาน	 ตัวบ่งชี้และหลักเกณฑ์	 การวางแผนการ

บรหิารการศกึษาและการประกนัคณุภาพการศึกษา	การน�าแผนการบรหิาร

การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ	 การตรวจสอบ 

การประเมนิและปรบัปรงุแผนการบรหิารการศึกษาและการประกนัคณุภาพ

การศึกษา	 การน�าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 

การเรียนรู ้	 บทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากร

ทางการศึกษา	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,		
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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 

	 ศึกษา	วิเคราะห์แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษาตะวันตก	 และตะวันออก	 โดยเฉพาะพุทธปรัชญาที่มี 

อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน	 วิเคราะห์ปัญหาแนวโน้มทาง 

การศึกษาที่สอดคล ้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ 

แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความงอกงาม

ตลอดชีวิต	 ความเป็นคนไทยที่สมบูรณ์	 การสร้างสรรค์ความก้าวหน้า 

ทางวิชาการ	บรบิท	สภาพแวดล้อม	สงัคม	ความคดิ	ความเชือ่	ขนบธรรมเนยีม

ประเพณี	 วัฒนธรรม	 แหล่งความรู้	 ภูมิปัญญา	 ลักษณะและวิถีชีวิตของ 

ท้องถิ่นการสร้างสรรค์ปรัชญาทางการศึกษาและกลยุทธ์จัดการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการก�าหนด 

แนวทางการจัดการศึกษา	 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่าง 

สร้างสรรค์และมีปรัชญาเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

	 Studying	and	analyzing	philosophies	and	educational 

philosophies;	 western	 and	 eastern	 philosophies,	 especially 

Buddh i s t 	 ph i losophy 	 and	 i t s 	 impact 	 on 	 cu r rent 

educationaldevelopment;	 analyzing	 problems	 regarding 

educational	trends	based	on	the	Thai	constitution	and	concept	of	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

educational	reforms	emphasizing	learning	processes	for	lifelong	

growth;	being	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�าหรับครู 3(3-0-6)

 Language and Culture for 

 Teachers

	 ลักษณะภาษา	 ทักษะการฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียน 

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาวิชาชีพ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาและวฒันธรรม	คณุค่าและความส�าคญัของภาษา

และวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ศิลปะ	คติความเชื่อและค่านิยมใน

มติขิองความหลากหลายทางวฒันธรรมต่อการพฒันาวชิาชพีและการอยูร่่วม

กันอย่างสันติ	บทบาทของครูในฐานะผู้น�า	จรรโลง	สืบสานและสร้างสรรค์

วัฒนธรรมไทยในกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ

	 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	
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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

1072171 หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)

 Principle of Learning Measurement 

 and Evaluation 

	 ความหมาย	 หลักการ	 แนวคิด	 แนวปฏิบัติ	 รูปแบบการ 

ประเมนิผลการศกึษา	ประเภทของการประเมนิผลการศกึษา	เช่น	การประเมนิ 

การจัดการเรียนรู้	 การประเมินหลักสูตร	 การประเมินโครงการ	 เป็นต้น 

รวมถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 โดยเน้นการฝึกปฎิบัติวัดและ

ประเมนิผลการเรยีนรู	้เพือ่น�าผลการประเมนิไปใช้การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน	

	 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�าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology and Guidance for Teachers
	 จิตวิทยาพื้นฐาน	 จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์	 จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค�าปรึกษา	
จิตวิทยาส�าหรับเด็กพิเศษ	 ธรรมชาติของผู้เรียน	 ความถนัดและความสนใจ
ของผูเ้รยีน	การให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืผูเ้รยีนให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	ปฏบิตั ิ
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม

ศักยภาพปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้	 การถ่ายโยงความรู้	 การสอน	 การคิด 

ทักษะ	 เจตคติและค่านิยม	 การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ	

	 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 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 Philosophy of Education and
 Teacher Professional 
	 สภาพงานครู	 คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝัง 
จิตวิญญาณความเป็นครูปรัชญา	 แนวคิด	 และทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 แนวคิดและกลวิธ	ี การจัดการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ระบบการจัดการศึกษาไทย	 วิสัยทัศน์ 
และแผนพัฒนาการศึกษาไทย	 หลักคุณธรรมส�าหรับครู	 กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู	 การจัดการความรู ้เก่ียวกับวิชาชีพครู 
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การสร้างความกา้วหน้าและพัฒนาวิชาชพีครูอย่างต่อเนื่องใช้ความรอบรูใ้น

เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การเรียนการสอน	 เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์	

สังเคราะห์	สร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ 	ได้แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความ

รู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ 

ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี	มีจิตส�านึกสาธารณะ

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1000501 สังเกตและทดลองสอน 1(80)

 Observe and Practicum 

	 ปฏิบัติการสังเกต	 และมีส ่วนร ่วมในการจัดท�าแผนการ 

จัดการเรียนรู้	 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้	 การสังเกตการสอนใน

สถานการณ์จ�าลองหรือในสถานศึกษา	 การจัดกิจกรรมเสริมส�าหรับผู้เรียน	

เช่น	 การปฏิบัติธรรมหรือการจัดกิจกรรมอาสาและการพัฒนาความเป็น 

ครูมืออาชีพ	 การจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู ้	 การจัดสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู ้และการทดลองสอนในสถานศึกษา	 ร่วมกับครูผู ้เชี่ยวชาญ 

ของสถานศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา	 การสร้างเคร่ืองมือประเมินผล 

การตรวจข้อสอบ	 การให้คะแนน	 การสอบภาคปฏิบัติและการตัดสิน 

ผลการเรยีน	การวจิยัเพือ่แก้ปัญหาผูเ้รยีน	ศกึษางานวชิาการของสถานศกึษา 

ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ	 ระบบการจัดการเรียนการสอนสื่อและ 

แหล่งการเรียนรู ้การประเมินผลของสถานศึกษาและน�าไปปฏิบัติใน

สถานการณ์จริง

	 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
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1000601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13(240)

 Internship 1 

	 การสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา	 ปฏิบัติการงานใน

หน้าที่ครูผู้สอน	 ด้านธุรการในช้ันเรียน	 วิเคราะห์ผู้เรียน	 จัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษา		จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้	 การสร้างเครื่องมือประเมินผล	 การจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้	 การบริหาร

จัดการชั้นเรียน	การตรวจข้อสอบ	การให้คะแนน	การสอบภาคปฏิบัติและ

การตัดสินผลการเรียนร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษาและอาจารย์

ที่ปรึกษา	 การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน	 ศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา 

ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ	 ระบบการจัดการเรียนการสอน	 สื่อและ

แหล่งการเรียนรู ้	 การประเมินผลของสถานศึกษาและน�าไปปฏิบัติใน

สถานการณ์จริง	 จัดท�าโครงการพัฒนางานของสถานศึกษาด้านต่าง	 ๆ 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1000602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 23(240)

 Internship 2 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	:	ต้องเรียนวิชา	1000601	มาแล้ว

	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 โดยจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมครู 

ผู ้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�า	 ในลักษณะของการร่วมคิด 

ร่วมท�า	 ร่วมแก้ปัญหาและร่วมประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ด้วยการ

ใช้เทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ปฏิบัติการงานในหน้าท่ี 

ครผููส้อน	ด้านธุรการในชัน้เรยีน	วเิคราะห์ผูเ้รียน	จดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา	

จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้	 การเลือกใช้

สื่อและแหล่งเรียนรู้	 การสร้างเครื่องมือประเมินผล	 การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน	 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้	 การบริหารจัดการชั้นเรียน	

การตรวจข้อสอบ	 การให้คะแนน	 การสอบภาคปฏิบัติและการตัดสินผล 

การเรียนร่วมกับครูผู ้เชี่ยวชาญของสถานศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน	ศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา	

ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ	 ระบบการจัดการเรียนการสอน	 สื่อและ 

แหล่งการเรียนรู ้	 การประเมินผลของสถานศึกษาและน�าไปปฏิบัติใน 

สถานการณ์จริงจัดท�าโครงการพัฒนางานของสถานศึกษาด้านต่าง	 ๆ 

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	
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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

  4.4 หมวดวิทยานิพนธ์

1071220 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

	 การศึกษาและวิจัยทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ	 การน�าทฤษฎีและหลักการ 

มาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยอาศัย

กระบวนการ	 เทคนิค	 วิธีการทางการวิจัย	 รวมทั้งการแสวงหาและสร้าง

องค์ความรู ้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน	 ภายใต้การ 

ก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

	 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	 creatingnew	 knowledge	 in 

curriculum	and	instruction	under		instructor’s		supervision

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  4.5 หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1071221 การค้นคว้าอิสระ 

 Independent Study 6 หน่วยกิต

	 การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัย	 ตามความสนใจ 

อย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

	 Study	by	using	research	processes	according	to	individual 

interests	 in	 depth	 regarding	 curriculum	 development	 and 

instructional	management	under	instructor’s		supervision
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หมวดวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาแกนร่วม 6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 2.1	รายวิชาชีพบังคับ

	 	 2.1.1	ทางเคมี

	 	 2.1.2	ทางเคมีศึกษา

	 2.2	รายวิชาเลือก

20

14

8

6

ไม่น้อยกว่า		6

3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12

4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   38
           

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 	 	 สาขาวิชาเคมีศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :			 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.  จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

 3.1	จ�านวนหน่วยกิต	แผน	ก	แบบ	ก2	หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า	38	หน่วยกิต

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3	 รายวิชาในหลักสูตร

	 	 3.3.1		หมวดแกนร่วม	จ�านวน	6	หน่วยกิต	ก�าหนดให้เรียนดังนี้

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)
	 Statistics	for	Research	
8073103	 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์		 3(2-2-5)	
	 Research	Methodology	

	 in	Science

	 กรณีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษและสอบไม่ผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด	 ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ที่ก�าหนดโดยไม่นับรวม

หน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น	S	ดังรายวิชาดังนี้

8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	 3(2-2-5) 

	 Information	and	Communication	

	 Technology	2	

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2	 3(2-2-5) 

	 English	for	Graduate	Studies	2		

	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	จ�านวน	20	หน่วยกิต	ดังนี้

	 	 1)	 ทางเคมี	จ�านวน	8	หน่วยกิต

2074101	 เคมีขั้นสูง	1	 3(2-2-5) 

	 Advanced	Chemistry	I	

2074102	 เคมีขั้นสูง	2	 3(2-2-5) 

	 Advanced	Chemistry	II	

2074103	 สัมมนาทางเคมี	1	 1(0-2-1)	

	 Seminar	in	Chemistry	1				

2074104	 สัมมนาทางเคมี	2	 1(0-2-1)

	 Seminar	in	Chemistry	2		

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 2)		 ทางเคมีศึกษาจ�านวน	6	หน่วยกิต

2074201	 กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอน	 3(2-2-5)

	 วิทยาศาสตร์-เคมี	 	

		 Teaching	and	Learning	Strategies

	 in	Science-Chemistry	

2074202	 นวัตกรรมทางเคมีศึกษา		 1(0-2-1)

	 Chemical	Education	Innovation	  

2074203	 ปรัชญาวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)																																															

	 Philosophy	of	Science											 																								

	 	 	3)	รายวิชาชีพเลือก		ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต	

2074204	 เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี	 2(1-2-3)	

	 Analytical	Techniques	in	

	 Chemistry		

2074205	 เทคนิคทางเคมีสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)		

		 Environmental	Chemistry	

	 Techniques	

2074206	 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 2(2-0-4)		

	 Chemistry	of	Natural	Products		

2074207		 การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี	 2(2-0-4)		

				 Chemistry	Laboratory	

	 Management		

2074208	 เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์	 2(2-0-4)		

	 Chemistry	of	Organometallic	

	 Compounds		
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

2074209	 วิทยาการใหม่ด้านเคมีนาโนเทคโนโลยี	 2(2-0-4)		

	 Novel	Science	in	Chemistry	

	 Nanotechnology	

2074210	 เคมีอนินทรีย์ชีวภาพ	 2(2-0-4)		

	 Bioinorganic	Chemistry		

2074211	 หัวข้อพิเศษทางเคมี	 2(2-0-4)		

	 Special	Topics	in	Chemistry	

2074212	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับการสอนเคมี	 2(2-0-4)

	 Computer	Program	for	Teaching	

	 Chemistry	

2074213	 เคมีประยุกต์เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น	 2(2-0-4)

														 Local	wisdom	in	Applied	

	 Chemistry	

	 	 3.3.3		 หมวดวิทยานิพนธ์	จ�านวน	12	หน่วยกิต	มีรายวิชาดังนี้

2074214		วิทยานิพนธ์	 12(0-24-12)	

	 Thesis					

	 	 3.3.4	 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน	จดัให้นกัศกึษาเรยีนภายใต้เงือ่นไข

ดังนี้

			 ในกรณีที่นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางเคมีไม่เพียงพอ	ต้องลง

ทะเบยีนเรยีนในรายวชิาต่างๆ	ในหมวดวชิาทางเคม	ีตามดลุยพนิจิของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต	และได้ค่าผลการประเมินเป็น	

S	ดังรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

2010205		เคมีอนินทรีย์	1	 3(3-0-6)	

	 Inorganic	Chemistry	1	

2010308		เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 Analytical	Chemistry	

4.  ค�าอธิบายและรหัสวิชา 

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8072101 สถิติส�าหนับการวิจัย 3(2-2-5)

 Statistics for Researh

	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง

แบบสุม่ของค่าสถติ	ิ	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณค่า	การทดสอบสมมตฐิาน

ของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ	์ การวิเคราะห์

ความแปรปรวน	การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	สถิตินอนพาราเมตริกซ์	

การเลอืกใช้สถติทิีเ่หมาะสมส�าหรบัการวิจยั	การประยกุต์โปรแกรมส�าเรจ็รปู

ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล

และแปลความหมายของข้อมูล

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์           3(2-2-5)

 Research Methodology in Science 

	 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย	 ประเภทและ

กระบวนการวิจัย	 การก�าหนดปัญหาการวิจัย	 ตัวแปรและสมมุติฐาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนเค้าโครงและรายงาน

การวิเคราะห์ข้อมลูและการเขยีนโครงการวจิยัทางวทิยาศาสตร์		การประเมนิ

งานวจัิย	การน�าผลวจิยัไปใช้	เทคนคิวธิกีารวจิยัเฉพาะทางด้านวทิยาศาสตร์	

และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานวิจัย	

	 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

8070101  ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies II

	 ฝึกทกัษะการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ภาษาองักฤษเชงิวชิาการระดบั

กลาง	(Intermediate	level)	รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	การอ่านบทความทาง

วิชาการอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	 สามารถสรุปและน�าเสนอบทความทาง

วิชาการ	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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8071101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

 Information and Communication 

 Technology II

	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ันสูง	 สารสนเทศเพื่อ 

การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์	

	 Advanced	Information	and	communication	technology, 

information	communica-	tion	retrieval	and	application	of	package	

program	for	Academic	presentation

 4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

       4.2.1 รายวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

       1)  รายวิชาบังคับทางเคมี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

2074101  เคมีขั้นสูง 1 3(2-2-5)

 Advanced Chemistry I 

	 โครงสร้าง	 สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน	

อิทธิพลของสนามลิแกนด์ต่อสมบัติทางแม่เหล็กและอิเล็กทรอนิกสเปคตรา		

การประยุกต์ใช้ของสารประกอบโคออร์ดิเนชันและสารประกอบออร์แกโน

เมทัลลิก,	สมบัติของแก๊ส	จลนพลศาสตร์เคมี	เคมีความร้อน	กฎทางเทอร์โม

ไดนามกิส์	สมดลุเฟส	โครงสร้างอะตอมและทฤษฎคีวอนตมัและฝึกปฏบิตัใิน

ห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา			

	 Structures,	 properties	 and	 chemical	 reactions	 of	

coordination	 Compounds;	 effect	 of	 ligand	 field	 on	magnetic	

properties	and	electronic	spectra;	applications	of	coordination	

chemistry;	organometallic	compounds;	Properties	of	gas;	kinetics;	

thermochemistry;	law’s	of	thermodynamics;	phase	equilibrium;	

atomic	structure	and	quantum	theory;	laboratory	practice	related	

to	the	content
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2074102  เคมีขั้นสูง 2 3(2-2-5)          

              Advanced Chemistry II

	 การแยกและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคม	ี สเตอริโอเคมี

และการวิเคระห์โครงรปูของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน	ปฏกิิรยิาชนดิต่าง	ๆ  

และกลไก	 การจัดตัวใหม่ของโมเลกุล	 กระบวนการที่ส�าคัญของสิ่งมีชีวิต	

ได้แก่	 เมทาบอลิซึม	 การแสดงออกของจีน	 ชีวเคมีของภูมิคุ้มกัน	 หลักการ

ของพันธุวิศวกรรม	 หัวข้อใหม่ทางชีวเคมีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

	 Separation	 and	 chemical	 compositions	 analysis;	

Stereochemistry	 and	 conformation	 analysis	 of	 hydrocarbon	

compounds;	reactions	and	mechanisms;	molecular	rearrange-

ments;	biological	process	including	metabolism,	gene	expression,	

immunological	biochemistry;	principles	of	genetic	engineering;	

current	topics	in	biochemistry;	and	laboratory	particles	related	

to	the	content 

2074103  สัมมนาทางเคมี 1               1(0-2-1)

      Seminar in Chemistry 1

	 การทบทวนและอภปิรายหวัข้อและวรรณกรรมทีเ่กยีวข้องทาง

เคมีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน�าเสนอ

						 Reviews	 and	 discussions	 of	 topics	 and	 literature 

related	to	chemistry,	ideas	exchanges	from	presentation

2074104  สัมมนาทางเคมี 2 1(0-2-1)

              Seminar in Chemistry  2

	 การทบทวนและอภปิรายหวัข้อและวรรณกรรมทีเ่กยีวข้องทาง

เคมีศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน�าเสนอ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

						 Reviews	 and	 discussions	 of	 topics	 and	 literature 

related	 to	 chemistry	 education,	 ideas	 exchanges	 from 

presentation

      2)  รายวิชาบงัคบัทางเคมศีกึษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ    

2074201  กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอน

 วิทยาศาสตร์-เคมี  3(2-2-5)  

             Teaching and Learning Strategies 

 in Science-Chemistry

	 ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด	 เทคนิค

การจัดการเรียนรู้เคมีเชิงรุกและแนวทางการบูรณาการการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้สะเต็มศึกษา	เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง	ทักษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์	การพฒันาบทปฏบิตักิารเคม	ีประเมนิผลการเรยีนเคมตีาม

สภาพจริง	เสนอแนวการวิจัยทางเคมีศึกษา			

											Theories	of	learning	and	Cognitive	Theories,	Chemistry	

active	learning	techniques	and	integration	of	STEM	to	develop	

students’	 higher	 order	 thinking	 skills;	 science	 process	 skills;	

development	of	Chemistry	laboratory;	authentic	assessment	of	

chemistry	learning;	Integration	of	learning	activity		

2074202  นวัตกรรมทางเคมีศึกษา 1(0-2-1)

              Chemical Education Innovation

	 หลักการและประเภทของนวตักรรมการศกึษา	การสร้างและการ

เลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมและการประเมินนวัตกรรมส�าหรับการจัดการ

เรียนรู้ทางเคมี

	 Principles	 and	 types	 of	 educational	 innovation; 

creation	and	selection	of	appropriate	innovations	for	improved	

Chemistry	classroom	learning	activities
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2074203   ปรัชญาวิทยาศาสตร์  2(2-0-4)
               Philosophy of Science for Chemistry
	 ประวัติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์	 ปรัชญาวิทยาศาสตร์	
วฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์		ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์	ปรชัญาวทิยาศาสตร์
ที่เป็นพื้นฐานส�าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี	
											 History	and	evolution	of	science;	science	philosophy;	
science	culture;	scientific	method;	nature	of	science;		philosophy	
of	science	used	for	teaching	and	learning	chemistry

       4.2.2  รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2074204  เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี                      2(1-2-3)
               Analytical Techniques in Chemistry 
						 หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	
เทคนิคการแยกสารโดยวิธีทางกายภาพและทางเคมี	 เทคนิคทางโครมาโท
กราฟี	 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี	 หลักการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือโดยใช้
เทคนิคเชิงไฟฟ้าและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา								
	 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	 and	
laboratory	practices	related	to	the	content

2074205 เทคนิคทางเคมีสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
 Environmental Chemistry Techniques
	 สารเคมีที่น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันและผลกระทบของสารเคมี
ต่อสภาวะแวดล้อม	การใช้เทคนคิทางเคมวีเิคราะห์ในการตดิตาม	หรอืตรวจ
วัดมลพิษทางเคมี	 	 ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของสาร
เคมีในสภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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

2074206 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4)

              Chemistry of Natural Products 

						 เคมีของสารประกอบในธรรมชาติ	 อัลคาลอยด์	 สเตียรอยด์ 

เทอร์ปินอยด์	 กลัยโคไซด์และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีใน

การพิสูจน์โครงสร้าง	

	 Chemistry	of	natural	compounds,	alkaloids,	steroids, 

terpenoids,	 glycosides	 and	 applications	 of	 spectroscopic 

techniques	on	structures	determination

2074207 การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี 2(2-0-4)

              Chemistry Laboratory Management 

						 หลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี	 ชนิดของสารเคมี	

การจัดเก็บและการเลือกใช้สารเคมี	 อุปกรณ์เคร่ืองแก้วและพลาสติก 

การจัดประเภทของสารเคมี	 สัญลักษณ์ของความปลอดภัย	 ขั้นตอน 

การด�าเนินงานในห้องปฏิบัติการเคมี	 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล

	 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,	 ISO	 (International 

Organization	for	Standardization)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2074208 เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์ 2(2-0-4)

        Chemistry of Organometallic Compounds 

							 สมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพของสารประกอบออร์แกโนเมทั

ลลกิของโลหะในกลุม่ธาตหุลกัและธาตทุรานซชินั	การสงัเคราะห์และการน�า

มาใช้ประโยชน์

	 Chemical	and	physical	properties	of	organometallic	

compounds	of	the	main	group	elements	and	transition;	syntheses	

and	applications

2074209  วิทยาการใหม่ด้านเคมีนาโนเทคโนโลยี 2(2-0-4)

     Novel Science in Chemistry 

 Nanotechnology

	 นิยาม	 วิวัฒนาการ	 ประเภท	 การเตรียมวัสดุขนาดนาโนและ 

การพิสูจน์เอกลักษณ์	การใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยี	

	 Definition	 of	 nanotechnology;	 evolution;	 types;	

nanomaterial	 production	 and	 characterization;	 application	 of	

nanotechnology

2074210  เคมีอนินทรีย์ชีวภาพ 2(2-0-4)

      Bioinorganic Chemistry 

							 โลหะที่อยู่ในโปรตีน	 เอนไซม์และชีวโมเลกุลอื่น	ๆ	 ในสิ่งมีชีวิต	

โลหะในการควบคมุกระบวนการทางชวีเคม	ีความเป็นพิษของโลหะต่อเซลล์ 

และการใช้สารประกอบโคออร์ดิเนชันเพื่อการบ�าบัดและฝึกปฏิบัติใน 

ห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

					 	Metaloproteins,	metaloenzymes,	other	metal-contain-

ing	biological	molecules;	metals	in	the	regulation	of	biochemical	

process;	toxicity	of	metal	in	cell	and	coordination	compounds	in	

chemo-therapeutics;	laboratory	practices	related	to	the	content

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2074211  หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(0-6-3)

               Special Topics in Chemistry  

	 การศึกษาทดลองทางเคมีตามหัวข้อที่สนใจ	ภายใต้การแนะน�า

ของอาจารย์ที่ปรึกษา		

		 An	 independent	 experimental	 investigation	 on	 an	

interesting	topic	with	an	approval	and	supervision	of	an	advisor

2074212  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับการสอนเคมี 2(2-0-4)

 Computer Program for 

 Teaching Chemistry

										 การออกแบบและการประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางเคมี

สร้างโครงสร้างโมเลกุล	2	มิติและ	3	มิติ	การค�านวณหาโครงสร้างที่เสถียร	

การค�านวณพลังงานโครงสร้าง	 การสร้างภาพกราฟิกทางเคมี	 เทคนิค 

การเขียนกราฟ

												 Design	and	application	of	chemical	software	program	

to	construct	2D	and	3D	molecular	structures;	calculation	to	find	

stable	 structures;	 calculation	 of	 structural	 energy;	 construct	

chemical	graphics;	graphing	techniques

2094213  เคมีประยุกต์เชิงภูมิปํญญาท้องถิ่น 2(2-0-4)

       Local Wisdom in Applied Chemistry 

	 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านโดยใช้องค์

ความรู้และกระบวนทางเคมี	

	 Analysis	of	local	wisdom	from	village	scholars	by	using	

chemical	knowledge	and	chemical	processes
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.3 หมวดวิทยานิพนธ์ 

2074214 วิทยานิพนธ์ 12(0-24-12)

    Thesis 

	 วจิยัในหัวข้อทีน่่าสนใจทางเคม	ีหรอืเคมศีกึษา	เพือ่สร้างความรู ้

ใหม่ทางเคมี	 หรือเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเคมี	 โดยอยู่ใน 

ความดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

	 Conducting	 a	 research	 on	 an	 interesting	 topic	 in	

chemistry	or	chemistry	education	in	order	to	build	knowledge	

in	chemistry	or	solve	some	problems	of	chemistry	learning	and	

teaching	under	a	supervision	of	a	thesis	advisory	committee

 4.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

2010205 เคมีอนินทรี 3(3-0-6)

 Inorganic Chemistry 1

	 โครงสร้างอเิลก็ทรอนกิของอะตอมและโมเลกลุ	พนัธะเคม	ีแนว

โน้มตามพิริออดิกของธาตุ	เคมีโคออร์ดิเนชัน	สมมาตรและการประยุกต์

	 Electronic	structure	of	atoms	and	molecules;	chemical	

bonds;	periodic	trends	of	the	elements;	coordination	chemistry;	

symmetry	and	applications

2010308 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry

	 บทน�าที่เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์	หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ	

การค�านวณปริมาณสัมพันธ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ	 ทฤษฎีและ 

การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห์โดย

ปริมาตรและการชั่งน�้าหนัก	การวิเคราะห์โดยปริมาตร	จะเน้นเกี่ยวกับการ

ไทเทรตกรด-เบส	 การไทเทรตแบบตกตะกอน	 การไทเทรตแบบรีดอกซ์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อนทั้งในสารละลายน�้าและ 

ไม่ใช่น�้า	 การวิเคราะห์โดยการชั่งน�้าหนักจะรวมทั้งการตกตะกอนและ 

การระเหย	

	 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
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หมวดวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.  หมวดวิชาแกนร่วม 6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

							2.1	รายวิชาชีพบังคับ

							2.2	รายวิชาเลือก	ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 18

ไม่น้อยกว่า	12

ไม่น้อยกว่า	6

3. หมวดวิทยานิพนธ์  12

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36

	 	 3.3	 รายวิชาในหลักสูตร
	 	 	 3.3.1	หมวดแกนร่วม	จ�านวน		6	หน่วยกิต	ก�าหนดให้เรียน
ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)	
	 Statistics	for	Research	
8073103	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์		 3(2-2-5)		
	 Research	Methodology	in	Science	
	 กรณีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษและสอบไม่ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
มหาวิทยาลัยก�าหนด	 ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ที่ก�าหนดโดยไม่นับรวม
หน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น	S	ดังรายวิชาดังนี้

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย		 :	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :		 Master	of	Science	Program	in	

	 	 	 	 	 	 Biology	Education

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ชีววิทยาศึกษา)

	 ชื่อย่อ	(ไทย)	:			 	 วท.ม.	(ชีววิทยาศึกษา)

	 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :		 Master	of	Science	(Biology	Education)

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)	 :		 M.Sc.	(Biology	Education)	

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

  3.1	 แผน	ก	แบบ	ก	2	หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

36		หน่วยกิต

	 	 3.2		 โครงสร้างหลักสูตร	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)
 
	 	 2)	 รายวิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	 ให้เลือก
เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	

2072203		 พันธุศาสตร์สมัยใหม่	 3(1-3-5)	
	 Modern	Genetics	
2072204	 จุลชีววิทยาในปัจจุบัน	 3(1-3-5)	
	 Current	Microbiology	
2072205	 นิเวศวิทยาส�าหรับชีววิทยาศึกษา	 3(1-3-5)	
	 Ecology	for	Biology	Education	
2072206	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช	 3(1-3-5)	
	 Plant	Tissues	and	Cells	Culture	
2072207	 การจัดจ�าแนกสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบ	 3(1-3-5)
	 Systematics	of	Organisms	
2072208	 เทคโนโลยีของยีนและดีเอ็นเอ		 3(1-3-5)	
	 Gene	and	DNA	Technology	
2072210	 พันธุศาสตร์เซลล์	 3(1-3-5)	
	 Cytogenetics	
2072211			วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	 3(1-3-5)	
	 Organism	Evolution	
2072213	 เทคนิคปฏิบัติการทางสัตววิทยา	 3(1-3-5)	
	 Practical	Skills	in	Zoology	
2072214	 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์	 3(1-3-5)	
	 Animal	Diversity	
2072215		 พฤกษอนุกรมวิธาน	 3(1-3-5)	
	 Plant	Taxonomy	
2072216	 ไมโครเทคนิคทางพืช	 3(1-3-5)	
	 Plant	Microtechniques	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8071101			เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)		
	 Information	and	Communication
	 Technology	II
8070101		 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2	 3(2-2-5)		
	 English	for	Graduate	Studies	II 
  3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	จ�านวน	18	หน่วยกิต	ดังนี้
	 	 	 1)		รายวิชาบังคับ		จ�านวน	12		หน่วยกิต	ดังนี้

2072101	 สัมมนา	1	 1(0-2-1)		
	 Seminar	I	
2072102	 สัมมนา	2	 1(0-2-1)
	 Seminar	II	
2072103	 อนุกรมวิธานและการวิวัฒนาการ	 3(1-3-5)	
	 Systematics	and	Evolution	
2072104	 กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอน	 2(2-0-4)
	 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา																	
	 Teaching	and	Learning	Strategies	
	 in	Science-Biology		
2072201	 เทคนิคทางชีววิทยา	 3(1-3-5)	
	 Biotechniques	
2072202		 นวัตกรรมทางหลักสูตรและ	 2(2-0-4)
	 การสอนทางชีววิทยา	
	 Innovations	in	Curriculum	
	 and	Instruction	in	Biology	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

2072217	 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์		 3(1-3-5)						
	 Microbial	Physiology			 			
2072218	 ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิต	 3(1-3-5)					
	 พืชเศรษฐกิจ																									
										 Fungi	and	Bacteria	for	Economic	
	 Plant	Product	Improvement												

2072219	 ชีววิทยาของเห็ด	 3(1-3-5)					 

	 Biology	of	Mushroom							 				

2072220	 ความหลากหลายทางชีวภาพของ	 3(1-3-5)					

	 จุลินทรีย์และความสัมพันธ์		

	 เชิงวิวัฒนาการ	 	

	 Microbial	Diversity	and	Phylogeny	

2072221	 ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลินทรีย์				 3(1-3-5)					          

	 Microbial	Food	Safety	

2072222	 เทคนิคส�าหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา		 3(1-3-5)					 

	 Techniques	for	Microbilogical	

	 Research	

2072223	 จุลชีววิทยาการบ�าบัดน�้าเสีย		 3(1-3-5)					 

							 Microbiology	of	Wastewater	

	 Treatment	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	3.3.3	 หมวดวทิยานพินธ์	จ�านวน	12	หน่วยกติ	มรีายวิชาดงันี้

2072224			วิทยานิพนธ์	 12	หน่วยกิต	

	 Thesis														  

4. ค�าอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2072101 สัมมนา 1                   1(0-2-1)                                                                          

 Seminar I  

	 การคัดเลือกหัวข้อเรื่อง	 การค้นคว้าเอกสารงานวิจัย	 การอ่าน

รายงานทางวิทยาศาสตร์	 การน�าเสนอและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย

เกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	

	 Topics	selection;	literature	review;	reading	of	scientific	

reports;	 presentation	 and	 participation	 in	 biological	 research	

discussion

2072102 สัมมนา 2                                                  1(0-2-1)

 Seminar II  

	 การน�าเสนอและร่วมอภิปรายรายงานการวิจัยขั้นสูงด้าน 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	เทคนิคการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	การจัดเตรียม

เอกสารการวิจัยเพื่อน�าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

	 Presentation	and	participation	in	advanced	biological	

research	discussion;	presentation	techniques	for	academic	work;	

preparation	of	research	documents	for	presentation	of	a	thesis	

proposal
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2072103 อนุกรมวิธานและการวิวัฒนาการ 3(1-3-5)                                

 Systematics and Evolution 

	 ประวัติของระบบต่าง	 ๆ	 ในการจัดจ�าพวกของสิ่งมีชี วิต 

วิวัฒนาการของการจัดจ�าพวก	 หลักเกณฑ์ของสปีชีส์	 อนุกรมวิธานแบบ 

นิวเมอริคัล	 หลักการตั้งชื่อ	 วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส	์

วิวัฒนาการขั้นสูงและการคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ	

													 History	 of	 classification	 systems;	 evolutionary 

classifications;	 species	 concepts;	 numerical	 taxonomy;	 

nomenclature;	evolution	and	differentiation	of	species;	evolution	

above	the	species	level;	and	natural	selection

2072104 กลวิธีและกระบวนการเรียน 2(2-0-4)

 การสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา                          

 Teaching and Learning 

 Strategies in Science-Biology 

	 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา	 การคิดระดับสูงและการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 รูปแบบการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์แบบต่าง	 ๆ	 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชา

ชีววิทยา	และการเรียนปฏิบัติการ	

	 Concepts	 of	 the	 theory	 of	multiple	 intelligences; 

higher	 order	 thinking,	 and	 the	 learner-centered	 learning 

organ iza t ion ; 	 va r ious 	 sc ience	 teach ing 	 methods ; 

measurement	and	evaluation	of	biology	teaching	and	learning;	

and	laboratory	learning

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2072201 เทคนิคทางชีววิทยา 3(1-3-5)

 Biotechniques  

	 เทคนิคทางชีววิทยาส�าหรับการเรียนการสอน	 การวาดภาพ

ทางชีววิทยา	 การเตรียมตัวอย่างสไลด์จากเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ส�าหรับใช้

ในกล้องจุลทรรศน์	 โดยการท�าสไลด์ถาวรอย่างง่าย	 การรวบรวมและเก็บ

รกัษาตวัอย่างให้คงสภาพเดมิ	วธิกีารดองใส	การเตรยีมตวัอย่างพชืและสตัว์

โดยการเคลือบด้วยโพลิเอสเตอร์เทคนิค	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่าง	 ๆ 

ทางชีววิทยา

	 Biological	techniques	for	learning	and	teaching;	drawing 

in	biology;	preparation	of	microscopic	slides	of	animal	and	plant	

tissues;	collection	and	preservation	methods;	plant	and	animal	

transparency	methods;	the	preparation	of	samples	for	bioplastic	

method,	practices	of	biological	techniques

2072202 นวัตกรรมทางหลักสูตรและ 2(2-0-4)

 การสอนทางชีววิทยา 

 Innovations in Curriculum and 

 Instruction in Biology 

	 นวัตกรรมเป็นแนวคิด	 การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่	 ๆ	 โดย

ผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เป็นการน�าสื่อวัสดุ

กราฟิก	สื่อโสตทัศน์	สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อวิธีการ	มาใช้จัดการเรียนรู้ใน

กลุม่สาระวชิาวิทยาศาสตร์	สือ่การสอนทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์	

อันได ้แก ่	 สื่อการสอนประเภทวัสดุ	 สื่อการสอนประเภท	 อุปกรณ  ์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการสอนประเภทวิธีการ	 ซึ่งการประยุกต์ใช้สื่อ 

การสอนต้องเน้นการใช้สื่อการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาและมีการฝึก

ปฏิบัติงาน							



270 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

											 Innovation	is	a	new	idea;	The	prevalent	innovations 

in	 science	 teaching	 and	 learning;	 virtual	 laboratory;	 scientific 

calculator	 software;	 mobile	 learning;	 television	 programs 

via	internet	network;	video	on	demand;	and	online	social	network

2072203 พันธุศาสตร์สมัยใหม่          3(1-3-5)                                                                  

 Modern Genetics 

	 ความก้าวหน้าและพัฒนาการในปัจจุบันของหลักและวิธีการ 

ทางพันธุศาสตร์ท้ังในระดับพื้นฐาน	 ระดับเซลล์และโมเลกุล	 การประยุกต์

ใช้พันธุศาสตร์											

										 Progress	 and	 current	 development	 of	 principles	

and	methodology	in	classical;	cellular	and	molecular	genetic; 

applications	of	genetics		

2072204 จุลชีววิทยาในปัจจุบัน  3(1-3-5) 

 Current Microbiology 

	 ความรู้สมัยใหม่ทางจุลชีววิทยา	 ได้แก่	 อนุกรมวิธาน	 ชีวเคมี 

พันธุศาสตร์	 สัณฐานวิทยา	 การวินิจฉัยโรค	 ภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยา	

เพื่อใช้ในงานด้านการแพทย์	สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม	

										 Current	knowledge	in	microbiology	including	taxonomy; 

biochemistry;	 genetics;	 morphology;	 disease	 diagnosis; 

immunology	 and	 virology	 for	medical;	 environmental	 and 

industrial	applications

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2072205 นิเวศวิทยาส�าหรับชีววิทยาศึกษา  3(1-3-5) 

 Ecology for Biology Education 

	 กระบวนการทางนเิวศวทิยา	การวเิคราะห์ระบบนเิวศแบบต่าง	ๆ  

ทั้งระบบนิเวศบนบกและในแหล่งน�้า	 ความส�าคัญของพลังงานและ

ระบบลูกโซ่อาหารในระบบนิเวศ	 กระบวนการทางกายภาพ	 เคมี	 ชีวภาพ 

และธรณวิีทยาทีม่ผีลต่อการอยูร่อด	การปรบัตวั	การกระจายและววิฒันาการ

ของสิ่งมีชีวิต	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป	

ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบจากการกระท�า

ของมนุษย์	รวมทั้งเลือกศึกษาระบบนิเวศที่มีความส�าคัญมาเป็นกรณีศึกษา

	 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

2072206 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช 3(1-3-5) 
 Plant Tissue and Cells Culture 
	 หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ของพืชในหลอดทดลอง	
การใช้ฮอร์โมนพืช	 อาหารสังเคราะห์และการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ 
เหมาะสม		
	 Principles	 and	 practices	 of	 cultivating	 plant	 cells; 
tissues;	and	organs	in	vitro;	application	of	plant	hormone;	artificial	
media	and	control	of	appropriate	environment
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2072207 การจัดจ�าแนกสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบ 3(1-3-5) 

 Systematics of Organisms 

	 หลักการและปรัชญาการจ�าแนกสิ่งมีชีวิต	 ประวัติการจ�าแนก 

สิ่งมีชีวิต	 ล�าดับชั้นของหมวดหมู ่ของส่ิงมีชีวิต	 การต้ังชื่อแบบทวินาม 

วิวัฒนาการของระบบท่ีใช้ในการจ�าแนกสิ่งมีชีวิต	 การต้ังชื่อการตรวจสอบ 

ชือ่วิทยาศาสตร์ทีถ่กูต้อง	หลกัเกณฑ์นานาชาตทิีใ่ช้ในการตัง้ชือ่วิทยาศาสตร์

ทางสัตววิทยา	 หลักเกณฑ์นานาชาติที่ใช้ในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ทาง

พฤกษศาสตร์	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

2072208 เทคโนโลยีของยีนและดีเอ็นเอ 3(1-3-5) 

 Gene and DNA Technology 

	 การควบคุมการท�างานและการแสดงออกของยีนโครงสร้าง 

ของโครโมโซมและการแสดงออกของยีนในเซลล์สัตว์ช้ันสูงความผิดปกติ 

ของยีนในเซลล์มะเร็ง	 โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม	การรักษา

ยีนที่ผิดปกติ

2072210 พันธุศาสตร์เซลล์ 3(1-3-5) 

 Cytogenetics 

	 โครงสร้าง	พฤตกิรรม	และหน้าทีข่องโครโมโซม	การเปลีย่นแปลง

โครงสร้างของโครโมโซมและผลกระทบต่อฟีโนไทป์	ความสัมพนัธ์ของยนีและ

การท�าแผนที่ของยีนบนโครโมโซม	 โครโมโซมกับวิวัฒนาการ	 พันธุศาสตร์

เซลล์ระดับโมเลกุลและการประยุกต์	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 Chromosomal	 structure;	 behavior	 and	 function; 

effects	of	abnormal	chromosome	constitution	on	phenotype; 

linkage	 and	 gene	 mapping;	 chromosome	 and	 evolution; 

molecular	cytogenetics	and	application

2072211 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 3(1-3-5) 

 Organism Evolution  

	 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	 นิ เวศวิทยาและอนุกรมวิธาน 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับประชากร	 วิวัฒนาการระดับ 

โมเลกุล	 เครื่องหมายพันธุกรรมระดับโมเลกุลเพื่อการศึกษาอนุกรมวิธาน

และชีววิทยาประชากร	 อัตราของวิวัฒนาการ	 อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล	

วิวัฒนาการชาติพันธุ์	

	 	 Living	thing	evolution;	ecology	and	taxonomy;	

genetic	diversity	in	population;	molecular	evolution;		molecular	

genetic	marker	for	systematic	and	population	biology;		rates	of	

evolution;		phylogenetic	relationships

2072213 เทคนิคปฏิบัติการทางสัตววิทยา 3(1-3-5)  

 Practical Skills in Zoology

	 การเสริมทกัษะการท�าปฏบิตักิาร	สือ่การสอนการจัดนทิรรศการ 

และการวิจัยด้านสัตววิทยา

	 Practical	skill	in	zoological	laboratory;	teaching	aids;	

exhibitions	and	researches
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2072214 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ 3(1-3-5) 

 Animal Diversity 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 ความหลากหลายและล�าดับอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูก

สันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง	โครงสร้าง	หน้าที่	วัฏจักรชีวิต	พฤติกรรม	

วิวัฒนาการชาติพันธุ์	

	 Diversity	and	its	taxonomic	treatment	of	invertebrate	

and	vertebrate	animals;	structure;	function;	life	cycle;	behavior;	

phylogeny

2072215 พฤกษอนุกรมวิธาน 3(1-3-5) 

  Plant Taxonomy 

	 ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธานของพืช	 การจัดจ�าแนก 

การระบุชนิดและการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์	 วิวัฒนาการของพืช	 การศึกษา 

อนุกรมวิธานพืชมีเมล็ดในประเทศไทย	

	 History	 of	 plant	 taxonomy;	 classification;	 species 

identification	 and	 nomenclature;	 plant	 evolution;	 taxonomy 

of	seed	plants	in	Thailand	

2072216 ไมโครเทคนิคทางพืช 3(1-4-5)

 Plant Microtechniques 

	 เทคนิคส�าหรับการเตรียมตัวอย่างพืช	 เพ่ือใช้ในการวิจัยและ

การเรียนการสอนภายใต้กล้องจุลทรรศน์	 ทางด้านรูปพรรณสัณฐานและ

กายวิภาคศาสตร์	การท�าสไลด์ถาวร	

								 Techniques	 for	 preparation	 of	 plant	 samples 

for	 research	 and	 learning	 and	 teaching	 through	microscope 

in	morphology	and	anatomy;	permanent	slide	production

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2072217 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์          3(1-3-5)                                  
 Microbial Physiology 
	 เมแทบอลิซึมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของจุลินทรีย์	
โครงสร้างของยนีควบคมุกลไกการท�างาน	การวเิคราะห์และการสกัดผลผลติ
จากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์
	 Metabolic	processes	and	factors	influencing	microbial	
growth;	structures	of	regulatory	genes	and	mechanism	of	their	
functions;	analysis	and	extraction	of	metabolic	products

2072218 ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่ม 3(1-3-5)

 ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ

 Fungi and Bacteria for Economic 

 Plant Product Improvement 

	 ชีววิทยาของราและแบคทีเรียที่ช ่วยเพิ่มผลผลิตของพืช 

เศรษฐกิจ	ทั้งพืชสวน	พืชไร่และสวนป่า	การอยู่ร่วมกันของพืชกับจุลินทรีย์ 

วิธีการแยก	 การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ดังกล่าวในระดับห้องปฏิบัติการ 

ระดับน�าร่องและการทดสอบในภาคสนาม	

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2072219 ชีววิทยาของเห็ด 3(1-3-5)

 Biology of Mushroom 

	 วงชีวิตของเห็ด	 การเจริญเติบโตและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญ

เติบโต	 พันธุกรรม	 อนุกรมวิธาน	 นิเวศวิทยา	 การเพาะเห็ดเป็นการค้าและ

การใช้ประโยชน์อื่น	ๆ	การศึกษานอกสถานที่

	 Life	cycles	of	mushroom;	growth	and	factors	affecting	

growth;	heredity;	taxonomy;	ecology;	commercial	cultivation	and	

other	applications,	field	trip	study

2072220 ความหลากหลายทางชีวภาพของ 3(1-3-5)
 จุลินทรีย์และความสัมพันธ์
 เชิงวิวัฒนาการ                  
 Microbial Diversity and Phylogeny 
	 ระบบการจดัจ�าแนก	ความสมัพนัธ์เชงิววิฒันาการของจลุนิทรย์ี 
ในระดับโมเลกุล	 การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย ์
ในสิ่งแวดล้อม	การอนุรักษ์และจัดการทางด้านทรัพยากรจุลินทรีย์
	 Microbial	classification	and	phylogeny	at	molecular	
level;	estimation	of	microbial	diversity	in	environment;	conser-
vation	and	management	of	microbial	resources

2072221 ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลินทรีย์        3(1-3-5)                                 
 Microbial Food Safety 
	 จุลินทรีย์ในอาหาร	 การจัดจ�าแนก	 การแพร่กระจายการเสีย 
ของอาหาร	 การควบคุมอาหาร	 ระบบ	HACCP	 การสุขาภิบาลอาหารและ 
โรคอาหารเป็นพิษ
	 Microorganisms	 in	 food;	 classification;	 distribution;	
food	spoilage;	food	regulation;	HACCP	system;	food	sanitation;	
and	food	poisoning

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

2072222 เทคนิคส�าหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 3(1-3-5)
 Technique of  Microbiological 
 Research
	 การเพาะเล้ียงจุลินทรีย์และเทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา 
การแยกและการวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก	 ปฏิกิริยาลูกโซ่และการประยุกต์	
เทคนิคการแยกและการวิเคราะห์โปรตีน	 การวัดกิจกรรมของเอนไซม ์
เทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยา		
	 Microbial	 cultivation	 and	 basic	 techniques	 in	 
microbiology;	isolation	and	analyses	of	nucleic	acid;	polymerase	
chain	reaction	and	its	applications;	separation	techniques	and	
analysis	 of	 protein;	 enzymatic	 activity	 assays;	 immunological	
techniques

2072223 จุลชีววิทยาการบ�าบัดน�้าเสีย  3(1-3-5)
 Microbiology of Wastewater 
 Treatment 
	 จุลินทรีย์ในน�้าเสีย	 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ใน 
การบ�าบัดน�้าเสีย	การวิเคราะห์ปัญหาและการควบคุมระบบบ�าบัด
	 Microorganisms	 in	 wastewater;	 factors	 affecting 
microbial	activities	in	waste	water	treatment	system;	problems	
analysis;	and	control	of	a	treatment	system

2072224 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 Thesis 

	 การท�าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางชีววิทยา	หรือการวิจัยเพื่อ

พัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา	 ภายใต้การก�ากับ

และให้ค�าปรึกษาของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์	

	 Conducting	research;	for	building	new	knowledge	of	

biology	and/or	 for	developing	under	a	close	 supervision	and	

advice	of	a	thesis	committee
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies II 

	 ฝึกทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ระดับกลาง	 (Intermediate	 level)	 รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	 การอ่าน 

บทความทางวิชาการอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	 สามารถสรุปและน�าเสนอ

บทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

	 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	abstract	

of	thesis

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

 Information and Communication 

 Technology II 

	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ันสูง	 สารสนเทศเพื่อ 

การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป

เพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ		

		 Advanced	 information	 and	 communicat ion 

technology;	information	communication	retrieval	and	application	

of	package	program	for	academic	presentation

8072101 สถิติส�าหรับการวจิัย             3(2-2-5)                                                                              

 Statistics for Research      

	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง 

แบบสุ ่มของค่าสถิติ	 การสุ ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ 

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	ๆ	การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การวิเคราะห์ความแปรปรวน		การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	สถิตินอน
พาราเมตริก	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัย	 การประยุกต์
โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
	 Definition	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	and	procedure	of	data	analysis;	and	
data	interpretation

8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์         3(2-2-5) 
 Research Methodology in Science  
										 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย	 ประเภทและ 
กระบวนการวิจัย	 การก�าหนดปัญหาการวิจัย	 ตัวแปรและสมมุติฐาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนเค้าโครงและรายงาน
การวเิคราะห์ข้อมลูและการเขยีนโครงการวจิยัทางวทิยาศาสตร์		การประเมนิ
งานวจัิย	การน�าผลวจิยัไปใช้	เทคนคิวธิกีารวจิยัเฉพาะทางด้านวทิยาศาสตร์	
และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานวิจัย	
	 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
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1 

(หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก2 

(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาแกนร่วมบัณฑิตศึกษา

	 1.1	 สถิติส�าหรับการวิจัย

	 1.2	 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

	 1.3	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	1

	 1.4	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2

	 1.5	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2

3*

3*

3*

3*

3*

3

3

3*

3*

3*

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 2.1	 กลุ่มวิชาบังคับ

	 2.2	 กลุ่มวิชาเลือก	

-

-

ไม่น้อยกว่า 18

6

ไม่น้อยกว่า	12

3.  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า	36 ไม่น้อยกว่า 12

4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน* ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

รวม ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36

หมายเหตุ	:	ไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องได้ผลการเรียนระดับ	 S	 (Satisfactory) 

	 ส�าหรับนักศึกษาที่เรียนแผน	ก	แบบ	ก1	อาจต้องเรียนรายวิชา

	 เพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู ้รับผิดชอบ 

	 หลักสูตร	 โดยไม่นับหน่วยกิตและได้ผลการเรียนระดับ	 S 

	 (Satisfactory)

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 Master	of	Science	Program		

	 	 	 	 	 	 in	Agricultural	Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :	 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ		(เทคโนโลยกีารเกษตร)

	 ชื่อย่อ	(ไทย)		 :	 วท.ม.	(เทคโนโลยีการเกษตร)

	 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :	 Master	of	Science		

	 	 	 	 	 	 (Agricultural	Technology)

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)	 :	 M.Sc.	(Agricultural	Technology)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	 แผนการเรียนแบบ	ก1	จ�านวนไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 3.2	 แผนการเรียนแบบ		ก2	จ�านวนไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 4.1	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

	 	 4.1.1	 ส�าหรับแผน	ก	แบบ	ก1	จ�านวนไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 	 4.1.2	 ส�าหรับแผน	ก	แบบ	ก2	จ�านวนไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 4.2	 โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 โครงสร้างหลักสตูร	แบง่เปน็หมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้

ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 4.3	รายวิชาในหลักสูตร
	 						4.3.1	 หมวดวิชาแกนร่วมบณัฑติศกึษา6	หน่วยกิตก�าหนดให้เรยีน
ดังนี้

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย										 	3(2-2-5
	 Statistics	for	Research	
8073103	 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์		 3(2-2-5)
	 Research	Methodology	in	Science	

	 กรณีนักศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจาก 
สถาบันภายนอกที่มหาวิทยาลัยยอมรับ	 หรือมีผลการทดสอบความรู ้ 
ภาษาอังกฤษ	 RMU-GET	 ได้คะแนนต�่ากว่าระดับ	 L3	 และสอบไม่ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด	 ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ที่ก�าหนดโดยไม่นับรวม
หน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น	S	ดังรายวิชาดังนี้
8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)
	 Information	and	Communication	
	 Technology	II	
8060101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	1	 3(2-2-5)
	 English	for	Graduate	Studies	1		
8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2	 3(2-2-5)
	 English	for	Graduate	Studies	2	 
	 	 4.3.2		 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	18	หน่วยกิต	(แผน	ก2)
	 	 	 1)	 กลุ่มวิชาบังคับ	6	หน่วยกิต	(แผน	ก2)

5016501	 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	 2(1-2-3)
	 Technology	for	Agricultural	
	 Products	Improvement	
5016502	 การจัดการฟาร์มเกษตรขั้นสูง	 2(1-2-3)
	 Advanced	Agricultural	Farm	
	 Management	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

5016601	 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร	1	 1(0-2-1)

	 Seminar	on	Agricultural	

	 Technology	1	

5016602	 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร	2	 1(0-2-1)

	 Seminar	on	Agricultural	

	 Technology	2	    

	 	 2)		 กลุ่มวิชาเลือก	ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต	(แผน	ก2)

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง	ๆ	จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้	

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

5016503	 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 3(2-2-5)

	 และเศรษฐกิจแบบพอเพียง

	 Technology	from	the	Royal	

	 Initiatives	and	Sufficiency	

	 Economy	

5016504	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจเกษตร	 3(3-0-6)

	 Strategic	Management	for	

	 Agribusiness	

5016505	 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร	 3(2-2-5)

	 Biotechnology	for	Agriculture	

5016506	 เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรยั่งยืน	 3(2-2-5)

	 Plants	Production	Technology	

	 in	Sustainable	Agricultural	System	

5016507	 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช	 3(2-2-5)

	 Plant	Breeding	Technology	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

5016508	 เทคโนโลยีการจัดการเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง	 3(2-2-5)	
	 Advanced	Seed	Management	
	 Technology	
5016509	 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Advanced	Agronomy
	 Technology	
5016510	 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Advanced	Horticulture	
	 Production	Technology	
5016511	 เทคโนโลยีการผลิตผักขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Advanced	Vegetable	
	 Production	Technology	
5016512	 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและ	 3(2-2-5)
	 ไม้ประดับขั้นสูง
	 Advanced	Floriculture	
	 and	Ornamental	Plant	
	 Production	Technology	
5016513	 สมุนไพรและการใช้ประโยชน์	 3(2-2-5)
	 Medicinal	Plants	and	Utilization	

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

5016514	 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์	 3(2-2-5)
	 Digestive	Physiology	of	Animals	
5016515	 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง	 3(2-2-5)
	 Non-ruminant	Nutrition	
5016516	 นิเวศวิทยาในกระเพาะหมักและ	 3(2-2-5)
	 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
	 Rumen	Ecology	and	Ruminant	
	 Nutrition	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

5016517	 ชีวเคมีประยุกต์ด้านโภชนศาสตร์สัตว์	 3(2-2-5)
	 Applied	Biochemistry	in	
	 Animal	Nutrition	
5016518	 ทรัพยากรอาหารสัตว์และเทคโนโลยี	 3(2-2-5)
	 การให้อาหารสัตว์เขตร้อน
	 Tropical	Feed	Resources	and	
	 Feeding	Technology	
5016519	 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี	 3(2-2-5)
	 ชีวภาพเพื่อการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
	 Environmental	Physiology	and	
	 Biotechnology	for	Domestic	
	 Animal	Reproduction	
5016520	 เวชศาสตร์สัตว์ขั้นสูง	 3(3-0-6)
	 Advanced	Veterinary	Medicine	
5016521	 การผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Advanced	Livestock	and	
	 Poultry	Production	

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

5016522	 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Advanced	Aquaculture	Technology	
5016523	 โภชนศาสตร์และอาหารสัตว์น�้าขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Advanced	Nutrition	and	Feed	of	
	 Aquatic	Animals	
5016524	 การจัดการคุณภาพน�้าและการบ�าบัด	 3(2-2-5)	
	 น�้าเสียเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
	 Water	Quality	Management	and	
	 Water	Treatment	for	Aquaculture	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

5016525	 โรคและการวินิจฉัยโรคสัตว์น�้า	 3(2-2-5)
	 Diseases	and	Disease	Diagnosis	
	 of	Aquatic	Animals	
5016526	 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น�้า	 3(2-2-5)
	 Immunology	of	Aquatic	Animals	
5016527	 พิษวิทยาในน�้าและการประเมินอันตราย	 3(2-2-5)
	 Aquatic	Toxicology	and	Hazard	
	 Evaluation	
5016528	 การใช้ยา	สารเคมีและสมุนไพร	 3(2-2-5)
	 ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
	 Drugs	Chemical	and	Medicinal	Plant	
	 Application	for	Aquaculture	
5016529	 การควบคุมคุณภาพสัตว์น�้าและ	 3(2-2-5)
	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 Quality	Control	of	Aquatic	
	 Animals	and	Products	
	 Development	

กลุ่มวิชาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตเกษตร

5016530	 เทคโนโลยีการจัดการผลผลิต
	 หลังการเก็บเกี่ยว
	 Post-harvest	Management	
	 Technology	 3(2-2-5)
5016531	 อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น�้า
	 Fish	Processing	Industry	 3(3-0-6)
5016532	 ความปลอดภัยและการประเมิน
	 ความเสี่ยงของอาหาร	
	 Food	Safety	and	Risk	
	 Assessment	 3(2-2-5)

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

5016533	 สมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบอาหาร	 3(3-0-6)

	 Functional	Properties	of	Food	

	 Components	

5016534	 การตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร	 3(2-2-5)

	 Marketing	in	Food	Industry	

5016535	 หลักการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Processing	and	

	 Food	Products	Development	

5016536	 ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัย	 3(3-0-6)

	 ในกระบวนการผลิตอาหาร

	 Quality	System	of	Food	Safety	

	 in	Food	Processing	

5016537	 มาตรฐานและกระบวนการผลิตอาหาร	 3(2-2-5)

	 ในอุตสาหกรรม

	 Standard	and	Processing	of	

	 Food	in	Industry	

5016538	 การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร	 3(2-2-5)

	 Food	Processing	Machinery	

	 Design	

5016539	 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมอาหาร	 3(2-2-5)

	 Creativity	and	Innovations	

	 of	Food		
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

 4.3.3)	 หมวดวิทยานิพนธ์

	 	 	 1)	 แผน	ก	แบบ	ก1	ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	

5016594	 วิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต

	 Thesis 

	 	 	 2)	 แผน	ก	แบบ	ก2	ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต	

5016595	 วิทยานิพนธ์	 12	หน่วยกิต

	 Thesis 

     4.3.4)	 กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)
	 	 นักศึกษาที่ เป ็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญา 
บัณฑิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาเกษตรศาสตร์หรือเทคโนโลยีการเกษตร 
หรือสาขาอื่น	 ๆ	 อาจก�าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
ทั้งนี้จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดอนุมัติ	ดังนี้

5001101	 ปฐพีวิทยา	 3(2-2-5)
	 Soil	Science	
5001102	 หลักพืชศาสตร์	 3(2-2-5)
	 Principles	of	Plant	Science	
5004101	 หลักการเลี้ยงสัตว์	 3(2-2-5)
	 Principles	of	Animal	
	 Husbandry	
5006101	 หลักการประมง	 3(2-2-5)
	 Principles	of	Fishery	
5010201	 หลักการส่งเสริมการเกษตร	 3(3-0-6)
	 Principles	of	Agricultural	
	 Extension	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

5014521	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยี	 2(1-2-3)
	 การเกษตร*
	 English	for	Agricultural	
	 Technology			
*	 ให้เรียนตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

4. ค�าอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5)
 Statistics for Research 
	 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 สถิติ
เชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงค่าสถิติ	 เทคนิค
การได้มาซึ่งกลุ ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าพารามิเตอร์	 การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ	 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรเดียว	 ท้ังแบบม ี
และไม่มีตัวแปรร่วม	 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายตัวแปรไม่เกินสองกลุ่ม 
การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์	และการถดถอยพหคุณู	การวเิคราะห์องค์ประกอบ	
และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง	การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล	 ทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและ 
แปลความหมายของข้อมูล
	 Basic	concepts	in	statistics,	data	collection,	descriptive 
s tat i s t i cs , 	 p robab i l i ty , 	 random	 var iable , 	 sampl ing 
distribution,	 sampling	 techniques,	 parameter	 estimation,	 
statistical	 hypothesis	 testing,	 covariate	 and	 non-covariate	 for	
univariate	mean	 comparison,	 two	 groups	multivariate	mean	
comparison,	 correlation	 and	multiple	 regression	 analysis,	 
nonparametric	statistics,	selection	of	appropriated	statistics	for	
research,	application	of	software	package	for	data	analysis,	and	
practice	data	analysis	and	interpretation
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research Methodology 
 in Science 
	 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัยประเภทและ 
กระบวนการวิจัยการก�าหนดปัญหาการวิจัย	 ตัวแปรและสมมุติฐาน	
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนเค้าโครงและรายงาน
การวิจัย	 การประเมินงานวิจัย	 การน�าผลวิจัยไปใช ้	 จรรยาบรรณ 
นักวิจัย	 เทคนิควิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์	 และฝึกปฏิบัติการศึกษา 
ค้นคว้างานวิจัยการวิเคราะห์ข ้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์
	 Definition,	 characteristics,	 and	 research	 objective, 
types	 and	 process	 of	 research,	 identification	 of	 research	
problems,	 variables	 and	 hypothesis,	 data	 collection	 and	
analysis,	 writing	 research	 proposal	 and	 research	 report,	
evaluation	 of	 research,	 implementation	 of	 research	 results,	
researcher	 ethics,	 research	 techniques	 and	methodology	 for	
sciences,	practice	of	 research	work,	data	analysis	 and	writing 
a	research	project	in	science

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
 Information and Communication
 Technology 2
	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ันสูง	 สารสนเทศเพื่อ 
การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป
เพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ	
	 Advanced	 information	 and	 communicat ion 
technology,	information	communication	retrieval	and	application	
of	package	program	for	academic	presentation

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5)
 English for Graduate Studies 2 
	 ทบทวนทักษะท่ีจ�าเป ็นจากภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิต 
ศึกษา	 1	 ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง	 พูด	 อ่านและเขียน	 ภาษาอังกฤษ
ในระดับกลาง	 รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	 การอ่านบทความทางวิชาการ 
อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	 สามารถสรุปและน�าเสนอบทความทางวิชาการ	
และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
	 Review	 of	 necessary	 skills	 required	 in	 English 
for	Graduate	Studies	1;	development	of	the	four	language	skills	
in	 listening,	 speaking,	 reading	and	writing	at	 the	 intermediate	
level;	focus	on	academic	English	reading,	particularly	academic	
articles	 and	 abstracts;	 summarizing	 and	 presenting	 academic	
articles	and	abstracts

5016501 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 2(1-2-3)

 Technology for Agricultural 

 Products Improvemen 

	 เทคโนโลยีที่ส�าคัญทางการเกษตร	 การจัดการฟาร์มแนวคิด 

เกี่ยวกับการผลิตและการด�าเนินงานของฟาร์ม	 หลักการใช้เทคโนโลยีและ

กลยุทธ์เพ่ือเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพในงานเกษตร	 การน�าเทคโนโลยี

มาใช้ในกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตของฟาร์มและ 

เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าเกษตร		

	 Important	 technology	 for	 agr iculture,	 farm 

management,	 production	 and	 operation	 concepts	 of	 farm,	 

principles	 of	 technology	 application	 and	 strategy	 to	 increase	

products	and	quality	in	agriculture,	the	use	of	technology	for	

developing	productive	competency	of	farm	and	value-	added	

of	agricultural	products
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016502 การจัดการฟาร์มเกษตรขั้นสูง 2(1-2-3)

 Advanced Agricultural farm 

 Management 

	 รปูแบบของฟาร์ม	หลกัการทัว่ไปในการจดัการฟาร์ม	การวางแผน 

สร้างฟาร์ม	 การจัดการฟาร์มขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 การบริหารและ 

จัดการธุรกิจ	 การค�านวณผลผลิต	 สถิ ติประชากรและบัญชีฟาร ์ม 

ปัญหาและปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการฟาร์ม	 การวัดผลได้ในการท�า

ฟาร์ม

	 Patterns	 of	 farm,	 general	 farm	 management, 

farm	 construct ion	 planning , 	 small 	 and	 large	 farm 

management,	 business	 administration	 and	 management,	 

production	 forecast,	 population	 statistics	 and	 farm	 account,	

problems	 and	 factors	 affecting	 farm	 management,	 farm	 

outcome	evaluation.

5016601 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1 1(0-2-1) 

 Seminar on Agricultural 

 Technology 1 

	 การค้นคว้า	 รวบรวม	 การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ

วิทยาการใหม่	 ๆ	 รวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับวิทยาการ

ด้านเทคโนโลยีการเกษตรทั้งในประเทศไทย	 และ/หรือต่างประเทศ 

ในด้านการเลือกสรรเทคโนโลยี	 การปรับใช้	 การประดิษฐ์	 การถ่ายทอด 

การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของเทคโนโลยี	 วิเคราะห์	 สังเคราะห	์

เพือ่เขยีนรายงาน	การน�าเสนอรายงานการอภปิรายและสรปุผลการสมัมนา

	 Searching,	gathering	and	analyzing	new	academic	data	

related	to	new	academic	interests	including	issues	associated	

to	agricultural	technology	both	in	Thai	and/or	international	in 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

terms	of	technology	selection,	application,	invention,	transfer,	cost 

management,	return	from	technology,	analysis,	and	synthesis	for	

writing	report;	presentation,	discussion	and	conclusion	of	seminar

5016602 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2 1(0-2-1) 

 Seminar in Agricultural 

 Technology 2 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	เรียนรายวิชา	5016601	มาก่อน

	 การสังเคราะห์รายงานจากการทบทวนวรรณกรรมหรือผลงาน 

วิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรทั้งในและ/หรือต่างประเทศใน

ด้านการเลือกสรรเทคโนโลยี	 การปรับใช้	 การประดิษฐ์	 การถ่ายทอด 

การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของเทคโนโลยี	 วิเคราะห์	 สังเคราะห ์

เพือ่เขยีนรายงาน	การน�าเสนอรายงาน	การอภปิรายและสรปุผลการสมัมนา		

เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์การวจิยัด้านเทคโนโลยกีารเกษตร		

และสามารถน�าไปสู่การท�าวิทยานิพนธ์หรือรายงานความก้าวหน้าของ

วิทยานิพนธ์

	 Synthesis	 of	 reports	 from	 literature	 reviews	 or 

scientific	research	in	agricultural	technology	both	in	Thai	and/

or	 international	 in	terms	of	technology	selection,	application,	

report,	presentation,	discussion	and	conclusion	of	seminar	for	

exchanging	knowledge	and	research	experiences	in	agricultural	

technology	and	the	 report	could	be	contributed	to	 thesis	or	

thesis	progress	report.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016503 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 3(2-2-5)
 และเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 Technology from the Royal 
 Initiatives and Sufficiency Economy 
	 ความส�าคัญ	 หลักการเศรษฐกิจพอเพียงวิธีด�าเนินการเกษตร 
ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลกระทบของ 
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบเศรษฐกิจ	 การศึกษา	 วิเคราะห์โครงการส่วน
พระองค์และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริต่าง	 ๆ	 กระบวนการคิด
และขัน้ตอนการวางแผน	การปฏิบตั	ิการวจิยัและพัฒนา	จนกระทัง่ได้ผลผลติ
เป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	บทบาทของเทคโนโลยต่ีอการพฒันาคณุภาพชวีติ
ของประชาชนและสังคมไทย	 กระบวนการในการสาธิตและการเผยแพร่ 
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสู ่ประชาชน	 การจัดการเทคโนโลยีตามรอย 
พระยุคลบาทให้บังเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

	 Impor tance , 	 	 p r inc ip les 	 	 o f 	 	 su ffic iency		 

economy,		methodology		of		the	Royal		theory		for	agricultural 

procedures,	effects		of		natural		resources		on		economic		system,		

study		and		analysis		of		his		Majesty		private		projects,		thinking		process 

and	 	planning	 	 steps,	operation,	 research	 	and	development	 

to		obtain		appropriate		technology,	roles	of	technology	on	Thai	

people	and	Thai	society’s	life	quality	development,	demonstration 

process	and	dissemination		of	the	developmental		technology 

throughout	 	 the	 	 country,	 the	 Royal	 theory	 on	 technology 

management	to	increase	benefits	for	the	nation.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016504 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจเกษต 3(3-0-6)

 Strategic Management for Agribusiness 

	 แนวความคิดในการจัดการธุรกิจเกษตร	 หน่วยธุรกิจและ 

สภาพแวดล้อม	 การวิเคราะห์อุปสงค์	 การวิเคราะห์ผลผลิตและต้นทุน

การผลิต	 การท�าก�าไรสูงสุด	 การวิเคราะห์โครงสร้างการตลาดและ 

การประมาณการ	 การตัดสินในเรื่องราคา	 การวางแผนเพื่อการตัดสินใจ 

กลยุทธ์และการก�าหนดราคา	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน		

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าสินค้าเกษตร	 ลู่ทางในการเจาะตลาด 

สินค้าเกษตรในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและการวางแผนการตลาดสินค้า

เกษตรซึ่งรวมถึงนโยบายผลิตภัณฑ์	 การพัฒนาสินค้า	 กลยุทธ์ด้านช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย	 ระบบการส่ือข่าวและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ 

การตลาดเกษตรกับนโยบายของรัฐบาล

	 Concepts	 	of	 	 agribusiness	 	management,	business 

unit	 	 and	 	 environments,	 demand	 analysis,	 products 

and	 production	 cost	 analysis,	 maximum	 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		 

penetration		to		new		potential		agricultural		markets,		agricultural 

market		planning		and		product		policy,	product		development, 

place	 strategy,	 information	 system	 and	 related	 business 

marketing	and	government		policy.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016505 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(2-2-5) 
 Biotechnology for Agriculture 
	 ความหมายของเทคโนโลยชีวีภาพ	กระบวนการทางจลุชวีวทิยา 
และชีวเคมี ท่ี เกี่ ยวข ้องกับการเกษตร	 การน�าเทคนิคและวิธีการ
เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเกษตรและผลิตสินค้าเกษตร	 การก�าจัด
ของเสียจากฟาร์มเกษตร	 การปรับปรุงพันธุ์	 การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การสืบพันธุ์โดยใช้หลักทางพันธุวิศวกรรม	 การถ่ายฝาก	 เปลี่ยนแปลงยีน
เพื่อปรับปรุงลักษณะพันธุกรรมในพืชและสัตว์	 การจ�าลองทางพันธุกรรม	 
การเร่งอัตราการเจริญเติบโต		การตรวจสอบคุณภาพเกษตร		
	 Definitions	 of	 biotechnology,	 microbiological 
and	biochemistry	process	associated	with	agriculture,	the	use	
of	 biotechnology	 technique	 and	methodology	 in	 agriculture	
and	agricultural	product	production,	farm	waste	management,	
breeding,	 improvement	 of	 reproductive	 efficiency	 by	 genetic	 
engineering,	gene	transfer	for	animal	and	plant	trait	improvement, 
genetic	 model,	 growth	 acceleration	 rate,	 quality	 audit,	 
agricultural	development	and	quality	control

5016506 เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรยั่งยืน 3(2-2-5)
 Plants Production Technology 
 in Sustainable Agricultural System 
	 ความส�าคัญ	 ความหมายและค�าจ�ากัดความของเกษตรยั่งยืน 
แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนหลักการนิเวศวิทยาของเกษตรกรรม
ยั่งยืน	 แนวทางการปฏิบัติการท�าเกษตรยั่งยืนในระบบพืชผักไม้ผล 
การเลี้ยงสัตว์และการประมง	 ประโยชน์และผลกระทบจากการผลิตพืช 
การผลิตสัตว์และการผลิตสัตว์น�้าในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 การพัฒนา 
การเกษตรในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ทิศทางงานวิจัยในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน	 การศึกษาดูงานในฟาร์มของเกษตรกรท่ีประสบความส�าเร็จใน 
การผลิตระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  
	 Importance,	meaning	 and	 definition	 of	 sustainable	
agriculture,	sustainable	agriculture	concepts,	principle	of	ecology	
of	sustainable	agriculture,	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	 a	 system	 of 
sustainable	agricultural	production

5016507 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)

 Plant Breeding Technology   

	 ความรู ้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์	 การเก็บรวบรวมพันธุ ์วิธีการ 

ปรับปรุงพันธุ์	 เทคนิคและการจัดการปรับปรุงพันธุ์ในไม้ผล	 ผัก	 ไม้ดอก 

และไม้ประดับ	 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในงานปรับปรุงพันธุ์	 งานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง	ทัศนศึกษา

	 Knowledge	on	 genetics,	 breed	 collection,	breeding	

methods,	 breeding	 techniques	 	 and	management	 of	 fruits,	

vegetables,	flowering	plants	and	ornamental	plants,	breeding	

problems		and	solutions,	related	research,	field		study

5016508 เทคโนโลยีการจัดการเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Seed Management Technology 

	 ความหมายและความส�าคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ขบวนการ 

ทางสรรีวทิยาทีเ่กีย่วข้องกบัเมลด็พนัธ์ุ	การตรวจสอบคณุภาพของเมลด็พนัธุ ์

การรับรองและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์	 ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกและ 

การจดัการคณุภาพของเมลด็พนัธุใ์นช่วงการเกบ็รกัษา	วธิกีารทดสอบการงอก 

การจดัการโรคและแมลงที่พบในการผลติเมล็ดพนัธุ	์ความส�าเรจ็และปัญหา

ที่พบในการผลิตเมล็ดพันธุ์	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Definitions	 and	 importance	 of	 seed	 production, 

physiological	 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

5016509 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Agronomy Production 

 Technology 

	 ประโยชน์และความส�าคัญของการผลิตพืชไร่	 การจ�าแนกชนิด 

พันธุ ์	 การคัดเลือกสายพันธุ ์พืชไร่	 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชไร ่

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืชไร่	 บทบาท

ของเทคโนโลยีการเกษตรต่อการพัฒนาการผลิตพืชไร่	 การขยายพันธุ์และ

ปรับปรุงพืชไร่	หลักและวิธีการปลูกพืชแบบต่าง	ๆ 	การดูแลรักษาพันธุ์พืชไร่

ชนิดต่าง	ๆ	หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต	และวิทยาการเก็บเกี่ยวพืชไร่

	 Benefits	 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	harvestand	post-harvest	of	agronomy

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016510 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Horticulture Production 

 Technology 

	 ความหมายและความส�าคัญของพืชสวน	บทบาทของการผลิต 

พืชสวนต่อการพัฒนาประเทศ	 ปัญหาและทิศทางการผลิตการจ�าแนก 

ชนิดพืชสวน	 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชสวน	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชสวน	 บทบาทของเทคโนโลยี

การเกษตรในการพฒันาการผลติพชืสวน	การขยายพนัธุแ์ละปรบัปรงุพชืสวน 

หลักและวิธีการปลูกพืชสวนแบบต่าง	 ๆ	 การดูแลรักษาพันธุ ์พืชสวน 

ชนิดต่าง	 ๆ	 หลักการเก็บเก่ียวผลผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

พืชสวน	

	 Definitions	 and	 importance	 of	 horticultures,	

roles	 of	 horticultures	 production	 on	 country	 development, 

problems	and	production	direction,	horticulture	classification, 

appropr iate	 env i ronment	 for 	 hort icul ture , 	 factors 

influencinggrowth	 and	 development	 of	 horticulture,	 roles 

ofagricultural	 technologyin	 development	 of	 horticulture 

production,	 horticulture	 propagation	 and	breeding,	 principles 

and	methods	of	planting,	horticulture	crop	variety	maintenance,	

principles	of	harvestand	post-harvest	of	horticulture	

5016511 เทคโนโลยีการผลิตผักขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Vegetable Production 

 Technology

	 ความหมาย	 ความส�าคัญของผัก	 ปัญหาที่พบในการผลิตผัก 

การจ�าแนกชนิดผัก	 การพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการผลิตผักการวางแผน 

การผลิตผัก	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก	 การเลือกพื้นท่ีปลูก 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การเลือกชนิดและพันธุ ์ผัก	 การเพาะกล้า	 การปลูกและดูแลรักษา 

การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 การเก็บเก่ียว	 การเก็บรักษา	 ระบบตลาดของ 

การผลิตผัก	มาตรฐานการผลิตผัก	การผลิตผักนอกฤดู	 เทคโนโลยีการเพิ่ม

ผลผลิตผัก	 การผลิตผักแบบไม่ใช้ดิน	 การผลิตผักปลอดสาร	 การผลิตผัก 

ในระบบอินทรีย์	การผลิตผักในระบบอุตสาหกรรม	ดูงานจากประสบการณ์

จริงของเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จในการผลิตผักในประเทศ	 ทิศทาง

การวิจัยในการผลิตผัก	

	 Defin i t ions	 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,	 fieldstudy	 of 

successful	farmer	in		vegetable	production,		research	direction		

on	vegetable	production

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016512 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและ 3(2-2-5)

 ไม้ประดับขั้นสูง

 Advanced Floriculture and

 Ornamental Plant Production 

 Technology 

	 ความหมายและความส�าคัญของไม ้ดอกและไม ้ประดับ 

ปัญหาที่พบในการผลิต	 การจ�าแนกชนิดของไม้ดอก	 การพิจารณาเพื่อ

ตัดสินใจในการผลิต	 การวางแผนการผลิต	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 

การเลอืกพืน้ทีป่ลกู	การเลอืกชนดิและพนัธุ	์การเพาะกล้า	การปลกูและดแูล

รักษา	 การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 การเก็บเกี่ยว	 การเก็บรักษา	 ระบบตลาด 

และมาตรฐาน	 การผลิตไม้ดอกและไม้ประดับนอกฤดู	 เทคโนโลยีการ

เพิ่มผลผลิต	 การผลิตไม้ดอกในระบบอินทรีย์	 การผลิตไม้ดอกไม้ประดั 

บเชงิอตุสาหกรรม	การผลติไม้ดอกต่างประเทศ	การดงูานจากประสบการณ์

จริงของเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จในการผลิตในประเทศไทย	 ทิศทาง

การวิจัยในการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ

	 Definitions	and	importance	of	flowering	and	ornamental 

plants,	 production	 problems,	 flowering	 plant	 classification, 

consideration	 for	 decision	making	 of	 production,	 production 

plann ing , 	 f ac to r s 	 a f fec t ing 	 g rowth , 	 p lant ing 	 s i te 

selection,	 types	 and	 variety	 selection,	 cultivation,	 plants 

growing	and	maintain,	pest	control,	harvest,	storage,	marketing	and	

standard	systems,	out	of	season	of	floriculture	and	ornamental 

plant	production,	production	 technology,	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
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5016513 สมุนไพรและการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5)

 Medicinal Plants and Utilization 

	 ความหมายของสมุนไพร	 ชนิดและประเภทของสมุนไพร 

กลุ ่มของสารเคมีที่พบในพืชสมุนไพร	 วิธีการสกัดสารจากพืชสมุนไพร 

การผลิตพืชสมุนไพร	 การผลิตพืชสมุนไพรเชิงการค้า	 หลักการเก็บพืช

สมนุไพร	ประโยชน์และโทษของการใช้สมนุไพร	สมนุไพรทีใ่ช้กบัพชื	สมนุไพร

ท่ีใช้กับปศุสัตว์และประมง	 การน�าภูมิปัญญาไทยและการศึกษาต่อยอด 

ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร	แนวทางการวิจัยพืชสมุนไพร	ชนิดและประเภท

ของพืชสมุนไพรที่รู้จักในต่างประเทศ

	 Definitions	 of	medicinal	 plant,	 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	 furtherstudy	 in	 	medicinal	 plant 

utilization,	medicinal	plant	research	guideline,	species	and	types	

of	foreign		medicinal		plants

5016514 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์ 3(2-2-5)
 Digestive Physiology of Animals 
	 ระบบทางเดนิอาหาร	ขบวนการย่อยโภชนะอาหาร	คาร์โบไฮเดรท 
โปรตีน	ไขมัน	วิตามินและแร่ธาตุต่าง	ๆ	กระบวนการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่
เซลล์ของสัตว์	ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารระบบ
ไหลเวียนโลหิตและการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดของสัตว์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Digestive	 system,	 digestion	 process	 of	 nutrients, 
carbohydrate,	 protein,	 l ipid,	 	 vitamin,	 and	 minerals;	 
nutrient	 absorption	 process	 into	 animal	 cell,	 nervous	 and	
muscular		systems	of	digestive	tract,	cardiovascular	system	and	
absorption	of	nutrient	into	circular	system

5016515 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง 3(2-2-5)
 Non-ruminant Nutrition 
	 โภชนะและความต้องการโภชนะในสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องการย่อย 
การดูดซึมโภชนะและเมทาบอลิซึม	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างโภชนะ 
การประเมินคุณค่าของวัตถุดิบอาหารสัตว์	 การแปรรูปอาหารสัตว์ 
การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง		
การขาดโภชนะ	 เทคนิคในการวิจัยและข้อควรพิจารณาในการวิจัยอาหาร
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		tropical	region

5016516 นิเวศวิทยาในกระเพาะหมักและโภชนศาสตร์ 3(2-2-5)

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง  

 Rumen Ecology and Ruminant Nutrition 

	 จุลชีววิทยาพื้นฐาน	 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก

ของสตัว์เค้ียวเอือ้ง	ระบบทางเดนิอาหารและกระบวนการย่อยอาหารในสตัว์

เคี้ยวเอื้อง	 เมแทบอลิซึมอาหารคาร์โบไฮเดรท	 เมแทบอลิซึมอาหารโปรตีน	

เมแทบอลิซึมไขมัน	เมแทบอลิซึมไวตามินและแร่ธาตุ	เมแทบอลิซึมน�้าใน	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

สัตว์เคี้ยวเอื้อง	 กระบวนการควบคุมสังเคราะห์กลูโคสในสัตว์เค้ียวเอื้อง 

การประเมินจุลินทรีย์ในรูเมนโดยการใช้สารอนุพันธ์พิวรีนจากปัสสาวะของ

สัตว์เคี้ยวเอื้อง	ความผิดปกติที่เกิดจากโภชนาการในสัตว์เคี้ยวเอื้อง	เทคนิค

การวิจัยด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องวิธีการศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทาง

เดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

	 Microbiology,	 nutritional	 ecology	 of	 the	 ruminant, 

digestive	physiology	and	nutrition	of	ruminants,	rumen	metabolism	

of	carbohydrates,	rumen	metabolism	of	protein,	rumen	metabolism 

of	 lipids,	 rumen	 metabolism	 of	 vitamins	 and	 minerals, 

metabolism	of	water	 in	ruminant,	control	of	gluconeogenesis	

in	ruminant,	estimation	of	microbial	supply	in	ruminants	using	

urinary	purine	derivatives,	nutritional	problems	related	to	the	

gastro-intestinal	tract,	research	technique	in	ruminant	nutrition,	

methods	in	gut	microbial	ecology	for	ruminants

5016517 ชีวเคมีประยุกต์ด้านโภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5) 

 Applied Biochemistry in 

 Animal Nutrition 

	 ชีวเคมีด้านโภชนศาสตร์สัตว์		ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกายสัตว์		

กระบวนการเมทาบอลซิมึในเนือ้เยือ่ไขมนักระบวนการเมทาบอลซิมึในเชลล์

ตบักระบวนการเมทาบอลซิมึโปรตนีในรเูมน	กระบวนการเมทาบอลซิมึคาร์

โบไฮเดรทในรูเมนกระบวนการเมทาบอลิซึมกรดไขมันที่ระเหยได้ง่ายและ

แอมโมเนียไนโตรเจนในรูเมน	 กระบวนการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในรู

เมนกระบวนการเมทาบอลิซึมไวตามินและแร่ธาตุในเชลล์	 ภาวะความผิด

ปกติจากการขาดโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Biochemistry	 in	 animal	 nutr it ion,	 reactivity 
in	 animal	 body,	metabolism	 in	 adipose	 cells,	metabolism	 in	
liver	 cell,	metabolism	 of	 protein	 in	 rumen,	metabolism	 of	
carbohydrate	in	rumen,	metabolism	of	volatile	fatty	acids	and	
ammonia	 nitrogen	 in	 rumen,	microbial	 protein	 synthesis	 in 
rumen,	metabolism	of	mineral	and	vitamins	in	cells,	metabolic	
disorders	in	ruminants

5016518 ทรัพยากรอาหารสัตว์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
 การให้อาหารสัตว์เขตร้อน 
 Tropical Feed Resources and 
 Feeding Technology 
	 ทรัพยากรอาหารสัตว ์ เขตร ้อนเทคโนโลยีชีวภาพและ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในทวีปเอเชีย	 การประเมินและวิเคราะห์คุณค่า
โภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์ในห้องปฏิบัติการ	 ขบวนการถนอมอาหารสัตว ์
กระบวนการปรบัปรุงคณุค่าทางโภชนะอาหารสตัว์	การใช้วตัถดุบิอาหารสตัว์
ท้องถิ่นเพื่อการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย	การใช้เศษเหลือทางการเกษตร
เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์ม	 เทคโนโลยีการให้อาหารสัตว์เขตร้อน 
และความต้องการโภชนะของสัตว์ในเอเชีย
	 Tropical	feed	resources,	animal	feed	biotechnology 
and	 industry	 in	 Asia-Pacific	 region,	 nutritional	 analysis	 and	
evaluation	 in	 laboratory,	 feed	 preservation,	 processing, 
methods	 to	 improve	 nutritional	 value,	 use	 of	 local	 tropical	
feed	resources	for	livestock	production	in	Thailand,	utilization	
of	crop	residues	in	farming	system,	tropical	feeding	technology	
and	nutritional	requirement	of	animals	in	Asia
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5016519 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)

 ชีวภาพเพื่อการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง

 Environmental Physiology and 

 Biotechnology for Domestic   

 Animal Reproduction 

	 สภาพแวดล้อมของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นการตอบ 

สนองและการปรับตัวของสัตว์เลี้ยงในสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ความเครียด

และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์	 กลไกสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ

ให้ผลผลิตของสัตว์	 ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์	 ปัญหาและจริยธรรมในการ

เลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

	 Environment	 of	 homeotherm	 and	 poikilotherm, 

responses	 and	 adaptation	 of	 domestic	 animals	 in	 various	

conditions,	 stress	 and	 affected	 factors	 on	 reproductive	 tract,	

environmental	 mechanism	 affecting	 animal	 productivity,	

importance	 of	 biotechnology	 in	 reproductive	management, 

application	of	biotechnology	for	improving	reproductive		efficiency, 

problems	and	ethics	in	selection	of	biotechnologies

5016520 เวชศาสตร์สัตว์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Veterinary Medicine 

	 หลักการใหม่	 ๆ	 ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในด้านของ 

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคในสัตว์	 การจัดการสัตว์ป่วยทางคลินิก		

โภชนศาสตร์บ�าบัดทางคลินิก	 รูปแบบการรักษาโรคทางคลินิกและการ

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใหม่จากเอกสารงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์คลินิก

ทางสัตวแพทย์

  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 New	principles	and	efficiency	of	diagnosis	and		treatment, 

clinical	management	of	sick	animals,	clinical	nutrition	therapy,	

clinical	treatment		pattern,	study	and	analysis	of	new	data	from	

research	papers	in	clinical	veterinary	medicine

5016521 การผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Livestock and 

 Poultry Production 

	 การผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกขั้นสูงในโลกและในประเทศไทย 

การจดัการสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางพนัธกุรรม

ในการผลติปศสุตัว์และสตัว์ปีกขัน้สงูการปรบัปรงุสมรรถภาพการเตบิโตและ

การให้ผลผลิตในปศุสัตว์และสัตว์ปีกการปรับปรุงคุณภาพซากในการผลิต

ปศสุตัว์และสตัว์ปีกขัน้สงูการจดัการและการใช้ฮอร์โมนเพือ่การเพิม่ผลผลติ

น�้านมและคุณภาพน�้านมการปรับปรุงกระบวนการผลิตไข่ผลผลิตไข่และ

คุณภาพไข่เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงระบบสืบพันธุ์ส�าหรับการผลิต

ปศุสัตว์และสัตว์ปีกขั้นสูง	

	 Advanced	 livestock	 and	 poultry	 production 

in	 the	 world	 and	 Thailand,	 appropriate	 environmental 

managementrelated	 to	 genetic	 characteristics	 in	 advanced 

l ivestock	 and	 poultry	 product ion,	 improvement	 of 

growthperformance	and	productivity	 in	 livestock	and	poultry,	

improvement	 of	 carcass	 quality	 in	 advanced	 livestock	 and	

poultry	production,	management	and	hormonal	manipulation 

for	 improving	 milk	 yield	 and	 quality,	 improvement	 ofegg 

production	process,	egg	production	and	egg	quality,	biotechnology 

for	improving	reproduction	in	advanced	livestock	and	poultry	

production
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016522 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Aquaculture Technology 

	 สถานการณ์	รปูแบบและองค์ประกอบของการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ 

ของประเทศไทยและต่างประเทศบทบาทของเทคโนโลยีต่อการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้า		การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	ได้แก่		ปลา	กุ้ง	หอย	

ตะพาบน�้าและพรรณไม้น�้า	 การแพร่กระจายและการจัดจ�าแนกชีววิทยา

นิเวศวิทยาของแหล่งน�้า	 การเพาะพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์	 การจัดการ 

โรงเพาะฟัก	 การเตรียมบ่อเลี้ยง	 การเลี้ยง	 การให้อาหาร	 การดูแลรักษา		

โรคและการป้องกันรักษา	 การจัดการฟาร์มสัตว์น�้า	 ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เพิ่มผลผลิตสัตว์น�้า	 การเพาะเล้ียงสัตว์น�้าแบบพัฒนาด้วยวิธีการต่าง	 ๆ 

โดยน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมห้องเย็น	 การส่งออก

สนิค้าสัตว์น�า้และแนวโน้มทางการตลาดสัตว์น�า้ทีมี่ความส�าคญัทางเศรษฐกจิ		

บัญชีที่จ�าเป็นในการเลี้ยงสัตว์น�้า

	 Situations,	patterns,	and	compositions	of	aquaculture 

in	 Thailand	 and	 foreigncountries,	 rolesof	 technology	 in	

aquaculture,	 aquatic	 animals	 affecting	 economics	 e.g.	 fishes,	

shrimp,	 shellfishes,	 soft-shelled	 turtles,	 and	 aquatic	 plants;	

distribution	 and	 biological	 classification	 of	 aquatic	 animals, 

ecological	 reservoirs,	 breeds	 and	 breeding	 improvement,	 

hatchery	management,	 pond	 preparation,	 rearing,	 feeding,	 

maintenance,	 disease	 and	 control,aquatic	 animal	 farm	 

management,	factors	influencing	aquatic	productivity.	intensive	

aquaculture	 using	 new	 technology	 to	 apply	 in	 cold	 storage	 

industry,	aquatic	animal	export	and	marketing	trend		of	economic	

aquatic	animals,	essential	accounting	in	aquaculture

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016523 โภชนศาสตร์และอาหารสัตว์น�้าขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Nutrition and Feed 

 of Aquatic Animals  

	 หลักการและความส�าคัญของอาหารและสารอาหารชีว 

พลังงานศาสตร์	สารอาหาร	ระบบการย่อยและดูดซึมอาหาร	กระบวนการ

ภายในร่างกายที่จะเปลี่ยนธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์น�้า	ชนิดของ

อาหารที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อสัตว์น�้า	 ความต้องการอาหารเพื่อการด�ารง

ชีวิต	 เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัตว์น�้า	 ผลของอาหารต่อการเพิ่ม

ผลผลิตสัตว์น�้า	การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร	การตรวจ

สอบวตัถดุบิ	การค�านวณสตูรอาหาร	การผลติอาหารสตัว์น�า้	โรคทีเ่กีย่วข้อง

กับสารอาหาร

	 Principles	and	definitions	of	 feed	and	nutrient,	bio	

energy,	nutrition,	digestive	system	and	adsorption,	nutritional	

changing	process	in	fish	health,	types	of		important	and	essential	

feed	for	aquatic	animals,	feed	requirement	for	living,	growth,	and	

production	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	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016524 การจัดการคุณภาพน�้าและการบ�าบัด 3(2-2-5)

 น�้าเสียเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

 Water Quality Management 

 and Water Treatment for Aquaculture 

	 คุณภาพของน�้าทางกายภาย	 เคมีและชีวภาพที่ใช้ส�าหรับการ

เพาะฟัก	อนบุาลและการเลีย้งสตัว์น�า้	ปัจจยัทีม่ผีลต่อคณุภาพน�า้ในบ่อเลีย้ง 

สัตว์น�้า	 กระบวนการเปล่ียนแปลงคุณภาพน�้าในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าน�้าเสี 

ยและลักษณะของน�้าเสีย	 การป้องกันการเน่าเสียของน�้าในบ่อเล้ียงสัตว์น�้า 

เกณฑ์มาตรฐานของสัตว์น�้า	 การจัดการและควบคุมคุณภาพน�้าการแก้ไข 

และบ�าบัดน�้าเสีย	 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้าที่มีต่อ

ผลผลิตทางการประมง	ก�าลังผลิตขั้นต้นของแหล่งน�้าประเภทต่าง	ๆ	ระดับ

ความสมบูรณ์ของแหล่งน�้า	 วิธีและเทคนิคในการวัดก�าลังผลิตของแหล่งน�้า	 

การประเมินทรัพยากรประมงทั้งทางตรงและทางอ้อม	 การประเมินผล 

การควบคุมการท�าประมง		การจัดการพืชน�้า	

	 Physical,	 chemical	 and	 biological	 water	 qualities	

for	hatchery,	nursing	and	aquaculture,	 factors	affecting	water	

quality	 in	 culture	 ponds,	 water	 quality	 changing	 process	 in	

culture	 pond,	 waste	 water	 and	 characteristics,	 prevention	

of	waste	water	 in	 fish	pond,	water	 	 quality	 standard	 criteria, 

water	quality	management	and	control,	waste	water	solving	and 

treatment,	 impacts	 of	 water	 quality	 changes	 on	 fishery 

productivity	 ofwater	 resources,	 euthrophic	 levels	 ofutility	 of	

water	resources,	methodology	and	techniques	for	productivity	

measurement	of	water	resources,	fishery	resources	assessment	

in	both	direct	and	indirect	dimension,	evaluation,fishery	control,	

aquatic	plant	management

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016525 โรคและการวินิจฉัยโรคสัตว์น�้า 3(2-2-5) 

 Diseases and Disease Diagnosis 

 of Aquatic Animals 

	 โรคสตัว์น�า้	ทัง้ทีพ่บในธรรมชาตแิละทีพ่บในบ่อเลีย้ง	ทีม่สีาเหตุ

จาแบคทีเรีย	ปรสิต	ไวรัส	เชื้อราและอื่น	ๆ	ลักษณะและอาการของสัตว์น�้า 

ที่เป็นโรค	 ฤดูกาลที่ระบาด	 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับสิ่งแวดล้อม 

การตรวจวนิจิฉยัโรคสตัว์น�า้ด้วยวธิกีารต่าง	ๆ 		การจ�าแนกชนิดของเชือ้ทีเ่ป็น

สาเหตขุองการเกดิโรค		ระบบภมูคิุม้กนัในสตัว์น�า้		การป้องกนัและการรกัษา		

ตลอดจนผลกระทบของการเกิดโรคต่อการผลิตและผู้บริโภค

	 Fish	 diseases	 in	 both	 natural	 and	 pond	 condi-

tionscausing	by	bacteria,	 	parasites,	 viruses,	 fungi	 and	others;	

characteristics	and	symptomsof	diseased	fish	seasonal,	disease	

outbreak,	 relationships	 between	 disease	 and	 environment, 

diseases	diagnosis	techniques	in	aquatic	animals,	prevention	and	

treatment,	and	impact	of	diseases	on	aquaculture	and	consumers

5016526 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น�้า 3(2-2-5) 

 Immunology of Aquatic Animals 

	 หลักการเกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น�้า	 กลไกของระบบ 

ภูมิคุ้มกันและการท�างานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้งระดับเซลล์ 

และอวัยวะ	กลไกการติดเชื้อ	รวมทั้งโรคของระบบภูมิคุ้มกัน	หลักการสร้าง

เสริมภมูคิุม้กนัของปลา	วคัซีนและชวีภณัฑ์	วธิีการเตรยีม	การใช้และปัญหา 

ในการใช้วัคซีนกับสัตว์น�้าที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 การตรวจวินิจฉัย 

โรคทางซีรัมวิทยาและการแปรผล	 วิธีการตรวจสอบทางภูมิคุ ้มกันใน 

ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและการรักษาความปลอดภัยใน 

ห้องปฏิบัติการการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 Principles	 of	 immunology	 of	 aquatic	 animals, 

mechanisms	and	functions	of	body		immune	system	in	the	cell	

and	organs,	infection	mechanisms,	and	immune	system	diseases,		

principles	of	immune		improvement	in	fish,	vaccine	and	bio-prod-

ucts,	 preparation,	 application	 	 and	 problems	 ofvaccination 

in	economic	aquatic	animals,	serological	disease	diagnosis	and		

interpretation,	immunity	evaluation	method	in	laboratory,	quality	

control	and	safety	in	laboratory,		immunity	response

5016527 พิษวิทยาในน�้าและการประเมินอันตราย 3(2-2-5)

 Aquatic Toxicology and 

 Hazard Evaluation 

	 หลกัการและวธิกีารของการศกึษาพษิวทิยา	การดดูซมึสาร		การก

ระจายของสารและการขบัสารพษิออก	การเปลีย่นรปูทางชวีภาพ		อวยัวะเป้า

หมายของการเกิดพิษในสัตว์น�้า	 ประเภทของสารมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสิ่งมีชีวิตในน�้า	 การเคล่ือนย้ายและความเป็นไปของสารก�าจัดศัตรูพืช 

โลหะหนักและสารพิษอื่น	 ๆ	 ผลด้านพิษวิทยาและนิเวศวิทยาของวัตถุมี

พิษต่าง	 ๆ	 การประเมินค่าอันตราย	 ชนิดของสารพิษและสื่อที่ก่อให้เกิด 

อนัตรายอืน่	ๆ 	ทีพ่บในแหล่งน�า้	ผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายของสารพษิทีม่ต่ีอ

สิ่งมีชีวิตในน�้าและระบบนิเวศ	 ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นพิษและผลกระทบ 

ของมลพิษต่อประชาคมสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้า	 ตลอดจนการวัดผลตอบ

สนองของส่ิงมีชีวิตในน�้าต่อสิ่งที่ท�าให้เกิดน�้าเสีย	 กระบวนการผลิตและ 

การหมุนเวียนแร่ธาตุต่างๆ

	 Principles	and	methods	of	toxicology	study,	substance 

absorption,	 substance	 	 distribution	 and	 toxin	 elimination, 

biological	 transformation,	 target	organs	of	 aquatic	 toxicology,		

toxic	 substances	 harm	 to	 aquatic	 organisms,	 transformation	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

and	 process	 of	 pesticide,	 heavy	 	 metals	 and	 other	 toxic	

substances,	 effects	 of	 toxic	 substances	 on	 toxicology	 and	

ecology,	 hazard	 	 evaluation,	 types	 of	 toxins	 and	 substances	

in	 aquatic	 resources,	 impacts	 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,	 production 

and	minerals	cycle

5016528 การใช้ยา สารเคมี และสมุนไพร 3(2-2-5)

 ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  

 Drugs Chemicals and 

 Medicinal Plants Application

  for Aquaculture 

	 โรคและศัตรูของสัตว์น�้า	 ลักษณะและอาการของโรค	 ชนิด	

ประวัติและความหมายของยาและสารเคมีท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

กลไกในการออกฤทธิ์ของยาและสารเคม	ี กลไกการดื้อยาและการต้านฤทธิ ์

สารเคมี	 ชนิดของสมุนไพร	 การสกัดสมุนไพรและวิธีการน�าสมุนไพรมาใช้

ประโยชน์	 แนวทางการพัฒนาสมุนไพรไทยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและ

กระบวนการพัฒนาการน�าสมุนไพรมาใช้ในการประมงเชิงธุรกิจ	 การใช้ยา	

สารเคม	ีและสมนุไพรในการป้องกนัและรกัษาโรคสตัว์น�า้		การเร่งการเจรญิ

เติบโตของสัตว์น�้าและอื่น	 ๆ	 การทดสอบประสิทธิภาพของยาและสารเคมี

ที่ใช้ในการรักษาโรค	 ผลของสารเคมีต่อสัตว์น�้า	 การทดสอบสารออกฤทธิ์

ในยา	สารเคมีหรือสมุนไพร	ผลกระทบของการใช้ยาและสารเคมีต่อสัตว์น�้า	 

สิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์		
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

Aquatic	animal	disease,	characteristics	and	symptoms	of	aquatic	

animal	diseases,	types,	history	and	definition	of	drugs	and	chemicals 

for	 aquaculture,	 mechanism	 of	 the	 action	 of	 	 medicine 

and	 chemical	 substances,	mechanism	 of	 drug	 and	 chemical	

resistance,types	 of	 herb	 extracting	 and	 utilizing	method,Thai	

medicinal	 plant	 development	 approach	 for	 aquaculture	 and		

aquatic	animal	business,	use	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	onaquatic	

animals,	bioactivity	tests	of	drug,	chemicals,	and	herbs,	impacts	of	

drugs	andchemicals	on	aquaticanimals,	environment,	or	human

5016529 การควบคุมคุณภาพสัตว์น�้าและ 3(2-2-5)

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

 Quality Control of Aquatic Animal

 and Products Development 

	 องค์ประกอบทางเคมีของสัตว ์น�้าและผลิตภัณฑ์ประมง 

การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 การใช้ประโยชน์

ของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 หลักการควบคุมคุณภาพ	 เทคโนโลยี 

การควบคุมคุณภาพ	การประเมินคุณภาพ	วิธีการวัดค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

คุณภาพของวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	 การควบคุมการผลิต 

สัตว์น�้าแช่เยือกแข็งและสัตว์น�้าบรรจุกระป๋อง	 การประเมินคุณภาพสัตว์น�้า 

โดยใช้ดชันวีดัความเน่าเสยีและมาตรฐานการเกบ็รักษา	กระบวนการพฒันา 

ผลิตภัณฑ์การทดสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และแนวทาง 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงชนิดต่าง	ๆ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Chemical 	 components	 of 	 aquat ic	 animals 

and	 fishery	 products,	 component	 differentiationof	 fishery 

products,	utilization	of	microorganisms	in	aquatic	animal	products, 

principles	of	quality	control,	quality	control	technology,	quality	

assessment,	measurementof	 factors	 	 involving	 raw	materials	

quality	and	fishery	products	development,	production	control,	

aquatic	 animal	 freezing	 and	 canning,	 quality	 assessment	 of	 

aquatic	 animal	 by	 indicators	 of	 spoilage;and	 	 preservation	 

standards,	 product	 development	 process,	 new	 product	 

developmentassessment,	 preparation	 of	 products	 to	market,	

application	of	 statistics	 for	product	development	assessment	

and	guidelines	for	fishery	product	development

5016530 เทคโนโลยีการจัดการผลผลิต 3(2-2-5)

 หลังการเก็บเกี่ยว  

 Post-harvest Management Technology 

	 ความหมายและความส�าคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	

บทบาทของวทิยาการหลงัการเกบ็เกีย่วทีม่ผีลต่อการพฒันาประเทศ	ปัญหา

และทิศทางของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	 สรีรวิทยาของพืชหลังการเก็บ

เกี่ยว	ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บเกี่ยว	ดัชนีการเก็บเกี่ยววิธีการปฏิบัติหลังการ

เก็บเกี่ยวของพืชตัวอย่าง	มาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร	

การก�าหนดมาตรฐานการผลิต	 การควบคุมคุณภาพ	 การวิเคราะห์ปัญหา	

การพจิารณาการตัดสนิใจ	การควบคมุการผลิตและการด�าเนนิการ	และการ

วางแผนการตลาดสนิค้าเกษตรซึง่รวมถงึนโยบายผลติภณัฑ์	การพัฒนาสนิค้า	
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ระบบการสื่อข่าวและความสัมพันธ์
ระหว่างธรุกจิการตลาดเกษตรกบันโยบายของรฐับาลแนวทางการวิจยัเกีย่ว
กับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว



293RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 Definitions	 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	on	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	marketing,	planning	and	products	

policy,	 product	 development,	 distribution	 channel	 strategies,	

information	systems	and	relationship	of	business	marketing	and	

government’s	policy,	research	guideline	on	post-harvest

5016531 อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น�้า 3(2-2-5)

 Fish Processing Industry 

	 หลักการและวิธีการแปรรูปสัตว์น�้า	 การพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 โดยใช้สารเคมี	 การใช้ความร้อน		

การท�าเคม็		การท�าแห้ง		การหมกัดองและการฉายรงัส	ี	การใช้ภาชนะบรรจุ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมง		หลักการท�าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง		

เทคโนโลยีใหม่ส�าหรับการแปรรูป		ผลของการแปรรูปต่อคุณค่าทางอาหาร

และสุขภาพของผู้บริโภค	เทคโนโลยีส�าหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า

	 Principles	and	methods	of	aquatic	animal	processing, 

appropriate	 technology	 to	 	 develop	 aquatic	 animal 

processing,	 application	 of	 heating,	 salting,	 fermenting	 and 

radiation,	new	technology	for	processing,	effect	of	processing	on	

nutritional	and	health	of	consumers,	aquatic		animal	product	

packaging	technology

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

50165532 ความปลอดภัยและการประเมิน 3(3-0-6)

 ความเสี่ยงของอาหาร  

 Food Safety and Risk Assessment  

	 ความปลอดภัยและความเสี่ยงทางกายภาพ	 ทางเคมีและ

จุลินทรีย์	 สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร	 พิษและสารพิษจากจุลินทรีย์	 สาร

ปนเปื้อน	 สารพิษจากธรรมชาติ	 อาหารปรับปรุงพันธุกรรม	 การวิเคราะห์

และประเมนิความเสีย่งในห่วงโซ่อาหาร	ข้อบงัคบัและการควบคมุความเสีย่ง

และอันตรายของอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ	กรณีศึกษาในด้าน

ความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงในระบบประกันคุณภาพ

	 Safety	 and	 risk	 from	 physical,	 chemical	 and 

microbiological	 risks;	 contaminant,	 toxin	 and	microorganism	

toxins,	natural	toxin,	GMO;	analysis	and	risk	assessment	in	food	

chain;	regulation	and	risk	assessment	control	of	Thai	and	foreign 

foods;	 case	 studies	 of	 safety	 and	 risk	 assessment	 in	 quality	

control	system

5016533 สมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ 3(2-2-5)

 ประกอบอาหาร  

 Functional Properties of 

 Food Components 

	 สมบัติเชิงหน้าที่ของน�้า	 คาร์โบไฮเดรต	 โปรตีนและไขมัน	

กลไกการท�าหน้าที่อันตรกิริยาระหว่างส่วนประกอบอาหาร	 เทคโนโลยี

การสังเคราะห์ส่วนประกอบอาหาร	 บทบาทของส่วนประกอบอาหารต่อ

คุณลักษณะและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Functional	 properties	 of	 water,	 carbohydrate, 
protein	 and	 fat	 in	 foods,	mode	 of	 action,	 food	 ingredient 
interaction,	ingredient	synthesis	technology,	role	of	ingredients	
in	food	characteristic	and	quality	improvement

5016534 การตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Marketing in Food Industry 
	 แนวคิดและการพัฒนาหน้าที่ของตลาด	 บทบาทและกลยุทธ์ 
ของการตลาด	 การแข่งขันการวางแผนการตลาด	 การตลาดภายในและ
ส่งออกของผลิตภัณฑ์อาหาร	 ข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรการค้นคว้าและ 
การน�าเสนอความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชา
	 Marketing	 concept	 and	 development	 of	marketing	
function,	marketing	role	and	strategies,	competition,	market	plan,	
domestic	and	export	market	for	food	product,	international	trade	
and	investment	agreement	related	to	food	industry,	searching	
and	presentation	of	current	information	and	progress	in	related	
topics

5016535 หลักการแปรรูปและพัฒนา 3(2-2-5)
 ผลิตภัณฑ์อาหาร
 Principle of Processing and
 Food Products Development 
	 หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น	 หลักปฏิบัติที่ดีในการแปรรูป
อาหาร	 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 การคัดเลือกและพัฒนาแนวคิด
ผลิตภัณฑ์อาหาร	 เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงระบบ	 การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม	่ การประเมินอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร	 หลักการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทางประสาท
สัมผัส

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 Principles	 of	 food	 processing,	 good	manufacturing	

practices	in	food	processing;	principles	of	food	product	devel-

opment,	selection	and	concept	developing	of	food	products,	

new	food	product	technique,	systematic	product	development,	

conceptual	formation	of	new	product;	evaluation	of	shelf	life	of	

food	products;	principles	of	sensory	evaluation	of	food	product	

5016536 ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัย 3(3-0-6)

 ในกระบวนการผลิตอาหาร  

 Quality System of Food Safety

 in Food Processing 

	 หลักการและความส�าคัญของระบบ	 GMP	 และ	 HACCP 

ความส�าคัญของอันตรายและการจัดการด้านความปลอดภัยในการผลิต

อาหารการก�าหนดมาตรฐานป้องกันการปนเปื ้อนข้ามการผลิตขั้นต้น 

การควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ	 สถานที่ประกอบการและ

สิ่งอ�านวยความสะดวก	 การควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร	 การควบคุม

ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล	 การซ่อมบ�ารุงและการสุขาภิบาล	 การประยุกต์

ใช้ระบบ	HACCP	ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

	 Principles	 and	 importance	 of	 good	manufacturing 

practice	system	(GMP)	and	hazard	analysis	and	critical	control 

point	 system	 (HACCP);	 importance	 of	 hazard	 and	 security 

management	in	food	processing;	regulation	of	protecting	standard 

of	cross	contamination	in	primary	processing,	quality	control	of	

source	and	raw	materials,	place	and	facilities,	food	processing	

control,	personal	hygiene	control;	maintenance	and	sanitation;	

applying	of	HACCP	system	in	food	industry			
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016537 มาตรฐานและกระบวนการผลิต 3(3-0-6)

 อาหารในอุตสาหกรรม  

 Standard and Processing of Food in Industry 

	 การออกแบบและวางผังโรงงาน	 การตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร

และข้ันตอนขออนุญาตผลิตอาหาร	 มาตรฐานระบบการจัดการความ

ปลอดภัยของอาหารฉลากอาหารและเลขสารบบ	 ระเบียบการแสดงข้อมูล

ฉลากอาหารของไทยและต่างประเทศ	กฎหมายและการแสดงข้อมูลอาหาร

ในฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ	กฎหมายของการสอบกลับ	การเรียก

คืน	 การถอนคืนผลิตภัณฑ์	 ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการเรียกคืน

ผลิตภัณฑ์	

	 Design	and	layout	of	plant,	audit	of	food	plant	and	

permission	steps	for	food	producing;	food	safety	management	

system;	food	labeling	and	systematic	food	number,	regulation	

of	 Thai	 and	 foreign	 food	 labeling,	 law	 and	 labeling	 of	 food	

components	 data	 in	 food	 labels	 and	 nutritional	 labels;	 laws	

of	traceability.	recalling,	and	withdrawal	of	products;system	of	

traceability	and	product	retrieval

5016538 การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร 3(2-2-5)

 Food Processing Machinery Design 

	 ทฤษฎีและหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับช่วย

ออกแบบส�าหรบัเครือ่งจกัรเกษตรและอปุกรณ์ทางด้านอตุสาหกรรมอาหาร	

	 	Theory	and	principles	of	computer-aided	design	for	

agricultural	machinery	and	equipment	for	the	food	industry		

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016539 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมอาหาร 3(2-2-5)

 Creativity and Innovations of Food 

	 หลักการแปรรูปและถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยีท่ีพัฒนา 

ขึ้นใหม่	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง	ๆ	แนวทางการสร้างสรรค์

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารใหม่และการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ด้านอาหารไทย	

	 Principles	 of	 food	 processing	 and	 preservation 

using	 innovation	 technologies,	 types	 of	 food	 products 

of	innovations,	guidelines	for	innovative	creation	of	food	industry	

and	local	wisdom	cuisine	of	Thailand	

5016594 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 Thesis 

	 การท�าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร	 เพื่อแก้ปัญหา 

สร้างองค์ความรู้หรือการพัฒนาเทคนิคและวิธีการใหม่	 ๆ	 ส�าหรับการแก้

ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเกษตร	ภายใต้การก�ากับดูแลและการแนะน�าของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
	 Working	 on	 agricultural	 technology	 research 
for	solving	problems,	establishing	knowledge	or	new	developing 
techniques	and	methods	for	solving	of	agricultural	technology 
under	controlling	and	suggestion	of	research	committees
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5016595 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

	 การท�าวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีการเกษตร	 เพ่ือแก้ปัญหาหรือ 

การพัฒนาเทคนิคและวิธีการใหม่	 ๆ	 ภายใต้การก�ากับดูแลและการแนะน�า

ของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

	 Working	 on	 agricultural	 technology	 research 

for	 solving	 problems	 or	 development	 of	 techniques	 and	

new	methods	 under	 controlling	 and	 suggestion	 of	 research 

committees

5001101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 

 Soil Science 

	 ความส�าคัญของดิน	การก�าเนิดดิน	ชนิดของดินในประเทศไทย 

คุณสมบตัทิางกายภาพ	เคม	ีและชวีภาพของดนิ	วเิคราะห์ดนิ	การตรวจสอบ 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ธาตุอาหารพืช	 ปุ๋ยและการใส่ปุ๋ย	 การปฏิบัต ิ

บ�ารุงรักษาดินและน�้าส�าหรับปลูกพืช	 การพังทลายของดินการอนุรักษ์ดิน 

และน�้า	การแก้ปัญหาดินเสื่อมและการใช้ประโยชน์จากดิน	

	 Importance	 of	 soil,	 soil	 genesis,	 types	 of	 soil 

in	 Thailand,	 soil 	 physical , 	 chemical	 and	 biological 

properties;	 soil	 analysis,	 soil	 fertility	 examination,plant 

elements,	 fertilizer	 and	 use,	 practices	 of	 soil	 and	 water 

maintenance	 for	 plants,	 soil	 erosion,	 soil	 and	 water 

conservation,	resolving	of	soil	deterioration	and	potential	soil	

utilization

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5001102 หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Principles of Plant Science 

	 ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืชโครงสร้าง 

และหน้าที่ส�าคัญของราก	ล�าต้น	ใบ	ดอก	ผลและเมล็ดของพืช	กระบวนการ 

ส�าคัญที่เกิดข้ึนในพืชเก่ียวกับโภชนาการของพืช	 การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของพืช	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการของพืช	 การจ�าแนก

ประเภทพืช	 หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก	 หลักและวิธีการปลูกพืช

แบบต่าง	 ๆ	 และการบ�ารุงรักษา	 หลักการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช 

หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิตและวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

	 Characteristics	 of	 morphologyand	 anatomy	 of	

plants,	 structure	and	 important	 roles	of	 roots,	 stems,	 leaves,	

flowers,	fruits	and	seeds;	important	processes	in	plants	related 

to	 plant	 nutrition,	 plant	 growth	 and	 development;	 factors 

affecting	plant	development,	plant	classification,	basic	techniques 

for	plant	selection,	principles	and	methods	for	various	planting	

and	maintenance,	principles	of	plant	propagation	and	breeding,	

introduction	to	harvest	and	post-harvest	of	products

5004101 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5) 

 Principles of Animal Husbandry 

	 ประโยชน์และความส�าคัญของการเลี้ยงสัตว์	 ความเหมาะสม

ของการเลี้ยงสัตว์กับสภาพแวดล้อม	 พันธุ์สัตว์และลักษณะประจ�าพันธุ์	

ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์	 พื้นฐานของ	 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

การเลี้ยงดูแลบ�ารุงรักษาสัตว์ในระยะต่าง	 ๆ	 อาหารและการให้อาหารสัตว ์

การป้องกนัและควบคมุรกัษาโรคสตัว์	การจัดการฟาร์มสตัว์เพือ่การให้ผลผลติ

ของสัตว์	 การตลาดและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์การแปรรูปสัตว์ 

บัญชีที่จ�าเป็นในการเลี้ยงสัตว์
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 Benefits	 and	 importance	 of	 animal	 husbandry, 

appropriation	 of	 animal	 husbandry	 and	 environment,	 animal	

heredity	and	characteristics,	types	and	species	of	animal	hus-

bandry,	basics	of	animal	breeding,	animal	rearing,	maintenance 

in	various	stages,	animal	feed	and	feeding,	protection	and	control	of	

curing	animal	diseases,	farm	management	for	animal	productivity, 

marketing	and	distribution	of	animal	products,	animal	processing,	

accounting	in	animal	farms

5006101 หลักการประมง 3(2-2-5) 

 Principles of Fishery 

	 การประมงในประเทศไทยและต่างประเทศ	 ความส�าคัญ 

ประโยชน์ของสัตว์น�้าและการประมงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ทรพัยากรประมง		เครือ่งมอืประมง	หลกัการเพาะเล้ียงสตัว์น�า้เบือ้งต้นเกีย่ว

กบัการขยายพนัธ์ุ	การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	อาหารและการให้อาหาร		โรคสตัว์น�า้		

และการป้องกนัรกัษา	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ของประเทศไทย

และต่างประเทศในปัจจบุนั	การแปรรปูและถนอมอาหารสตัว์น�า้		การตลาด

และการขนส่งสัตว์น�้า		นโยบายและการพัฒนาการประมง		การสงวนรักษา

พันธุ์สัตว์น�้าและพระราชบัญญัติการประมง

	 General	 fisheries	 in	Thailand	and	 foreign	 countries,	

importance,	benefit	of	aquatic		animals	and	fisheries	for	national	

economics,	fishery	resources,	fishing	gears,	principles	of		aquacul-

ture	in	breeding,	culture,	feed	and	feeding,	diseases	and	disease	

prevention,	factors		affecting	aquaculture	of	current	aquaculture	

situation	in	Thailand	and	foreign,	aquatic	animals	processing	and	

preservation,	marketing	and	transportation,	fishery	policy	and	

development,		aquatic	animal	reservation	and	fishery	legislation

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

5010201 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

 Principles of Agricultural Extension 

	 ความหมาย	 ความส�าคัญและขอบเขตของการ	 ส่งเสริม 

การเกษตร	 ปรัชญา	 หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร	 การวางแผน 

และการประเมินผลส�าเร็จ	 ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการเกษตรและ

แนวทางแก้ไข

	 Definitions,	 importance	 and	 scopes	 of	 agricultural	

extension,	philosophy,	principles	and	methods	of	agricultural	

extension,	 planning	 and	 success	 evaluation,	 problems	 and	

problem		solving	in	agricultural	extension

5014521 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-3-4) 

 English for Agricultural Technology  

	 อ่านบทความภาษาองักฤษเชงิวิชาการทางสาขาวชิาเทคโนโลยี

การเกษตร	 เพื่อน�ามาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ	

ตลอดจนสามารถย่อสรุป	 น�าเสนอทั้งโดยปากเปล่าและรูปแบบการเขียน	

ให้ค�านิยาม	เปรียบเทียบ	แยกหมวดหมู่และแสดงความคิดเห็น	เขียนภาษา

อังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ	

	 Reading	english	 in	academic	articles	on	agricultural	

technology	for	effectively	learning	uses	and	work	improvement,	

presentation	in	both	oral	and	written	form,	making	definition,	

comparison,	classification	and		idea	expression;	writing	academic	

articles
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	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร	

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาแกนร่วม

2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 2.1	 วิชาบังคับ

	 2.2	 วิชาเลือก

3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

12	หน่วยกิต

9	หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

	 3.3	 รายวิชา	

	 	 3.3.1		 หมวดวิชาแกนร่วม	6	หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)

	 Statistics	for	Research	

8073103	 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 3(2-2-5)

	 Research	Methodology	in	

	 Science	

	 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	 ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	ต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานที่บัณฑิต

วิทยาลัยก�าหนดโดยไม่นับรวมหน่วยกิต	 และได้ค่าผลการประเมินเป็น	 S	

หรือผลประเมินเป็นแบบอื่น	ๆ	ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก�าหนด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรุง พ.ศ. 2563

1. ชื่อหลักสูตร

					ชื่อภาษาไทย	 :	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

	 	 	 	 	 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

					ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 Master	of	Science	Program	in	

	 	 	 	 	 Information	Technology	Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 	 	 (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

	 ชื่อย่อ	(ไทย)		 :	 วท.ม.	(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

	 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :	 Master	of	Science	(Information

	 	 		 	 	 Technology	Management)

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)	 :	 M.Sc.	(Information	Technology	

	 	 	 	 	 Management)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก2		ไม่น้อยกว่า	39		

หน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกิต	 	

	 	 1)	กลุ่มวิชาบังคับ	12	หน่วยกิต

7050101	 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา	 3(2-6-6)

	 เศรษฐกิจและสังคม

	 Digital	Technology	for	Economic

	 and	Social	Development	

7050102	 การจัดการในยุคดิจิทัล	 3(2-6-6)

	 Management	in	the	Digital	Age	

7050103	 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	 3(2-6-6)
	 Seminar	on	Digital	Technology	
7050104	 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	 3(2-6-6)
	 Special	Topics	in	Digital	
	 Technology	

	 	 2)	 กลุ่มวิชาเลือก	 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้	 จ�านวน
ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต
	 	 	 2.1)		ด้านการศึกษา

7050211	 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	 3(2-6-6)
	 ในการบริหารจัดการศึกษา
	 Digital	Technology	Managementin	
	 Education	

7050212	 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการ	 3(2-6-6)
	 จัดการเรียนรู้
	 Digital	Technology	Managementin
	 Learning	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

7050217	 การพัฒนาทักษะเชิงโค้ดดิ่ง	 3(2-6-6)
	 Development	of	Coding	Skills	

	 	 2.2)	 ด้านธุรกิจ

7050213	 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ	 3(2-6-6)
	 Digital	Technology	
	 Managementin	Business	

7050215	 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	 3(2-6-6)
	 ในการประชาสัมพันธ์
	 Digital	Technology	
	 Managementin	Public		Relations	

7050218	 การตลาดดิจิทัล	 3(2-6-6)
	 Digital	Marketing	

	 	 2.3)	 ด้านชุมชน

7050214	 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน	 3(2-6-6)
	 Digital	Technology	
	 Managementin	Community	

7050216	 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการท่องเที่ยว	 3(2-6-6)
	 Digital	Technology	
	 Managementin	Tourism

7050219	 การจัดการเกษตรอัจฉริยะ	 3(2-6-6)
	 Smart	Farm	Management

7050220	 การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่	 3(2-6-6)
	 Spatial	Data	Management	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 2.4)	ด้านสื่อดิจิทัล

7050221	 การจัดการเนื้อหาดิจิทัล	 3(2-6-6)
	 Digital	Content	Management	

7050222	 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล	 3(2-6-6)
	 Digital	Media	Technology	

7050223	 การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล	 3(2-6-6)
	 Digital	Media	Application	

	 	 2.5)	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7050210	 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร	 3(2-6-6)
	 Digital	Technology	Management	
	 in	Organization	

7050224	 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 3(2-6-6)
	 Big	Data	

7050225	 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 3(2-6-6)
	 Embedded	Technology	

7050226	 แพลตฟอร์มดิจิทัล	 3(2-6-6)

	 Digital	Platform	

 3.3.3	 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

	 	 	 (1)	 วิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต

	 	 	 	 นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน	 ก	 แบบ	 ก2	 ต้องท�า

วิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต	โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า		

3		หน่วยกิตจนครบ	12	หน่วยกิต

7050290	 วิทยานิพนธ์	 12	หน่วยกิต	

	 Thesis	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

4. ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 รายวิชาแกนร่วม 

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5)

 Statistics for Research 

	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มการแจกแจง

แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสัมพันธ  ์

การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม	สถติศิาสตร์

ไม่องิพารามเิตอร์	การเลอืกใช้สถติทิีเ่หมาะสมส�าหรบัการวจิยั	การประยกุต์

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

	 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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)

 Research Methodology in Science 

	 เงื่อนไขรายวิชา:วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน	:		8072101

	 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย	 ประเภทและ

กระบวนการวจิยั	การก�าหนดปัญหาการวิจยัตวัแปรและสมมตุฐิาน	การเกบ็

รวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย	

การประเมินงานวิจัย	 การน�าผลวิจัยไปใช้	 จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิค

วิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างาน

วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

	 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 รายวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 

7050101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 3(2-6-6)

 เศรษฐกิจและสังคม

 Digital Technology for Economic

 and Social Development 

	 ขอบข ่ายของเทคโนโลยีดิจิทัล	 แผนพัฒนาดิจิทัลของ

ประเทศไทย	 	 เทคโนโลยีคลาวด์	 เทคโนโลยีสื่อสังคม	 เทคโนโลยีดิจิทัล

ท่ีเกี่ยวข้องในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ด้านการเกษตร	 ด้านการเงิน 

ด้านการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ด้านการบริการและด้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง	 แนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล	 ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม	 หลักการนวัตกรรม 
การประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัฟ	 (Startup)	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ปฏิบัติการ
ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่และมีความเหมาะสมในการน�าไปประยุกต์
ใช้ในองค์กรหรือวิชาชีพ	 ตามที่ผู้สอนหรือสาขาวิชาก�าหนด	 น�าผลที่ศึกษา
มาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัยต่อไป	 โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อ 
ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท�ารายงานและน�าเสนอในชั้นเรียนเพื่ออภิปราย
	 Scope	 of	 digital	 technology,	 digital	 development 
plan	 of	 Thailand,	 Cloud	 Technology,	 technology	 for	 society,	
digital	technology	for	electronic	commerce,	agriculture,	finance,	
education,	services	and		internet	for	things,	strategies	for	digital	
innovation	 development,	 innovative	 creation,	 principles	 of	
innovation,	management	 of	 Startup	 business,	 application	 of	
digital	technology	for	economic	and	social	development,	related 
laws,	 practice	 of	 existing	 digital	 technology	 and	 appropriate	
application	 for	 organization	 or	 professions	writing	 report	 and	
presenting	in	class	discussion					

7050102 การจัดการในยุคดิจิทัล 3(2-6-6)
 Management in the Digital Age 
	 หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ในยุค
ดิจิทัล	 บทบาทและความส�าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการบริหารยุค
ใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่เพื่อการจัดการงานด้านต่าง	 ๆ			
การจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล	 การบริหารความเสี่ยง	 การประเมินผล			
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องปฏบิตักิารเขยีนแผนเชงิกลยทุธขององค์กรใดองค์กรหนึง่
ในท้องถิน่และเอกชน	ตามท่ีผูส้อนหรอืสาขาวชิาก�าหนด	โดยอาศยัเทคโนโลยี

ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ	 น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัย 

ต่อไป	โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 Principles	 of	 strategic	management,	 concepts	 of	

modern	management	in	the	digital	age,	roles	and	importance	

of	 digital	 technology	 for	modern	 administration,	 application	

of	 existing	 digital	 technology	 for	 management,	 personnel 

management	 in	the	Digital	Age,	 risk	management,	evaluation,	

laws	relating	to	the	practice,	writing	strategic	plan	of	organization	

by	using	digital	technology,	writing	and	presenting	report	and	

conclusion	for	class	discussion

7050103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-6-6)

 Seminar on Digital Technology 

	 ส�ารวจประเด็นพิเศษของการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะ 

น�ามาใช้สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	 โดยมีการแสวงหาทฤษฎี	 หลักการ

และเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการบริหาร	 โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือ

ให้ได้ปัญหาการวิจัย	แบบแผนการวิจัยและเค้าโครงการวิจัยที่มีทิศทางเพื่อ

การค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอเทคโนโลยี	 หรือวิธีการที่จะช่วยเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพองค์กรในปัจจุบันและอนาคต	ปฏิบัติการศึกษาสภาพปัจจุบัน	

ปัญหา	 ความต้องการในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามที ่

ผู้สอนหรือสาขาวิชาก�าหนด	 น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพ่ือออกแบบ 

การวิจัยต่อไป	โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 Exploring	 the	 special	 issues	 ondigital	 technolog 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

7050104 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการ 3(2-6-6)

 เทคโนโลยีดิจิทัล

 Special Topics in Digital

 Technology Management 

	 ความรูใ้นขอบข่ายท่ีอยูใ่นความสนใจของการวจิยัค้นคว้าใหม่	ๆ 	

ในปัจจุบันทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	และไม่ซ�้าซ้อนกับรายวิชาที่

บรรจไุว้แล้วในหลกัสตูรปฏบิตักิารศกึษาสภาพปัจจบุนั	ปัญหา	ความต้องการ	

ในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามที่ผู้สอนหรือสาขาวิชา

ก�าหนด	น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัยต่อไป	โดยน�า

เสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 Knowledge	within	 a	 boundary	 of	 current	 interests	

of	latest	research	on	digitaltechnology	management		without	

repetition	with	the	course	in	the	curriculum

 4.3 รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)

7050210 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 3(2-6-6)

 Digital Technology 

 Management in Organization 

	 ขอบข่ายของระบบงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน		

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ในการจัดการองค์กรในปัจจุบัน

และแนวโน้มในอนาคต	 การเขียนแผนกลยุทธ์ขององค์กรในยุคดิจิทัล 

การจัดการบุคลากร	 การจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล	 กฎหมายที่

เก่ียวข้อง	ปฏิบตักิารวเิคราะห์และศกึษาสภาพปัจจบุนั	ปัญหา	ความต้องการ 

ในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามที่ผู้สอนหรือสาขาวิชา

ก�าหนด	 ในประเด็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน 

การจัดการ	 น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพ่ือออกแบบการวิจัยต่อไป 

โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 Scope	of	working	system	in	both	public	and	private	

organizations,	 innovation	 and	 digital	 technology	 for	 present	

and	future	management	 in	organization,	writing	strategic	plan	

of	organization,	personnel	management,	risk	management	and	

evaluation,	laws	relating	to,	practice	in	analysing	and	studying 

about	 interesting	 topics/issues,	 issues	 of	 digital	 technology	

application	for	management,	writing	and	presenting	report	for	

discussion

7050211 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการ 3(2-6-6)

 บริหารจัดการศึกษา

 Digital Technology Managementin 

 Education 

	 ขอบข่ายของระบบงานในการบริหารงานการศึกษา	 เช่น 

งานทะเบียน	 งานการเงิน	 งานธุรการ	 งานทะเบียนและพัสดุ	 งานประกัน

คุณภาพหรืองานนิเทศติดตาม	เป็นต้น	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้

ในการบรหิารงานการศกึษาในปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต	การเขยีนแผน

กลยุทธ์ขององค์กรการศึกษาในยุคดิจิทัล	 การจัดการบุคลากร	 การจัดการ

ความเสีย่งและการประเมนิผล	กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	ปฏบิติัการวเิคราะห์และ

ศึกษาสภาพปัจจุบัน	ปัญหา	ความต้องการหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นที่

นกัศึกษาสนใจ	หรือตามทีผู้่สอน	หรือสาขาวชิาก�าหนดในประเดน็แนวทางใน

การใช้เทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุต์ใช้ในบรหิารงานการศกึษา	น�าผลทีศึ่กษา

มาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัยต่อไป	 โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อ 

ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 Scope	of	 the	system	for	educational	management,	

such	registration,	finance,	general	affairs,	material	supply,	quality 

assurance,	 or	 supervision,	 innovation	 and	 digital	 technology 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

present	 and	 future	 educational	 management,	 writing 

strategic	plan	of	organization,	education	in	the	digital	age,	personnel 

management,	risk	management	andevaluation,	laws	relating	to,	

practice	in	analyzing	and	studying	about	interested	educational	

topics,	 issues	 in	 applying	 digital	 technology	 for	 educational 

management,	writing	and	presenting	report	for	discussion

7050212 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-6-6)

 ในการจัดการเรียนรู้

 Digital Technology 

 Managementin Learning 

	 ความส�าคญัของเทคโนโลยดีจิทิลัในการจดัการเรยีนรู้	นวตักรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต	 รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงการพัฒนาสื่อ 

การประเมินสื่อและรูปแบบการน�าสื่อไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

แหล่งทรพัยากรการเรยีนรูอ้อนไลน์ในระบบเปิดส�าหรบัมหาชนหรอื	MOOC	

(Massive	 Open	Online	 Courses)	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและคุณธรรม	

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 ปฏิบัติการวิเคราะห์และศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน	 ปัญหา	 ความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีน�ามาประยุกต์ใช้ใน 

การจัดการเรียนรู้ตามที่ผู้สอนหรือสาขาวิชาก�าหนด	 น�าผลท่ีศึกษามาจัด

ท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัยต่อไป	 โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอน	

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 Importance	 of	 digital	 technology	 management 

for	 learning,	 application	 of	 innovation	 and	digital	 technology 

for	 present	 and	 future	 learning	 management,	 kinds	 of	

electronic	 media	 including	 media	 development,	 media 

evaluation,	model	of	digital	technology	application	for	learning,	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

massive	open	online	courses,	laws	relating	to	morality.	ethics	of	
digital	technology	application,	practice	in	analyzing	and	studying	
about	 digital	 technology	 application	 for	 learning,	 writing	 and	
presenting	report	for	class	discussion

7050213 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 3(2-6-6)
 Digital Technology 
 Managementin Business 
	 แนวคิดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ยุคดิจิทัล	 บทบาทและ
ความส�าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการด�าเนินงานธุรกิจ	 การเขียน
แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์	 การเตรียมพร้อมส�าหรับการเป็นผู ้ประกอบการ 
การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางธรุกจิ	การบรหิารความเสีย่ง	ภาษธีรุกจิและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในงาน
ธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทางธุรกิจ	 การตลาดดิจิทัล	 ปฏิบัติการศึกษา
สภาพปัจจุบัน	ปัญหา	ความต้องการ	ในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐ	และ
เอกชน	ตามท่ีผู้สอนหรอืสาขาวชิาก�าหนด	น�าผลทีศ่กึษามาจดัท�ารายงานเพือ่
ออกแบบการวจิยัต่อไป	โดยน�าเสนอผลการศกึษาต่อผูส้อนและผูท้ีเ่กีย่วข้อง	
	 Concepts	 of	 digital	 technology	 management	 in 
business,	 roles	 and	 importance	 of	 digital	 technology	 
business	management,	writing	strategic	business	plan,	preparation 
of	entrepreneurs,	analysis	of	business	possibility,	risk	management, 
business	tax	and	laws	relating	to,	innovation	and	digital	technology 
application	 for	 present	 and	 future	 business	management,	 
application	of	digital	technology	for	added	value	 in	business, 
digital	marketing,	practice	in	writing	business	plan,	business	simulation 
management	based	on	business	plan,	evaluation	and	writing	
and	presenting	report	for	discussion

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

7050214 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน 3(2-6-6)

 Digital Technology 

 Managementin Community 

	 ขอบข่ายงานด้านการบริการชุมชน	 เช่น	 งานกองทุนหมู่บ้าน	

งานสาธารณสขุชมุชน		งานประชาสมัพนัธ์ในชมุชน	เป็นต้น		นวตักรรมและ

เทคโนโลยดีจิทิลัทีป่ระยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงานในชมุชนในปัจจบุนัและแนว

โน้มในอนาคต	 การจัดการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน	 แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ปฏิบัติการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลของ

ชุมชนที่สนใจ	 ในประเด็นขอบข่ายงานในชุมชนและแนวทางการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสมกบังานชมุชนในรปูแบบต่าง	ๆ 	จดัท�ารายงาน

และน�าเสนอในชั้นเรียนเพื่ออภิปรายปฏิบัติการศึกษาสภาพปัจจุบัน	ปัญหา	

ความต้องการ	 ในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามท่ีผู้สอน	

หรือสาขาวิชาก�าหนด	น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัย

ต่อไป	โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 Scope	 of	 community	 services,	 such	 as	 community 

funds,	 community	 health,	 public	 relations,	 innovation 

and	 digital	 technology	 application	 for	 present	 and	 future 

management	in	community,	digital	learning	center	in	community,	

strategies	 of	 community	 digital	 technology	 development	 for	

economic	and	social	development,	laws	relating	to,	practice	in	

analyzing	and	studying	interesting	issues	in	community,	issues	of	

community	scope,	and	strategies	of	appropriate	digital	technology 

application	for	community	management,	writing	and	presenting	

report	for	class	discussion
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

7050215 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-6-6)

 ในการประชาสัมพันธ์

 Digital Technology 

 Managementin Public Relations 

								 ขอบข่ายงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน	

แนวทางการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล	 การวิเคราะห์กลุ ่มเป้าหมาย 

การออกแบบส่ือดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ ์ตามความสนใจของ 

กลุ่มเป้าหมาย	 ช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคม	นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันและแนว

โน้มในอนาคต		กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติการศึกษาสภาพปัจจุบัน	ปัญหา 

ความต้องการ	ในชมุชนหรอืในองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน	ตามทีผู่ส้อนหรอื

สาขาวชิาก�าหนด	น�าผลทีศึ่กษามาจดัท�ารายงานเพือ่ออกแบบการวจิยัต่อไป	

โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 Scope	of	public	relations	for	government	sectors	and	

private	sectors,	strategies	of	public	relations	in	the	digital	age, 

target	group	analysis,	design	digital	media	of	public	relations	for	

target	group,	channel	of	public	relations	for	social	communication, 

innovation	and	digital	technology	application	for	present	and	

future	public	relations,	laws	relating	to,	practice	in	analyzing	and	

studying	interesting	data	of	community,	planning	in	appropriate	

digital	 technology	 application	 for	 present	 and	 future	 public 

relations,	writing	and	presenting	report	for	class	discussion

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

7050216 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการท่องเที่ยว 3(2-6-6)

 Digital Technology 

 Managementin Tourism 

								 ขอบข่ายงานด้านการท่องเที่ยว	 แนวทางการจัดการท่องเที่ยว

ในยุคดิจิทัล	 ช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคม	 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนว

โน้มในอนาคต		กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง		ปฏบิตักิารศกึษาสภาพปัจจบุนั	ปัญหา	

ความต้องการในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามท่ีผู้สอน 

หรือสาขาวิชาก�าหนด	น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัย

ต่อไป	โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 Scope	of	tourism,	strategies	for	tourism	management 

in	 the	 digital	 age,	 channel	 of	 public	 relations	 for	 social 

communicat ion,	 innovat ion	 and	 dig i tal 	 technology 

application	for	present	and	future	tourism	management,	laws	

relating	 to,	 practice	 in	 analyzing	 and	 studying	data	of	 tourist 

attractions	in	community,	planning	appropriate	digital	technology 

application	 for	 tourism	management,	writing	 and	 presenting	

report	for	class	discussion

7050217 การพัฒนาทักษะเชิงโค้ดดิ่ง 3(2-6-6)

 Development of Coding Skill  

	 ความส�าคัญของการโค้ดดิ่ง	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี 

ประยุกต์ใช ้ในการโค้ดดิ่งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตรูปแบบ 

การโค้ดดิ่งรวมไปถึงทักษะการโค้ดดิ่งปฏิบัติการศึกษาสภาพปัจจุบัน	

ปัญหาความต้องการในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามท่ี 

ผู้สอนหรือสาขาวิชาก�าหนด	 น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบ 

การวิจัยต่อไป	โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 The	 importance	of	 vertical	 coding	 Innovations	 and	
technologies	 applied	 to	 current	 verticals	 and	 future	 trends	
Vertical	coding	formats,	including	vertical	coding	skills	Practice	
in	analyzing	and	studying	computer	languages	used	to	develop	
vertical	coding	skills	Make	a	report	and	present	to	the	class	for	
discussion.

7050218 การตลาดดิจิทัล 3(2-6-6)
 Digital Marketing 
	 สร้างความเข้าใจเรื่องการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลโดยสร้าง
ความเข้าใจในการพัฒนาเนื้อหา	 แนวโน้มและความรู้ของอุตสาหกรรม
ตลอดจนข้อตกลงในการน�าผลิตภัณฑ์ด้านไอทีสู่ตลาด	 วิชาน้ีจะเรียนรู้ถึง
ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า	 การวางแผนการตลาด	 การโปรโม
ชัน่	การโฆษณาและ	การจดัการการสบืค้นข้อมลู	รปูแบบและช่องทางในการ
จัดจ�าหน่าย	การวิจัยทางการตลาดตลอดจน	กระบวนการการน�าผลิตภัณฑ์ 
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สู่ตลาด	 โดยมุ่งเน้นการด�าเนินการตลาดแบบ
ดิจิทัลปฏิบัติการศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 ความต้องการในชุมชนหรือ
ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	ตามที่ผู้สอน	หรือสาขาวิชาก�าหนด	น�าผลที่
ศกึษามาจัดท�ารายงานเพือ่ออกแบบการวจิยัต่อไป	โดยน�าเสนอผลการศกึษา
ต่อผู้สอน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 The	 objective	 of	 this	 course	 is	 to	 provide	 the 
understanding	 of	 new	 products	 development,	 starting	 from	
product	 content,	 industrial	 trends	 and	 background,	 toward	
market	 launching.	 This	 course	 examines	 consumer	 demand	
and	behavior,	marketing	planning,	 promotion,	 advertisement,	
and	 information	 systemmanagement,	 as	well	 as	 distribution	
channels,	market	research,	and	product	hardware	and	software 
development	process,	with	 the	key	 focusing	 tools	 from	mar-
keting	online.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

7050219 การจัดการเกษตรอัจฉริยะ 3(2-6-6)

 Smart Farm Management 

	 การน�าเทคโนโลย	ี(Smart	Farming)	มาใช้ในการออกแบบและ

พัฒนา	อุปกรณ์ระบบ	 เซ็นเชอร์ควบคุมการให้น�้า	 แสง	อุณหภูมิ	 ความชื้น	

ระบบ	IoT	ระบบอตัโนมตั	ิอากาศยานไร้คนขับ	ในการเพิม่ผลติผลทางเกษตร	

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนท้องถิ่นปฏิบัติการ

ศกึษาสภาพปัจจุบนั	ปัญหา	ความต้องการ	ในชุมชนหรอืในองค์กรทัง้ภาครฐั 

และเอกชน	 ตามที่ผู ้สอนหรือสาขาวิชาก�าหนด	 น�าผลที่ศึกษามาจัดท�า

รายงานเพื่อออกแบบการวิจัยต่อไป	 โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอน

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 Application	 of	 Smart	 Farming	 technology	 for	 the	

design	 and	 development	 of	 sensor	 systems	 for	 controlling 

water	supply,	light,	temperature,	humidity,	IoT	systems,	automation 

systems	Unmanned	aircraft	 In	 increasing	agricultural	products	

To	create	added	value	and	marketing	opportunities	 for	 local	

communities

7050220 การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(2-6-6)

 Spatial Data Management

	 การประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 ในการจัดเก็บ 

การออกแบบและพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นท่ี	 เพื่อการวางแผน	 และการบริหาร 

จดัการ	ท้องถิน่	ชมุชน	เมอืง	ด้านการวางผงัเมอืงและชนบท	ด้านการใช้ทีด่นิ 

ด้านการเกษตร	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในการอภิปราย 

รายงาน	และรปูแผนทีป่ฏบิตักิารศกึษาสภาพปัจจบุนั	ปัญหา	ความต้องการ	

ในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามที่ผู้สอนหรือสาขาวิชา

ก�าหนด	น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัยต่อไป	โดยน�า

เสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Application	 of	 geographic	 information	 technology 

for	 storage,	 design	 and	 development	 of	 spatial	 data.	 For	

planning	 And	 local	 administrative,	 urban,	 urban	 and	 rural 

planning	Land	use,	agriculture,	natural	resources	and	environment 

in	discussions,	reports	and	maps.

7050221 การจัดการเนื้อหาดิจิทัล 3(2-6-6)

 Digital Content Management 

			 ขอบข่ายงานด้านเนื้อหาดิจิทัล	แนวทางการจัดการเนื้อหาด้วย

เทคโนโลยยีคุดจิิทลั	ช่องทางการสร้างเน้ือหาดจิทิลั	นวตักรรมและเทคโนโลยี

ด้านเนื้อหาดิจิทัลท่ีประยุกต์ใช้ในการจัดการทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม 

ในอนาคต	 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องการสร้างเนื้อหาดิจิทัลปฏิบัติการศึกษา

สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 ความต้องการในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชน	ตามท่ีผู้สอนหรอืสาขาวชิาก�าหนด	น�าผลทีศ่กึษามาจดัท�ารายงานเพือ่

ออกแบบการวจิยัต่อไป	โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผูส้อน	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง

	 Digital	 content	 framework	 Guidelines	 for	managing	

content	using	digital	 age	 technology.	Digital	 content	 creation	

channels	Innovations	and	technology	in	digital	content	applied	

to	manage	both	current	and	future	trends	Relevant	laws	for	cre-

ating	digital	content	Practice	in	the	analysis	and	study	of	digital	

technology	for	creating	and	managing	digital	content.	Plan	the	

application	of	digital	content	that	is	appropriate	for	society	And	

communities	in	various	contexts.	Make	reports	and	present	to	

the	class	for	discussion.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

7050222 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 3(2-6-6)

 Digital Media Technology 

	 หลักการทางเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและการอุบัติใหม่ในงานสื่อ

มัลติมีเดีย	 พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย		

ปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัลและการออกแบบอินโฟกราฟิก	 สามารถใช้เครื่อง

มอืสือ่สารในยคุดจิทิลั	เพือ่สร้างชิน้งานได้ตามความต้องการและสร้างสรรค์

อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม	 ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

มัลติมีเดียปฏิบัติการศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 ความต้องการ	 ในชุมชน

หรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามที่ผู ้สอนหรือสาขาวิชาก�าหนด 

น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพ่ือออกแบบการวิจัยต่อไป	 โดยน�าเสนอผล

การศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 Principles	of	digital	media	technology	and	emerging	

in	multimedia.	The	development	of	digital	technology	and	the	

development	of	multimedia	Practice	 in	creating	digital	media	

And	 infographic	 design	 Can	 use	 communication	 tools	 in	 the	

digital	age	In	order	to	create	work	pieces	as	needed	and	create	

with	morality	and	ethics.	Examples	and	applications	of	digital	

multimedia	technology

7050223 การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล 3(2-6-6)

 Digital Media Application

	 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลท่ีเปลี่ยนและสร้าง

รูปแบบกับวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมของมนุษย์ในโลกไซเบอร์	 การใช้สื่อ 

ดิจิทัลทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล	ได้แก่	ชนิดของข้อมูลสื่อดิจิทัล,	

การสร้างเนื้อหาส�าหรับสื่อดิจิทัล,	 ฐานข้อมูลส�าหรับการจัดเก็บสื่อดิจิทัล,	

การบีบอัดข้อมูลสื่อดิจิทัล,	 การแสดงผลข้อมูลสื่อดิจิทัล	 การน�าข้อมูล

สื่อดิจิทัลมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์	 โดยจะเน้นกรณีศึกษา 
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การวเิคราะห์ส�าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมดจิทิลั	วธิกีารใช้เครือ่งมือต่าง	ๆ 	

ส�าหรับการตลาดดิจิทัล	 การใช้เครือข่ายสังคมในการท�าการตลาดออนไลน์	

การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม	 การตีความผลลัพธ์ที่ได้	 ปฏิบัติการศึกษา

สภาพปัจจุบัน	ปัญหา	ความต้องการ	ในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชน	ตามท่ีผู้สอนหรอืสาขาวชิาก�าหนด	น�าผลทีศ่กึษามาจดัท�ารายงานเพือ่

ออกแบบการวจิยัต่อไป	โดยน�าเสนอผลการศกึษาต่อผูส้อนและผูท่ี้เกีย่วข้อง

	 Concepts	and	theories	related	to	digital	media	that	

change	and	create	styles	and	practices	of	human	cultural	practic-

es	in	the	cyber	world.	The	use	of	online	digital	media	related	to	

digital	media	includes	digital	media	data	types,	content	creation	

for	digital	media,	database	for	digital	media	storage,	digital	media	

compression,	digital	media	data	display	The	analysis	of	digital	

media	together	for	the	benefit.	With	emphasis	on	case	studies	

Analysis	for	business	and	digital	industries	How	to	use	tools	for	

digital	marketing	Using	social	networks	in	online	marketing	Social	

network	analysis	Interpretation	of	the	results.

7050224 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-6-6)

 Big Data 

	 วิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองจักรส�าหรับข้อมูลขนาดใหญ่	 เทคนิค

การสร้างแบบจ�าลองการพยากรณ์และการวิเคราะห์ในสภาพแวดล้อมทาง

ธรุกจิท่ีเตม็ไปด้วยข้อมลูจ�านวนมาก	การวเิคราะห์เชงิส�ารวจ	สถาปัตยกรรม	

Map	Reduce	และ	Hadoop	การวิเคราะห์เชิงท�านายส�าหรับข้อมูลใหญ่	

เทคนิคการจ�าแนกประเภทการประเมินผลตัวแบบการจัดกลุ่มและการ

วเิคราะห์การเชือ่มโยง	การวเิคราะห์เครอืข่ายสงัคม	การค้นหาค�าแนะน�าจาก

ข้อมูลธุรกรรมและกฎความสัมพันธ์	 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม 

ประเภทต่าง	ๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	กรณีศึกษาการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ประมวลผลบนคลาวน์และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ข้อมูล

จริง	 เช่น	 การหาความสัมพันธ์	 (association)	 การจัดกลุ่ม	 (clustering) 

การจ�าแนกประเภทข้อมูล	(classification)	แบบต่าง	ๆ	เช่น	ต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision	 Tree)	 ทฤษฎีของเบย์	 (Bayes’	 Theorem)	 การวิเคราะห์
ข้อความ	(text	mining)	การวเิคราะห์ข้อมลูแบบสายธาร	(stream	mining) 
การวิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพ	 (image	mining)	 การค�านวณแบบขนาน 
(parallel	 computing)	 ปฏิบัติการศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ป ัญหา 
ความต้องการ	 ในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามที่ผู้สอน 
หรือสาขาวิชาก�าหนด	น�าผลที่ศึกษามาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัย 
ต่อไปโดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 Machine	 learning	methods	 for	 big	 data	Modeling, 
forecasting,	 and	 analysis	 techniques	 in	 a	 large	 data-rich 
business	 environment	 Survey	 Analysis,	 Map	 Reduce	 and 
Hadoop	Architecture,	Predictive	Analysis	for	Big	Data	Classification 
techniques,	model	evaluation,	clustering	and	 linkage	analysis 
Social	network	analysis	Finding	recommendations	from	transaction 
data	And	relationship	rules	How	to	efficiently	analyze	data	on	
various	types	of	platforms	Case	studies	on	cloud	computing	and	
big	data	analysis	using	 real	data	such	as	finding	 relationships 
(association)	clustering,	classification	of	data	different	classification 
methods	such	as	decision	trees,	Bayes’	Theorem	theory,	text	
mining,	 stream	mining,	 image	mining,	 image	mining	 Parallel	
computing.

7050225 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 3(2-6-6)
 Embedded Technology 
	 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
และการสื่อสารในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในและภายนอก	 เทคนิค 
การออกแบบองค์ประกอบของเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและส่วนต่าง	 ๆ 
รวมไปถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมควบคุมการท�างานของอุปกรณ์
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

อเิลก็ทรอนกิส์	ให้สามารถท�างานได้ตามความต้องการ	หรอืน�าไปประยกุต์ใช้

งานตามความเหมาะสมปฏบิตักิารศกึษาสภาพปัจจบุนั	ปัญหา	ความต้องการ 

ในชุมชนหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตามที่ผู ้สอนหรือสาขา

วิชาก�าหนด	 น�าผลท่ีศึกษามาจัดท�ารายงานเพื่อออกแบบการวิจัยต่อไป 

โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	

	 Study	 about	 the	 components	 of	 embedded 

technology	 And	 communication	 in	 connection	with	 internal	

and	external	devices	Techniques	for	designing	components	of 

embedded	technology	and	various	parts,	including	the	application 

of	electronic	device	control	programs	To	be	able	to	work	as	

needed	Or	applied	as	appropriate.

7050226 แพลตฟอร์มดิจิทัล 3(2-6-6)
 Digital Platform 

	 โครงสร้าง	 องค์ประกอบและเทคโนโลยีของแพลตฟอร์ม

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 หลักการท�างานร่วมกันระหว่างระบบปฏิบัติการและ

อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะ	 ความต้องการ

ส�าหรับอัจฉริยะ	 เครื่องมือและภาษาโปรแกรมท่ีใช้ส�าหรับการพัฒนา 

การติดตั้งเคร่ืองมือส�าหรับการพัฒนา	 การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อ 

กับผู้ใช้	 การเรียกใช้ความสามารถของโปรแกรมประยุกต์แบบเนทีฟ

ผ่านไลบรารี	 การเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 การประยุกต์

ใช้กรอบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบรองรับ

หลายแพลตฟอร์มที่ทันสมัยปฏิบัติการศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา 

ความต้องการ	ในชมุชนหรอืในองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน	ตามทีผู่ส้อนหรอื

สาขาวชิาก�าหนด	น�าผลทีศึ่กษามาจดัท�ารายงานเพือ่ออกแบบการวจิยัต่อไป 

โดยน�าเสนอผลการศึกษาต่อผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  
	 The	 structure,	 composition	 and	 technology	 of	 the	
platform	 in	 various	 forms,	 the	 principles	 of	 collaboration 
between	operating	systems	and	devices,	the	development	of	
intelligent	 information	 systems	The	demand	 for	 genius	Tools	
and	programming	languages	used	for	development	Installation	
of	development	tools	Designing	and	developing	user	interface	
Calling	the	capabilities	of	native	applications	through	libraries	
Connection	with	sensors	and	devices.	Application	The	modern	
mobile	application	development	framework	supports	multiple	
platforms.

 4.4 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

7050290 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 Thesis 

	 ท�าวิจัยโดยการน�านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่เพื่อ

แก้ปัญหาในองค์กร	หรือกิจการธุรกิจ	หรืองานอื่น	ๆ	โดยเน้นความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ทางวชิาการ	การน�าทฤษฎนีวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ใน

การแก้ปัญหา	ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	

และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา	 	

	 Constructing	research	by	using	anexisting	innovation	

of	digital	technology	for	solving	the	problems	of	organization	or	

business	with	emphasises	on	academic	creation,	application	of	

technology	and	innovation	theories	for	solving	problems,	with	

an	approval	of	the	curriculum	committee	and	undersupervision	

of	the	thesis	advisory	committee
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค หลักสูตร พ.ศ. 2559

1. ชื่อหลักสูตร  

	 ชื่อภาษาไทย		 :	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		

	 	 	 	 	 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 :	 Master	of	Arts	Program	in	

	 	 	 	 	 Regional	Development	Strategies	

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ภาษาไทย)	 :	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

	 	 	 	 	 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

	 ชื่อย่อ	(ภาษาไทย)		 :	 ศศ.ม.	(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

	 ชื่อเต็ม	(ภาษาอังกฤษ)		:	 Master	of		Arts	

	 	 	 	 	 (Regional	Development	Strategies)

ชื่อย่อ	(ภาษาอังกฤษ)	 :	 M.A.	(Regional	Development	

	 	 	 	 	 Strategies)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	จ�านวนหน่วยกิต		

								1)	 แผน	ก	แบบ	ก2	จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร	เรียนไม่

น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	

								2)	แผน	ข	จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร	เรียนไม่น้อยกว่า	36	

หน่วยกิต		

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 โครงสร้างของหลกัสตูร	แบ่งเป็นหมวดวชิาทีส่อดคล้องกบัทีก่�าหนด

ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

กระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

หมวดวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

แผน ก  แบบ ก2 แผน ข

หมวดวิชาแกนร่วม 6 6

หมวดวิชาเฉพาะ 

	 -	 วิชาบังคับ

	 -	 วิชาเลือก

12

6

12

12

หมวดวิชาพื้นฐานเสริม* - -

หมวดวิทยานิพนธ์

		 -	 วิทยานิพนธ์

	 	-	การค้นคว้าอิสระ

12

-

-

6

รวม 36 36
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รหัสวิชา ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ)

	 	 2)	 หมวดวิชาเฉพาะ		แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้	

	 	 	 2.1	 วิชาบังคับให้เรียน	 12	 หน่วยกิต	 จากรายวิชา 

ต่อไปนี้

3070201	 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนา	 3(2-2-5)

	 ท้องถิ่นและภูมิภาค	 	

	 New	Paradigm	for	Local	and	

	 Regional	Development	

3070202	 บริบทและแนวโน้มการพัฒนา	 3(2-2-5)

	 ท้องถิ่นและภูมิภาค	 	

	 Context	and	Trend	of	Local	and	

	 Regional	Development		

3070203		 การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ	 3(2-2-5)

	 เชิงกลยุทธ์	

	 Strategic	Planning	and	

	 Strategic	Management	

3070204	 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมยุทธศาสตร์	 3(2-2-5)

	 การพัฒนาภูมิภาค	 	

	 Research	for	Regional	Innovation	

	 Strategy	Development	

 

	 3.3		หมวดรายวิชา	
	 	 3.3.1		หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก2	
																	 1)	 หมวดวิชาแกนร่วม	ต้องเรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เร่ือง	 วิชาแกนร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษา	ได้แก่วิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)
	 Statistics	for	Research		
8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์		 3(2-2-5)
	 Research	Methodology	in	
	 Social	Sciences	

รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับรวมหน่วยกิต	(NC)	

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2*	 3(2-2-5)

	 English	for	Graduate	Studies	2	

8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	**	 3(2-2-5)

	 Information	and	Communication

	 Technology	2

*	 รายวิชาแกนร่วมในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศที่เรียนโดยไม่นับ 

	 หน่วยกิต

**	 รายวิชาแกนร่วมในหมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร															 

	 ที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

					 	 				2.2	 วิชาเลือก	
																								 	 แผน	 ก	 แบบ	 ก2	 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	 6	
หน่วยกิต	

กลุ่มวิชาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

3070311	 สังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 3(2-2-5)
	 สังคม	และวัฒนธรรม	 	
		 Society	and	Economic,	Social,
	 and	Cultural	Change	
3070312	 กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	 3(2-2-5)
	 และวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	
	 Creative	Strategy	for	Economic,	
	 Societal,	and	Cultural	
	 Development	
3070313	 การพัฒนาเพื่อความมั่นคง	 3(2-2-5)
	 ทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค				 																																																																			
	 Development	for	Economic	and	
	 Societal	Stability	in	Region	
3070314	 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	 3(2-2-5)
	 และวัฒนธรรมระดับภูมิภาค				 										
	 Seminar	on	Regional	Economic,	
	 Social,	and	Cultural	
	 Development		

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชาการศึกษาและการจัดการภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ

3070321	 การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นและภูมิภาค	 3(2-2-5)
	 Local	and	Regional	Education	
	 Management			
3070322	 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา	 3(2-2-5)
	 และการจัดการภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ		
	 New	Paradigm	for	an	Education	
	 Development	and	Integrated	
	 Wisdom	Management		

3070323	 กลยุทธ์การจัดการศึกษาและ	 3(2-2-5)

	 ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ	 	

														 Strategy	for	Education	and

	 Integrated	Wisdom	

	 Management	

3070424	 สัมมนาการพัฒนาการศึกษาระดับภูมิภาค	 3(2-2-5) 

												 Seminar	on	Regional	

	 Education	Development		

กลุ่มวิชาการจัดการสภาพแวดล้อมชุมชน

3070331	 วิถีชีวิตกับสภาพแวดล้อมชุมชน	 3(2-2-5) 

												 Way	of	Living	and	Community	

	 Environment		

3070332	 การพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อความยั่งยืน	 3(2-2-5) 

	 Urban	Community	Development

	 for	Sustainability	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

3070333	 กลยุทธ์การจัดการสภาพแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 ชุมชนแบบบูรณาการ	 	

											 Integrative	Management	

	 Strategy	of	Community	

	 Environment	

3070334	 สัมมนาการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน	 3(2-2-5) 

	 Seminar	on	Community	

	 Environment	Development	

กลุ่มวิชาพัฒนาการเกษตร

3070341	 นิเวศวิทยาการเกษตรเพื่อการพัฒนา	 3(2-2-5)

	 คุณภาพชีวิต	 	

	 Agricultural	Ecology	for	Life	

	 Quality	Development		

3070342	 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	 3(2-2-5) 

	 Sustainable	Agriculture	

	 Development	

3070343	 กลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรเชิงธุรกิจ	 3(2-2-5) 

	 Agricultural	Business	

	 Development	Strategy	

3070344	 สัมมนาการพัฒนาการเกษตร	 3(2-2-5) 

	 Seminar	on	Agricultural	

	 Development	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

กลุ่มสาธารณสุขชุมชน

3070351	 การดูแลสุขภาพบุคคล	ครอบครัวและชุมชน	 3(2-2-5)
	 Individual,	Family,	and	
	 Community	Health	Care
3070352	 สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมชุมชน	 3(2-2-5)
															Community	Environmental	
	 Public	Health		
3070353	 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน	 3(2-2-5)
	 แบบมีส่วนร่วม	 	
											 Strategy	for	Participatory	
	 Community	Public	Health	
	 Development	
3070354	 สัมมนาการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน	 3(2-2-5) 
	 Seminar	on	Community	Public	
	 Health	Development	

	 	 	 3)	 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม

3070401	 ความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์*																														 																																													
	 Foundamental	of	Social	Sciences
*	 รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเสริมที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 4)	 หมวดวิทยานิพนธ์		
							 	 	 วิทยานิพนธ์	 นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน	 ก	 แบบ	 ก2	
ต้องท�าวิทยานิพนธ์	 จ�านวน	 12	 หน่วยกิต	 โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้
ครั้งละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จนครบ	12	หน่วยกิต

3070501		 วิทยานิพนธ์		 12(0-0-24)	
	 Thesis	               
	 	 3.3.2	 หลักสูตร	แผน	ข	
																 1)	 หมวดวิชาแกนร่วม	 เรียนไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เร่ืองวิชาแกนร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษา	ได้แก่วิชา

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)
			 Statistics	for	Research		 						
8073101	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์		 3(2-2-5)
			 Research	Methodology	in	
	 Social	Sciences	 						

รายวิชาแกนร่วมที่ไม่นับรวมหน่วยกิต	(NC)	

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2*	 3(2-2-5)
	 English	for	Graduate	Studies	2	
8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2**	 3(2-2-5)
	 Information	and	Communication	
	 Technology	2	
*	 รายวิชาแกนร่วมในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศที่เรียน	 โดยไม่นับ 
	 หน่วยกิต
**	 	 รายวิชาแกนร่วมในหมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร																		 
	 ที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	 				

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

     								 2)	 หมวดวิชาเฉพาะ		แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้
	 	 				 	 	2.1	 วิชาบังคับ	 ให้เรียน	12	หน่วยกิต	จากรายวิชา
ต่อไปนี้

3070201	 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 3(2-2-5)
	 และภูมิภาค	 	
	 New	Paradigm	for	Local	and	
	 Regional	Development	
3070202	 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น	 3(2-2-5)
	 และภูมิภาค	 	
	 Context	and	Trend	of	Local	
	 and	Regional	Development		
3070203		 การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ	 3(2-2-5)
	 เชิงกลยุทธ์		 	
	 Strategic	Planning	and	Strategic	
	 Management	
3070204	 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมยุทธศาสตร์	 3(2-2-5)
	 การพัฒนาภูมิภาค	
	 Research	for	Regional	Innovation	
	 Strategy	Development	 
											แผน	ข	ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต	จากรายวิชาในกลุ่ม
วิชาใดวิชาหนึ่ง	ต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

3070311	 สังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 3(2-2-5)
	 สังคมและวัฒนธรรม	 	
											 Society	and	Economic,	Social,	
	 and	Cultural	Change	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

3070312	 กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	 3(2-2-5)
	 และวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
	 Creative	Strategy	for	Economic,	
	 Societal,	and	Cultural	
	 Development	

3070313	 การพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 3(2-2-5)

	 และสังคมในภูมิภาค				 					

							 Development	for	Economic	and	

	 Societal	Stability	in	Region	

3070314	 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	 3(2-2-5)

	 และวัฒนธรรมระดับภูมิภาค				 									

	 Seminar	on	Regional	Economic,	

	 Social,	and	Cultural	

	 Development		

กลุ่มวิชาการศึกษาและการจัดการภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ

3070321	 การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นและภูมิภาค	 3(2-2-5)

	 Local	and	Regional	Education	

	 Management			

3070322	 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา	 3(2-2-5)

	 และการจัดการภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ		

	 New	Paradigm	for	an	Education	

	 Development	and	Integrated	

	 Wisdom	Management		

3070323	 กลยุทธ์การจัดการศึกษาและภูมิปัญญา	 3(2-2-5)

	 เชิงบูรณาการ	

	 Strategy	for	Education	and	Integrated

	 Wisdom	Management	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

3070424	 สัมมนาการพัฒนาการศึกษาระดับภูมิภาค	 3(2-2-5) 

									 Seminar	on	Regional	Education	

	 Development

กลุ่มวิชาการจัดการสภาพแวดล้อมชุมชน

3070331	 วิถีชีวิตกับสภาพแวดล้อมชุมชน	 3(2-2-5) 
											 Way	of	Living	and	Community	
	 Environment		
3070332	 การพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อความยั่งยืน	 3(2-2-5) 
	 Urban	Community	Development
		 for	Sustainability	
3070333	 กลยุทธ์การจัดการสภาพแวดล้อมชุมชน	 3(2-2-5)
	 แบบบูรณาการ	 	
											 Integrative	Management	Strategy	
	 of	Community	Environment	
3070334	 สัมมนาการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน	 3(2-2-5) 
													 Seminar	on	Community	
	 Environmental	Development

กลุ่มวิชาพัฒนาการเกษตร

3070341	 นิเวศวิทยาการเกษตรเพื่อการพัฒนา	 3(2-2-5)
	 คุณภาพชีวิต
	 Agricultural	Ecology	for	Life	
	 Quality	Development		
3070342	 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	 3(2-2-5) 
	 Sustainable	Agriculture	
	 Development	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

3070343	 กลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรเชิงธุรกิจ	 3(2-2-5) 
	 Agricultural	Business	Development	
	 Strategy	

3070344	 สัมมนาการพัฒนาการเกษตร	 3(2-2-5) 

	 Seminar	on	Agricultural	

	 Development	

กลุ่มสาธารณสุขชุมชน

3070351	 การดูแลสุขภาพบุคคล	ครอบครัว	 3(2-2-5)
	 และชุมชน	 	
	 Individual,	Family,	and	
	 Community	Health	Care		
3070352	 สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมชุมชน	 3(2-2-5) 
															Community	Environmental	
	 Public	Health		
3070353	 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน	 3(2-2-5)
	 แบบมีส่วนร่วม	 	
													 Strategy	for	Participatory	
	 Community	Public	Health		
	 Development
3070354	 สัมมนาการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน	 3(2-2-5) 
	 Seminar	on	Community	Public	
	 Health	Development	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 3)	 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม 

3070401			ความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์	*								 3(2-2-5)																																															

															Foundamental	of	

	 Social	Sciences	

*		รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเสริมที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

	 	 	 4)	 หมวดการค้นคว้าอิสระ		

												 	 นกัศกึษาทีศ่กึษาตามแผน	ข	ไม่ต้องท�าวทิยานพินธ์	แต่ต้อง

ค้นคว้าอิสระ	ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิตและไม่เกิน	6	หน่วยกิต	โดยสามารถ

แบ่งลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จนครบ	6	หน่วยกิตและ

ต้องสอบประมวลความรู้	(Comprehensive	Examination)

3070502		 การค้นคว้าอิสระ	 6(0-0-12)	

	 Independent	Study	 												

4.  ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2  3(2-2-5)

 English for Graduate Studies 2  

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี						

	 ฝึกทกัษะการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ภาษาองักฤษเชงิวชิาการระดบั

กลาง	(Intermediate		level)	รวมทัง้เทคนคิการอ่าน	การอ่านบทความทาง

วชิาการ	อ่านบทคดัย่อ	วทิยา	นพินธ์	สามารถสรปุและน�าเสนอบทความทาง

วิชาการ	และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Pract ice	 of	 academic	 Engl ish	 in	 l i s tening ,	

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	

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2   3(2-2-5)

 Information and Communication 

 Technology 2     

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

					 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง	 สารสนเทศเพื่อ

การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป 

เพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ

	 Advanced	information	and	communication	technology, 

information	communication	retrieval	and	application	of	package	

program	for	academic	presentation	

กลุ่มวิชาสถิติ

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5)

 Statistics for Research 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

						 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง 

แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าการทดสอบ 

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ ์

การวเิคราะห์	ความแปรปรวน	การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม	สถติศิาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ไม่องิพารามเิตอร์	การเลอืกใช้สถติทิีเ่หมาะสมส�าหรบัการวจิยั	การประยกุต์

โปรแกรมส�าเรจ็รปูส�าหรับวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติเิพือ่	การวจิยั		และปฏบิตัิ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

				 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

8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)

 Research Methodology in 

 Social Sciences 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

								 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายของการวิจัย	 ประเภท

และกระบวนการวิจัย	 การก�าหนดปัญหาการวิจัย	 ตัวแปร	 และสมมติฐาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครง	และรายงาน

การวิจัย	 การประเมินงานวิจัย	 การน�าผลการวิจัยไปใช้	 จรรยาบรรณ 

นักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์	 ฝึกปฏิบัติการ

ศึกษาค้นคว้างานวิจัย	 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนเค้าโครงการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์

							 	Definitions,	characteristics	and	objectives	of	research,	

types	and	procedure	 for	 research,	 identification	of	problems, 

variables	 and	 hypotheses,	 data	 collection,	 data	 analysis, 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

writing	 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	research	project	in	social	sciences			

 4.2 หมวดวิชาเฉพาะ

  4.2.1 วิชาบังคับ

3070201 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)

 ท้องถิ่นและภูมิภาค

 New Paradigm for Local and 

 Regional Developmen 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

						 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก	วิกฤติและการแก้ปัญหา

ของท้องถ่ินและภูมิภาค	 กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ

ท้องถิ่นและภูมิภาค	 อาทิ	 แนวคิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	 แนวคิดการ

พัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นฐาน	 แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการและแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง	

				 Global	 situation	 change,	 local	 and	 regional	 crisis	

and	problem	solving	method,	new	development	paradigm	for 

sustainably	local	and	regional	development,	such	as		participatory 

development	 concept,	 community-based	 development, 

as	well	 as	 integrative	 development	 and	 sufficient	 economy	

concept	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

3070202 บริบทและแนวโน้มการพัฒนา 3(2-2-5)

 ท้องถิ่นและภูมิภาค  

 Context and Trend of Local 

 and Regional Development 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

	 บริบทและการพัฒนาสังคม	การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอดีต	

ปัจจบุนั	และอนาคต	แนวคดิทฤษฎกีารพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื	การวิเคราะห์

องค์ประกอบทางสังคมในระดับต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา 

ท้องถิ่นและภูมิภาค

					 Social	context	and	development,	past-present-future	

of	 social	 changes,	 concept	 and	 theory	 of	 sustainable	 social	

development,	analysis	of	social	component	at	different	levels;	

trend	analysis	of	local	and	regional	development	

3070203 การวางแผนยุทธศาสตร์และ 3(2-2-5)

 การจัดการเชิงกลยุทธ์   

 Strategic Planning and 

 Strategic Management 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

							 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิการวางแผนยทุธศาสตร์	

การวเิคราะห์สภาพ	แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้อง	การคาดการณ์อนาคต	การวางแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์การน�าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 หลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์	 การวิเคราะห์และ

ก�าหนดกลยุทธ์ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	ด้านการศึกษา

และภูมิปัญญา	ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน	ด้านการเกษตรและด้านสาธารณสุข

ชุมชน
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
     

	 National	 economic	 and	 social	 development	 plan,	 

concept	and	principle	of	strategic	planning,	analysis	of	related	

environment,	future	prediction,	planning	development	strate-

gy,	strategies	for	efficient	use	of	a	strategy	plan,	leadership	for	

change,	principle	of	strategic	management,	analysis	and	strategy	

setting	in	the	aspects	of	economy,	society,	culture,	education	

and	 local	wisdom;	 community	 environment,	 agriculture,	 and	

community	public	health	

3070204 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมยุทธศาสตร์ 3(2-2-5)

 การพัฒนาภูมิภาค  

 Research for Regional Innovation 

 Strategy Development  

 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

						 	การส�ารวจปัญหาและสาเหตุของการพัฒนาภูมิภาค	 โจทย์วิจัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค	 การก�าหนดนวัตกรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์	กระบวนการสร้างและการพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรม

					 Survey	of	regional	development	problem	and	cause,	

research	 question	 on	 regional	 development	 strategy,	 setting	

of	 innovation	 and	 desired	 feature,	 process	 of	 creation	 and 

development	of	innovation	quality		 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  4.2.2  กลุ่มวิชาเลือก

            กลุ่มวิชาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

3070311 สังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  3(2-2-5)

 สังคม และวัฒนธรรม

 Society and Economic, Social, 

 and Cultural Change

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี			

 ววิฒันาการการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม
ของโลกและภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ในโลก	 ปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมในปัจจุบัน	 ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต	
					 Evolution	of	economic,	social,	and	cultural	change	in	
global	and	various	regionas;	factor	of	change	in	current	economic,	
social,	and	cultural	situations;	trend	of	future	change	

3070312 กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 3(2-2-5)
 และวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
 Creative Strategy for Economic, 
 Societal, and Cultural 
 Development 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
							 นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ปัญหา 
และอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาตัวชี้วัด	 การประเมินผลและกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม	และวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์		
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Nat ional	 pol icy	 and	 economic	 and	 soc ial 
development	plan;	problem	and	obstacle	of	economic,	societal,	 
cultural	 developments;	 factor	 affecting	 development	 of	 key	
indicator,	assessment,	including	creative	strategy	for	economic,	
societal,	and	cultural	development	

3070313 การพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 3(2-2-5)
 และสังคมในภูมิภาค
 Development for Economic 
 and Societal Stability in Region   
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

						 นโยบายการพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ในภูมิภาค	 กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	 การพัฒนาเชิงบูรณาการ 

การบริหารจัดการการพัฒนา	 การบริหารความขัดแย้ง	 ตัวชี้วัด	 และการ

ประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่าง	ๆ

						 Policy	 of	 development	 for	 economic	 and	 societal 

stability	 in	 region;	 process	 of	 participatory	 development, 

integrative	development,	development	management,	conflict	

management,	key	indicator	and	assessment	of	economic	and	

societal	stability	at	different	levels	

3070314 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 3(2-2-5)

 และวัฒนธรรมระดับภูมิภาค  

 Seminar on a Regional Economic, 

 Social, and Cultural 

 Development               

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 	 ประเดน็ปัญหา	และตวัอย่างการพฒันาทีป่ระสบความส�าเรจ็ของ
ประเทศและภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 การวิเคราะห์
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนาจากกรณีศึกษาการ
วางยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย	
	 Isuue,	problem,	and	example	of	successful	development 
in	Thailand	and	region	in	the	areas	of	economy,	society,	and 
culture;	analysis	of	successful	and	failured	factors	of	development 
from	 case	 study	 of	 strategic	 development	 planning	 in	 some	

target	areas 

กลุ่มวิชาการศึกษาและการจัดการภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ 

3070321 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 3(2-2-5)
 Local and Regional Education 
 Management 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
					 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัการปฏริปูการศกึษาในประเทศและ
ภูมิภาค	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล	 การวิเคราะห์สภาพปัจจัย	 แนวโน้ม
แห่งความส�าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการศึกษา	 รูปแบบการเรียนรู้	
เทคนิค	วิธีการ	การจัดสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุน	สื่อ	แหล่งเรียน
รู้การวัดประเมินผล	 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของคนในศตวรรษ 
ที่	21	และการจัดการศึกษาทางเลือก
						 Concept	and	theory	of	education	reform	in	Thailand	
and	other	regions,		analysis	of	successful	and	failured	factors	
and	trend	in	education	management;	learning	style,	technique, 
method,	 management	 of	 environment	 and	 supporting	 
factor,	 media,	 learning	 resource,	 and	 measurement	 and 
assessment;	management	guid	line	for	people’s	learning	in	the	
21th	century	and	alternative	education	management	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

3070322 กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

 การศึกษาและการจัดการ

 ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ

 New Paradigm for Education 

 Development and Integrated 

 Wisdom Management 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

					 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์	

ทักษะและคุณลักษณะที่จ�าเป็นของคนในศตวรรษที่	 21	 กระบวนทัศน์

ในการพัฒนาคุณภาพของคน	 เน้นการพัฒนาการคิด	 การพัฒนาเจตคติ 

การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานและการพัฒนาเครือข่ายทาง

สังคม	 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ 

ของมนุษย์	การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ	

	 Concept	 and	 theory	 related	 to	 human	 resource	

development,	 essential	 skill	 and	 	 characteristic	 of	 the	 21th	

century	 people,	 paradigm	 for	 people’s	 quality	 development	

focusing	 on	 development	 of	 thinking,	 attitude,	 performance	

competency	 and	 social	 network;	 analysis	 of	 factor	 affecting 

education	development	and	human	learning;	integrated	education 

management								

3070323 กลยุทธ์การจัดการศึกษาและ 3(2-2-5) 

 ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ

 Strategy for Education and 

 Integrated Wisdom 

 Management 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 	 ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นของท้องถิ่นและภูมิภาค	 วิเคราะห์
ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็และความล้มเหลวในการจดัการศกึษาและภมูปัิญญา	
กระบวนการสร้างกลยุทธ์การจัดการศึกษาและภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ 
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของท้องถิ่น
	 Essential	 local	 and	 regional	 knowledge	 and	 skill,	
analysis	 of	 successful	 and	 failured	 factors	 for	 education	 and	
wisdom	management,	process	of	creating	strategy	for	education	
and	integrated	wisdom	management;	strategic	planning	for	local	
learning	development		

3070324 สัมมนาการพัฒนาการศึกษาระดับภูมิภาค    3(2-2-5) 
 Seminar on Regional Education 
 Development  
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
	 แนวคิดและหลักการในการพัฒนาการศึกษาและการจัดการ
ปัญญาบูรณาการระดับภูมิภาค	 ประเด็น	 ปัญหาและโครงการพัฒนาหรือ
กรณีศึกษาด้านการศึกษาและการจัดการภูมิปัญญาของประเทศไทยและ/
หรือภูมิภาคที่ประสบความส�าเร็จ	 การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและ
ความล้มเหลวในการพัฒนาการศึกษาและการจัดการภูมิปัญญา	 แนวโน้ม
ของนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาและการจัดการปัญญาบูรณาการระดับ
ภูมิภาค	การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของพื้นที่เป้าหมาย
	 Concept	and	principle	of	regional	education	development 
and	integrated	wisdom	management;		issue,	problem,	and	successful 
development	project	or	 case	 study	 related	 in	 Thailand	 and/
or	other	regions,	analysis	of	successful	and	failured	factors	of	
education	development	and	integrated	wisdom	management,	
trend	of	regional	education	development	and	integrated	wisdom	
management,	strategic	planning	for	the	education	development	
in	some	target	areas		
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมชุมชน 
3070331 วิถีชีวิตกับสภาพแวดล้อมชุมชน 3(2-2-5) 
 Way of Living and Community 
 Environment 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
						 ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีผลต่อบุคคล	
สังคม	 และวัฒนธรรม	 การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์	 วิถีชีวิตของคนและสังคมที่ส่งเสริมและท�าลายสภาพ
แวดล้อมชุมชน	 	
	 Relationship	between	live	and	community	environ-
ment	 affecting	 individual,	 society,	 and	 culture;	 conservation 
and	development	of	community	environment	enhancing	quality	
of	people’s	lives;	people’s	way	of	living	and	society	promoting		
and	destroying	community	environment 
3070332 การพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Urban Community Development
 for Sustainability 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
	 ความหมายของความยั่งยืน	 กระบวนการกลายเป็นเมือง 
ผลของความเจริญของเมืองท่ีมีต ่อบุคคล	 สังคม	 และสิ่งแวดล ้อม 
สภาพ	ปัญหาและแนวโน้มปัญหาของชมุชนเมอืง	แนวทางและกระบวนการ
พัฒนาชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน	
						 Definition	of	 sustainability,	 process	of	urbanization, 
impact	of	the	city	growth	on	individual,	society,	and	environment; 
problem	 and	 trend	 of	 urban	 community;	 guidel ine 
and	 deve lopment 	 p rocess 	 o f 	 sus ta inab le 	 u rban 
community

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

3070333 กลยุทธ์การจัดการสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
 ชุมชนแบบบูรณาการ
 Integrative Management Strategy 
 of Community Environment 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
					 อิท ธิพลของสภาพแวดล ้อมที่ มีต ่อชุมชน	 ป ัญหาและ
ความต้องการการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 ชุมชน	 การวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง	 โอกาสและอุปสรรค	 (SWOT)	ของชุมชน	ตัวชี้วัดและการประเมิน	
การก�าหนดกลยุทธ์การจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนแบบบูรณาการ	
    	 Influence	of	community	environment	on	community, 
problem	and	need	for	community	environment	development, 
analysis	 of	 weakness,	 strength,	 	 opportunity,	 and	 threat	
(SWOT)	 of	 community;	 key	 indicator	 and	 assessment; 
creating	 integrative	 management	 strategy	 of	 community 
environment 
3070334 สัมมนาการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน 3(2-2-5) 
 Seminar on Community 
 Environment Development 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
							 	แนวคดิและหลกัการการจดัการสภาพแวดล้อมชมุชน	ประเดน็	
ปัญหาและโครงการหรือกรณึศึกษาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนของประเทศและภูมิภาคที่ประสบความส�าเร็จปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
และความล้มเหลวในการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน	 แนวโน้มนวัตกรรม 
การจัดการสภาพแวดล้อมชุมชน	
	 Concept	 and	 principle	 of	 community	 environment 
management;	 issue,	 problem,	 and	 successful	 development 
project	 and	 case	 study	 in	 Thailand	 and	 region;	 analysis 
of	successful	and	failured	factors	on	community	development,	
innovation	trend	of	community	environment	management	



323RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชาพัฒนาการเกษตร

3070341 นิเวศวิทยาการเกษตรเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

 คุณภาพชีวิต  

 Agricultural Ecology for Life 

 Quality Development             

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี	

	 ระบบการเกษตรของประเทศไทยและ/หรือภูมิภาคอาเซียน	

เกษตรอุตสาหกรรมกับส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการผลิตทางการเกษตร	

การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร	 กรณีศึกษาชุมชนที่ประสบผลส�าเร็จ

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต		

								 Agricultural	 system	 in	 Thailand	 and/or	 ASEAN	

region,	 industrial	 agriculture	 and	 environment	 related	 to 

agricultural	 production,	 case	 study	 of	 successful	 agricultural	

environment	 management,	 community	 in	 environmental 

management	for	better	life	quality		 

3070342 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  3(2-2-5) 

 Sustainable Agriculture 

 Development 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี

							 แนวคิด เ ก่ียว กับเกษตร ย่ังยืนในประเทศและภู มิภาค	

หลักการเกษตรกรรมยั่งยืน	 ประโยชน์และผลกระทบจากการผลิตใน

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	 การพัฒนาเกษตรในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การศึกษากรณีตัวอย่างของเกษตรกรท่ีประสบความส�าเร็จในการผลิต 

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 						 Concept	 of	 sustainale	 agriculture	 in	 Thailand 
and	region,	principle	of	sustainable	agriculture,	benefit	and	impact	
of	agricultural	production	in	system	of		sustainable	agriculture, 
agricultural	development	in	terms	of	environmental	conservation, 
case	study	of	successful	farmer	in	development	of	sustainable	
agriculture	system 

3070343 กลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Agricultural Business 
 Development Strategy 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
	 การพฒันาธรุกจิเกษตรในประเทศไทยและ/หรือภมูภิาคอาเซียน	
การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการเกษตร
เชงิธุรกจิ	การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและการค้าสนิค้าเกษตร	ลูท่างการเจาะ
ตลาดสินค้าเกษตรในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ	กลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตร	
การพฒันาสนิค้าและการสือ่สารระหว่างธุรกิจการเกษตรกบันโยบายของรฐั
					 Agricultural	 business	 development	 in	 Thailand 
and/or	 ASEAN	 region,	 analysis	 of	 successful	 and	 failured 
factors	 of	 agricultural	 business	 development,	 grouping 
of	 economy	 and	 agricultural	 goods	 trading,	 penetration, 
channel	 to	 new	 potential	 agricultural	 market,	 marketing 
strategy	 of	 agricultural	 goods,	 goods	 development	 and 
communication	 between	 agricultural	 business	 and	 state 
policy		

3070344 สัมมนาการพัฒนาการเกษตร 3(2-2-5) 
 Seminar on Agricultural Development 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
									 แนวคิดและหลักการในการพัฒนาการเกษตร	ประเด็น	ปัญหา 
และโครงการพัฒนาหรือกรณีศึกษาด้านการพัฒนาการเกษตรของ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ประเทศไทยและ/หรอืภมูภิาคอาเซยีนท่ีประสบความส�าเร็จ	ปัจจัยแห่งความ
ส�าเร็จและความล้มเหลวในการพฒันา	แนวโน้มของนวตักรรมการพฒันาการ
เกษตรการวางแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรชมุชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
	 Concept	and	principle	of	agricultural	development; 
issue,	problem,	successful	development	project	or		case	study	
in	 Thailand	 and/or	 ASEAN	 region;	 analysis	 of	 successful	 and	
failured	factors	on	agricultural	development,	innovation	trend	
of	agricultural	development,	strategic	planning	 in	argricultural	
development	in	some	target	areas		

กลุ่มสาธารณสุขชุมชน

3070351 การดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว 3(2-2-5) 
 และชุมชน
 Individual, Family, and
 Community Health Care  
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
						 แนวคดิการแพทย์กระแสหลกัและการแพทย์ทางเลอืกการดแูล 
สุขภาพบุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชนในบริบทความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของบุคคลในวัย
ทารก	วัยเรียน	วัยรุ่น	วัยท�างานและวัยผู้สูงอายุ	การดูแลสุขภาพทางเลือก
ส�าหรับบุคคล	ครอบครัวและชุมชน
	 Concept	 of	 modern	 and	 alternative	 medicine; 
individual,	family,	and	community	health	care	in	multicultural	
community;	analysis	of	factor	affecting	baby,	student,	teenager,	
working	person,	and	aging	people;	alternative	health	care	for	
individual,	family,	and	community

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
 
3070352 สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Environmental 
 Public Health 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
					 สิ่งแวดล้อมชุมชนกับสุขภาวะของคนในชุมชน	หลักการจัดการ
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมชุมชน	 วิเคราะห์สาธารณสุขส่ิงแวดล้อมชุมชน 
จากกรณตีวัอย่าง	แนวโน้มของสาธารณสขุสิง่แวดล้อมชมุชนในทศวรรษหน้า
					 Community	 environment	 and	 health	 condition	 of	
community	 people,	management	 principle	 of	 environmental	
public	health	in	community;	analysis	of	environmental	public	
health	in	community	from	case	study;	trend	of	environmental	
public	health	in	community	for	next	decade 

3070353 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 
 แบบมีส่วนร่วม
 Strategy for Participatory 
 Community Public Health 
 Development 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
	 บริบทการพัฒนาสาธารณสุขชุมชนในประเทศและภูมิภาค 
การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการ
สาธารณสุขชุมชนจากการศึกษากรณีศึกษา	 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
แบบมีส่วนร่วม	 การก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาสาธารณสุขชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วมในบริบทชุมชนเป้าหมาย
							 Context	of	 community	public	health	development 
in	Thailand	and	other	regions,	analysis	of	successful	and	failured	
factors	 on	 community	 public	 health	management	 from	case	
study	 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

3070354 สัมมนาการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 
 Seminar on Community 
 Public Health Development 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
	 แนวคิดและหลักการในการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน	 ประเด็น	
ปัญหาด้านสาธารณสุขชุมชน	 และโครงการหรือกรณีศึกษาการพัฒนาของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ประสบความ	 ส�าเร็จ	 ปัจจัยแห่งความ
ส�าเรจ็และความล้มเหลวในการพฒันาสาธารณสขุชมุชน	แนวโน้มนวตักรรม
ของการพฒันาสาธารณสขุชมุชน	การวางยทุธศาสตร์การพฒันาสาธารณสขุ
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย				
	 Concept	 and	 principle	 of	 community	 public 
health	 development;	 issue,	 problem,	 and	 successul 
development	 project	 or	 case	 study	 of	 community	 public 
health	 development	 in	 Thailand,	 and/or	 ASEAN	 region; 
analysis	 of	 successful	 and	 failured	 development	 factor;	 
innovation	 trend	 of	 community	 public	 health	 development, 
strategic	 planning	 in	 community	 public	 health	 development 
in	some	target	areas					

  4.3 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม

3070401 ความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์                    3(2-2-5)                                              
 Foundamental of Social 
 Sciences 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
														 ความหมายและความส�าคัญของสังคมศาสตร์	 พัฒนาการของ
องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์	 วิธีการศึกษาด้านสังคมศาสตร	์ การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์	การประยุกต์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ส�าหรับการพัฒนาสังคม
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

					 Definition	and	importance	of	social	sciences,	devel-
opment	of	body	of	knowledge	development	of	social	sciences,	
social	 science	 tudy	method,	 research	methodology	 in	 social	
sciences,	 application	 of	 social	 sciences	 knowledge	 for	 social	
development	

  4.4 หมวดวิทยานิพนธ์

3070501 วิทยานิพนธ์                            12(0-0-24)                                                       
 Thesis 
	 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคในประเด็นต่าง	 ๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาสังคม	 ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์	
	 Research	on	issues	related	to	regional	development 
strategy	 for	 solving	 social	 problem	 under	 supervision 
of	thesis	advisory	committee		

3070502 การค้นคว้าอิสระ           6(0-0-12)                                                               
 Independent Study             
						 การวิจัยในหัวเรื่องสนใจในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค	ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
				 Research	on	interesting	title	on	regional	development	
strategy	under	supervision	of	advisor	
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

องค์ประกอบ หน่วยกิต

1. หมวดวิชาแกนร่วม

2.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 2.1	 วิชาบังคับ

	 2.2	 วิชาเลือก

3.		หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

4.		หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

6

18

6

36

3

รวม 42

	 3.3	 รายวิชา

	 	 3.3.1	หมวดวิชาแกนร่วม	จ�านวน	6	หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2

	 English	for	Graduate	Studies	2	 3(2-2-5)

8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2

	 Information	and	Communication

	 Technology	2	 3(2-2-5)

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย

	 Statistics	for	Research	 3(2-2-5)

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 Master	of	Business	Administration	

	 	 	 	 	 	 Program	in	Business	Administration

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)		 :	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)

	 ชื่อย่อ	(ไทย)		 :	 บธ.ม.	(บริหารธุรกิจ)

	 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :	 Master	of	Business	Administration	

	 	 	 	 	 	 (Business	Administration)

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)		 :	 M.B.A.	(Business	Administration)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	 จ�านวนหน่วยกิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	จัดการศึกษา

	 	 แผน	ก	แบบ	ก2	ท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต	และ	

ศึกษารายวิชา	ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร

	 	 หลักสูตรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ	มหีน่วยกติ

รวมไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต	ซึ่งประกอบด้วย	4	หมวดวิชา	ดังนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8073102	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 3(2-2-5)

	 Research	Methodology	in	Social	Science	

	 	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	จ�านวน	24	หน่วยกิต

	 	 	 1)	วิชาบังคับ	จ�านวน	18	หน่วยกิต

4070101	 การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ	 3(3-0-6)

	 Integrated	Marketing	

	 Management	

4070102	 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ	 3(3-0-6)

	 ส�าหรับนักบริหาร

	 Management	Accounting	for	

	 Executives	

4070103	 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 และนวัตกรรม

	 Strategic	Management	of	Creativity

	 Business	and	Innovation	

4070104	 การจัดการการเงินและการลงทุน	 3(3-0-6)

	 Financial	Management	and

	 Investment	

4070105	 การเป็นผู้ประกอบการและ	 3(3-0-6)

	 การสร้างธุรกิจใหม่

	 Entrepreneurship	and	Setting	

	 Startup	Business	

4070106	 การวิจัยทางธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 Business	Research	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 2)	 วิชาเลือกเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาท่ีก�าหนดให้ไม่

น้อยกว่า	6	หน่วยกิตดังนี้

4070201	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ	 3(3-0-6)

	 พฤติกรรมองค์การ

	 Human	Resource	Management	

	 and	Organization	Behavior	

4070202	 การบริหารเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)

	 Strategic	Management	for	

	 Entrepreneurs	

4070203	 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน	 3(3-0-6)

	 Logistics	and	Supply	Chain	

	 Management	

4070204	 การจัดการคุณภาพองค์รวมเพื่อ	 3(3-0-6)

	 ความสามารถในการแข่งขัน

	 Total	Quality	Management

	 for	Competitiveness	

4070205	 สัมมนาประเด็นปัญหาทางธุรกิจในปัจจุบัน	 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Current	Issue	in	

	 Business	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3.3.3	 หมวดวิทยานิพนธ์ก�าหนดให้นักศึกษาต้องท�าวิทยานิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิตดังนี้

4070501	 วิทยานิพนธ์	 12	หน่วยกิต

 Thesis 

	 	 3.3.4	หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	ก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน

วิชาเสริมพื้นฐานไม่น้อยกว่า	 3	 หน่วยกิต	 จ�านวน	 1	 รายวิชา	 โดยไม่นับ

หน่วยกิตและต้องได้ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์	(Satisfactory	:	S)	ดังนี้

4070601	 การบริหารธุรกิจเบื้องต้นส�าหรับนักบริหาร	 3(3-0-6)

	 Business	Administration	for	

	 Executives	(ไม่นับรวมหน่วยกิต)	

	 รวม	42	หน่วยกิต

4.  ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม จ�านวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5)

 English for Graduate Studies 2 

	 ฝึกทกัษะการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ภาษาองักฤษเชงิวชิาการระดบั

กลาง	(Intermediate	level)	รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	การอ่านบทความทาง

วิชาการ	อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	สามารถสรุปและน�าเสนอบทความทาง

วิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

 Information and Communication 

 Technology 2 

	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูงสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ

น�าเสนอผลงานวิชาการ

	 Advanced	 information	 and	 communicat ion 

technology,	information	communication	retrieval	and	application	

of	package	program	for	academic	presentation.

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5)

 Statistics for Research 
	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง
แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน	การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	สถิติศาสตร์ไม่
อิงพารามิเตอร์	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัย	 การประยุกต์
โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
	 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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)

 Research Methodology in Social Science 

	 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย	 ประเภทและ

กระบวนการวจิยัการก�าหนดปัญหาการวจิยั	ตวัแปรและสมมตุฐิาน	การเกบ็

รวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครงและรายงาน	การวิจัย

การประเมินงานวิจัย	 การน�าผลวิจัยไปใช้	 จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิค

วิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า 

งานวิจัย	การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์	

	 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.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านจ�านวน 24 หน่วยกิต

        4.2.1 วิชาบังคับ จ�านวน 18 หน่วยกิต

4070101 การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
 Integrated Marketing 
 Management 
	 การศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 งานวิจัยและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการทางการตลาดเชิงบูรณาการ	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การแข่งขนัทางการตลาด	พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
การตลาดดิจิทัล	กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ 
ทางการตลาดเชิงบูรณาการ	
	 A	 study	 of	 concepts,	 theories,	 research	 and	
case	 studies	 related	 to	 integrated	marketing	management,	
marketing	 competition	 environment	 analysis,	 consumers’ 
behaviors,	Marketing	Information	System	(MKIS),	Digital	Marketing,	
marketing	strategies	and	integrated	marketing	strategic	planning

4070102 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)

 Management Accounting

 for Executives  

	 การศึกษานโยบายทางบญัชกีระบวนการบัญชีเพือ่การตดัสนิใจ

ส�าหรบันกับรหิารระบบบญัชบีรหิารการแยกประเภทต้นทนุและการบรหิาร

ต้นทนุการควบคมุและการตดัสนิใจทางธรุกจิตลอดจนการวเิคราะห์และการ

แปลความหมายความรู้ทางด้านภาษีและกรณีศึกษา

	 A	 study	 of	 accounting	 policies,	 accounting	 process	

for	 administrators’	 decision,	 Managerial	 Accounting	 System 

(MAS),	categorizing	costs	and	cost	management,	business	control 

and	 business	 decision	 including	 analysis	 and	 interpretation,	

Taxation	and	case	studies
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

4070103 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 และนวัตกรรม
 Strategic Management of 
 Creativity Business and Innovation 
	 	การศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์
เก่ียวกับธุรกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการ
ด�าเนินงานการน�าเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติและการใช้เชิงพาณิชย์การพัฒนา
กลยุทธ์ธุรกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์
ต่อวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากลและกรณีศึกษา
	 Studying	 strategic	management	 process.	 Strategic	
planning	 on	 creative	 business	 and	 innovation	 of	 analysis	 in 
operational	environment.	Applying	technology	for	operation	and	
commercial	use.	Strategy	development	for	creative	business	and	
useful	innovation	affecting	a	change	of	community	enterprises, 
as	well	as	small	and	medium-sized	enterprises	(SMEs).	Promoting	
local	wisdom	toward	an	international	level	(Local	Yet	Global);	
and	case	studies.

4070104 การจัดการการเงินและการลงทุน 3(3-0-6)

 Financial Management and Investment 

	 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการเงินและการลงทุนเป้าหมาย

และหน้าท่ีทางการเงินการบริหารสินทรัพย์หน้ีสินเงินลงทุนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนอัตราดอกเบ้ียการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินและการ

ลงทนุกลยทุธ์การตดัสนิใจทางการเงนิและการลงทนุและโปรแกรมประยกุต์

ด้านการจัดการการเงินและการลงทุนและกรณีศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 Studying	 concepts;	 theories	 of	 finance	 and 

investment;	 goals	 and	 functions	 of	 finance;	 financial 

management;	debt;	capital;	risk	and	return;	interest	rate;	analysis	

of	finance	and	 investment	plans;	decision-making	strategy	on	

finance	 and	 investment;	 application	 program	 of	 finance	 and	

investment	management;	and	case	studies

4070105 การเป็นผู้ประกอบการและ 3(3-0-6)

 การสร้างธุรกิจใหม่

 Entrepreneurship and Setting Startup Business 

	 การศึกษาบทบาทประเภทคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบ

การที่ประสบความส�าเร็จวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและภาวะการแข่งขัน

แนวคิดและวิธีการจัดต้ังธุรกิจใหม่การร่วมลงทุนกลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจ 

การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนการด�าเนินงานและปัญหาต่าง	 ๆ	 ในการด�าเนิน

ธุรกิจรวมถึงแนวคิดการเขียนแผนธุรกิจส�าหรับหน่วยธุรกิจใหม่เช่นโมเดล	

Canvas	และกรณีศึกษา

	 Studying	 roles,	 types	 and	 characters	 of	 successful 

entrepreneurs;	analyzing	business	opportunities	and	competitive 

situations;	 concepts	 and	 procedures	 on	 setting	 up	 a	 new	

business;	 Joint	 Venture;	 strategies	 for	 starting	 a	 business;	 

analysis	of	capital	resources;	operational	approaches	and	problems 

in	running	business;	concepts	of	writing	business	plan	for	a	new	

business	unit,	including	business	canvas	model;	and	case	studies.



331RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

4070106 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5)

 Business Research 

	 การศึกษาความส�าคัญและบทบาทการวิจัยทางธุรกิจประเภท

และกระบวนการของการวจิยัทางธรุกิจการเขยีนรายงานวิจยัและการน�าไป

ใช้ประโยชน์

	 Studying	the	 importance	and	role	of	researching	 in	

business;	 types	and	methodologies	of	business	 research;	and	

applying

  4.2.2 วิชาเลือกเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาที่ก�าหนดให้ไม่

น้อยกว่า 6 หน่วยกิตดังนี้

4070201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ 3(3-0-6)

 พฤติกรรมองค์การ

 Human Resource Management 

 and Organization Behavior 

	 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการจัดการทรัพยากร

มนษุย์การวางแผนทรพัยากรมนษุย์การสรรหาและการคดัเลอืกการฝึกอบรม

และพัฒนาการวางแผนอาชีพการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารค่า

จ้างและสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ความปลอดภัยและสุขภาพประเด็นทาง

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์บทบาทของผู้น�าในการ

เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในองค์การรวมถึงแนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และ

หลักปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ

และกรณีศึกษา

	 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	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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 การบริหารเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

 Strategic Management for Entrepreneurs 

	 ความส�าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ประกอบการ 

กระบวนการและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด�าเนินงานการ

วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร 

เพ่ือการวางแผนกลยุทธ์การน�าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการควบคุม 

และเทคนิคในการบริหารแผนกลยุทธ์การน�าเคร่ืองมือทางการบริหาร 

สมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

	 Importance	 of 	 s t ra teg ic 	 management 	 fo r 

entrepreneurs;	 environmental	 analysis	 and	 process	 for 

competitive	advantage;	industry	and	SWOT	analysis	for	strategic	

planning,	implementation,	and	control;	techniques	for	strategic	

plan	management;	 various	modern	management	 tools	 for 

business	entrepreneurs
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

4070203 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

 Logistics and Supply Chain Management 

	 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้นความส�าคัญ

ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองค์กรบทบาท

ของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทานกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์และ 

แนวโน้มของโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจองค์ประกอบของต้นทุนใน 

ระบบโลจิสติกส์ระบบต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

และจัดท�ารายงานท่ีเกี่ยวข้องการไหลเวียนของข้อมูลในระบบแนวโน้ม 

ของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในอนาคตการใช้ประโยชน์ของข้อมูล

ต่าง	 ๆ	 จากระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เกิด

ประสิทธิภาพและกรณีศึกษา

	 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.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

4070204 การจัดการคุณภาพองค์รวมเพื่อ 3(3-0-6)

 ความสามารถในการแข่งขัน

 Total Quality Management 

 for Competitiveness 

	 แนวคิดและปรัชญาการจัดการคุณภาพองค์รวมการสร้าง 

ความพึงพอใจให้กับลูกค้าการวางแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้น�าและ 

พนักงานทุกคนในองค์กรการแก้ไขปัญหาเชิงระบบและพัฒนาระบบ 

อย่างต่อเนื่องซ่ึงเป็นการจัดการคุณภาพและผลิตภาพทั้งในด้านสินค้า

กระบวนการและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ 

การสร้างความสามารถในการแข่งขันและธ�ารงอยู่ได้ในระยะยาว

	 A	study	of	concepts	and	philosophies	in	total	quality	

management,	creating	customer	satisfaction,	strategic	planning,	

participation	of	leaders	and	all	staffs	in	an	organization,	systematic 

problem	solutions	and	constant	system	development	which	are	

quality	and	productivity	management	 in	products,	processes,	

and	services	to	meet	customers’	needs,	create	competitiveness	

and	long-term	success.

4070205 สัมมนาประเด็นปัญหาทางธุรกิจในปัจจุบัน 3(2-2-5)

 Seminar on Current Issue in Business 

	 สัมมนาประเด็นปัญหาด้านการบริหารธุรกิจในปัจจุบันได้แก่

ประเด็นพิเศษด้านการจัดการองค์การด้านการตลาดด้านการเงินด้านบัญชี

ด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านจริยธรรมทางธุรกิจจากการศึกษาบทความหรือ

วารสารทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่น่าสนใจทางด้านบริหารธุรกิจ

และการน�าเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารธุรกิจ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 S em i n a r 	 o n 	 c u r r e n t 	 i s s u e 	 i n 	 bu s i n e s s 

administration	problems;	namely,	special	topics	on	organizing,	

marketing,	 finance,	 accounting,	 human	 resources,	 ethics	 in 

business	 from	 articles	 and	 academic	 journals	 related	 to 

interesting	issues	in	business	administration	and	presentation	on	

new	solutions	to	business	administration	problems

 4.3 หมวดวิทยานพินธ์ก�าหนดให้นกัศกึษาต้องท�าวทิยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า 12 หน่วยกิตดังนี้

4070501 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

            Thesis  

	 การวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการบริหารธุรกิจโดยเน้น 

ประเด็นปัญหาและความส�าคัญสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยอยู่

ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

	 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	advisor.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.4 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน ก�าหนดให้นกัศกึษาทกุคนต้องเรยีนวชิา

เสริมพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้

4070601 การบริหารธุรกิจเบื้องต้นส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)

 Business Administration 

 for Executives 

	 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบเศรษฐกิจบทบาทหน้าท่ีของ

ธุรกิจการเงินการบัญชีการตลาดการจัดการองค์การรวมท้ังการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมและการพยากรณ์ความต้องการเพือ่สร้างความส�าเรจ็ต่อการ

เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน	

	 A	 study	 of	 concepts,	 theories,	 economic	 system,	

roles	and	functions	of	business,	finance,	accounting,	marketing,	

organizational	management	 including	 environmental	 analysis	

and	 demand	 Forecasting	 to	 achieve	 success	 through	 current	

changes.

 รวม  42 หน่วยกิต
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร

องค์ประกอบ
แผน ก แบบ 

ก (2)
(หน่วยกิต)

แผน ข
(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาแกนร่วม 6 6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
	 2.1	วิชาบังคับ
	 2.2	วิชาเลือก
	 	 1)	 กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
	 	 	 และการจัดการ
	 	 2)	 กลุ่มวิชาการบริหารการเงิน
	 	 	 และการคลัง
	 	 3)	 กลุ่มวิชาการบริหารการ
	 	 	 ปกครองท้องถิ่น

15
15

(15)

(15)

(15)

15
21

(21)

(21)

(21)

3. หมวดวิชานิพนธ์
	 3.1	วิทยานิพนธ์
	 3.2	การค้นคว้าอิสระ

12
-

-
6

4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

5. หมวดวิชาประกอบคุณวุฒิเพิ่มเติม
(นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบคุณวุฒิทางการศึกษา)	

ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

รวม 48 48

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 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. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	 จ�านวนหน่วยกิต

	 	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	โดยแบ่งออกเป็น	2	แผน	ได้แก่	

	 	 	 แผน	ก	แบบ	ก	(2)	ต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	

และ	ท�าวิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต	รวมแล้วไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต

	 	 	 แผน	ข	ต้องเรยีนรายวชิาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกติ	และ	ท�าการ

ค้นคว้าอิสระ	6	หน่วยกิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3	 รายวิชา
	 	 1)	 หมวดวชิาแกนร่วม	ทัง้แผน	ก	แบบ	ก	(2)	และ	แผน	ข	ให้เรียน	
12	หน่วยกิตเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	ว่าด้วยการจดัการเรียนรายวชิาการแกนร่วมระดบับณัฑติศกึษา	
พ.ศ.	 2559	 (ในจ�านวนน้ีเป็นรายวิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต	 6	 หน่วยกิต) 
ตามรายวิชาต่อไปนี้	

8073102	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 3(2-2-5)
	 Research	Methodology	in	
	 Social	Science	
8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย		 3(2-2-5)
	 Statistics	for	Research	
8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2*	 3(2-2-5)
	 English	for	Graduate	Studies	2		
8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2*		 3(2-2-5)
	 Information	and	Communication	
	 Technology	2	
หมายเหตุ	*เป็นวิชาแกนร่วมที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

	 	 2)	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 ประกอบด้วยวิชาบังคับและวิชาเลือก
เฉพาะกลุ่มวิชา	ดังนี้
	 	 	 2.1)	 	วิชาบังคับทั้งแผน	ก	แบบ	ก	(2)	และแผน	ข	ให้เรียน	
15	หน่วยกิตตามรายวิชาดังนี้

6072101	 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์	 3(3-0-6)
	 Scope	and	Theory	of	Public	
	 Administration	
6072102	 องค์การและการจัดการ	 3(3-0-6)
	 Organization	and	Management	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6072103	 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย	 3(2-2-5)
	 Public	Policy	and	Policy
	 Analysis	
6072104	 การบริหารการงบประมาณและ	 3(2-2-5)
	 การคลังสาธารณะ
	 Public	Finance	and	Budgeting	
	 Administration	
6072105	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(2-2-5)
	 Human	Resource	Management		

	 	 	 2.2)	 วชิาเลอืกเฉพาะกลุม่วชิา	ทัง้แผน	ก	แบบ	ก	(2)	และแผน	

ข	ให้เลือกวิชาจากวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา	กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 2.2.1)	 กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ	

(Public	Policy	and	Management)ให้นักศึกษาแผน	ก	แบบ	ก2	ให้เลือก

เรียนไม่น้อยกว่า	 15	 หน่วยกิต	 ส่วนแผน	 ข	 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	 21	

หน่วยกิตตามรายวิชา	ดังต่อไปนี้	ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6072201	 การจัดการเชิงกลยุทธ์		 3(2-2-5)

	 Strategic	Management	

6072202	 สัมมนานโยบายสาธารณะ	 3(2-2-5)

	 Seminar	onPublic	Policy		

6072203	 สัมมนาการเมืองไทยยุคใหม่	 3(2-2-5)

	 Seminar	onModern	Thai	Politics	

6072204	 การน�านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล		 3(2-2-5)

	 Policy	Implementation	and	

	 Evaluation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6072205	 การวางแผนการวิเคราะห์และ	 3(2-2-5)
	 การบริหารโครงการ	
	 Project	Planning,	Analysis	
	 and	Management	
6072206	 การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย		 3(2-2-5)
	 Public	Policy	Development
	 in	Thailand	
6072207	 อาเซียนศึกษากับการพัฒนาประเทศ		 3(2-2-5)
	 ASEAN	Education	and	Countries	
	 Development		
6072208	 การออกแบบองค์การ	 3(2-2-5)
	 Organizational	Design	
6072209	 การจัดการคุณภาพองค์การ		 3(2-2-5)
	 Quality	Management	
6072210	 บุคลิกภาพและภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 3(2-2-5)
	 Personality	and	Transformational	
	 Leadership	
6072211	 การจัดการนวัตกรรมและ	 3(2-2-5)
	 การเปลี่ยนแปลงองค์การ	
	 Innovation	and	Change	
	 Management	
6072212	 ระบบการตัดสินใจ		 3(2-2-5)
	 Decision	Making	System	
6072213	 องค์การแห่งความรู้และการเรียนรู้องค์การ		 3(2-2-5)
	 Knowledge	Organization	and	
	 Organizational	Learning	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6072214	 การจัดการความร่วมมือภาครัฐร่วมภาคเอกชน		 3(2-2-5)
	 Management	in	Collaboration
	 between	Public	and
	 Private	Sectors	
6072215	 การระดมทุนและการจัดการแผนการเงิน		 3(2-2-5)
	 Funding	Raising	and	Financial	
	 PlanManagement	

6072216	 การจัดการการตลาดในภาครัฐ		 3(2-2-5)

	 Marketing	Managementin	

	 Public	Sector	

6072217	 การจัดบริการสาธารณะสมัยใหม่และ	 3(2-2-5)

	 การบริหารคุณภาพงาน	

	 Modern	Public	Service	Management	

	 and	Quality	Management	

6072218	 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต		 3(2-2-5)

	 Risk	and	CrisisManagement	

6072219	 การจัดการภาครัฐ	ภาคเอกชน		 3(2-2-5)

	 และภาคประชาสังคม	

	 Public	Sector,	Private	Sectorand	

	 Civil	Society	Management		

6072220	 การประเมินสมรรถนะและ	 3(2-2-5)

	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

	 Competency	Assessment	and

	 Human	Resource	Development	



337RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6072221	 ศิลป์และศาสตร์ของการจัดการ	 3(2-2-5)

	 ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง	

	 Art	and	Science	of	Managing	

	 Conflict	and	Negotiation	

6072222	 การบริหารค่าตอบแทนและ	 3(2-2-5)

	 ผู้มีวุฒิสามารถ	

	 Managing	Reward	and	Human	

	 Talent	

6072223	 พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน		 3(2-2-5)

	 Employee	Relation	and	

	 Labor	Law	

6072224	 การบริหารสัญญาสัมปทานภาครัฐ		 3(2-2-5)

	 Concession	Management	for	

	 Public	Sector	

6072225	 การบริหารการกระจายอ�านาจ		 3(2-2-5)

	 Decentralization	Administration		

6072226	 การบริหารจัดการท้องถิ่นแนวใหม่		 3(2-2-5)

	 New	Local	Management	

6072227	 การจัดการภาครัฐแนวใหม่		 3(2-2-5)

	 New	Public	Management	

6072228	 ธรรมาภิบาลภาครัฐ		 3(2-2-5)

	 Good	Governance	in	

	 Public	Sector 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

  	 	 2.2.2)	 กลุ่มวชิาการบริหารการเงินและการคลัง	(Finan-
cial	and	Fiscal	Management)	ให้นักศึกษาแผน	ก	แบบ	ก2	ให้เลือกไม่
น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	และแผน	ข	ให้เลือกไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกิตตาม
รายวิชาดังต่อไปนี้	 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร	

6072301	 การบริหารนโยบายภาษีอากร		 3(2-2-5)
	 Tax	Policy	Administration	
6072302	 การงบประมาณ	 3(2-2-5)
	 Budgeting	
6072303	 การบริหารนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน		 3(2-2-5)
	 Monetary	Policy	and	Financial	
	 Institution	Administration	
6072304	 การบริหารการลงทุนสาธารณะ		 3(2-2-5)
	 Public	Investment	
	 Administration	

6072305	 การจัดการการเงิน		 3(2-2-5)

	 Financial	Management	

6072306	 การจัดการคลัง	พัสดุ	และส�านักงาน		 3(2-2-5)

	 Storehouse	and	Office	

	 Management	

6072307	 การศึกษาความเป็นไปได้และ	 3(2-2-5)

	 การประเมินโครงการ	

	 Project	Feasibility	Study	

	 and	Evaluation	

6072308	 การคลังสาธารณะ		 3(2-2-5)

	 Public	Finance	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6072309	 การวิเคราะห์งบการลงทุน		 3(2-2-5)

	 Investment	Analysis	

6072310	 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 Local	Financial	and	Fiscal	

	 Administration		

6072311	 การจัดการและการควบคุม	 3(2-2-5)

	 ความเสี่ยงทางการเงิน	

	 Management	and	Control

	 of	Financial	Risk

6072312	 การบัญชีเบื้องต้น		 3(2-2-5)

	 Introductory	Accounting		

6072313	 การบัญชีบริหารเพื่อการจัดการ		 3(2-2-5)

	 Managerial	Accounting	for

	 Management		

6072314	 การควบคุมและสอบบัญชีภายใน		 3(2-2-5)

	 Internal	Control	and	Auditing	

6072315	 สัมมนาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน		 3(2-2-5)

	 Seminar	onFinancial	Report	

	 Analysis

6072316	 การอ�านวยการทางการเงิน		 3(2-2-5)

	 Controllership	

6072317	 การจัดการและการวางแผนภาษีอากร		 3(2-2-5)

	 Tax	Planning	and	Management	

6072318	 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี		 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Accounting	

	 Information	Systems	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6072319	 การจัดการเครื่องมือทางการเงิน		 3(2-2-5)

	 Financial	Instruments	

	 Management	      

	 	 	 2.2.3)	 กลุ่มวิชา	การบริหารการปกครองท้องถิ่น	(Local 

Government	Management)ให้นกัศึกษาแผน	ก	แบบ	ก	(2)	ให้เลอืกเรยีน

ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	และแผน	ข	ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	21หน่วยกิต

ตามรายวิชา	 ดังต่อไปนี้	 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิด

ชอบหลักสูตร	

6072401	 หลักการปกครองท้องถิ่น		 3(2-2-5)

	 Principle	of	Local	Government	

6072402	 นโยบายสาธารณะและบริบทท้องถิ่น		 3(2-2-5)

	 Public	Policy	and	Local	

	 Context	

6072403	 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 Local	Development	

	 Administration	

6072404	 โลกาภิวัตน์และการจัดการภาครัฐ	 3(2-2-5)

	 Globalizationand	Public	Sector	

	 Management	 	

6072405	 การบริการสาธารณะและความปลอดภัย	 3(2-2-5)

	 ภาครัฐและท้องถิ่น	

	 Public	Service	and	Safety	in	

	 Public	and	Local	Sector	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6072406	 สัมมนาการบริหารโครงการพัฒนาท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 Seminaron	Project	Management

	 in	Local	Sectors	

6072407	 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	 3(2-2-5)

	 Seminaron	Community	Economic

	 Development	

6072408	 สัมมนาการบริหารท้องถิ่น		 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Local	Administration	

6072409	 สัมมนาการบริหารจัดการคลังท้องถิ่น		 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Financial	Management

	 in	Local	Government	

6072410	 สัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน		 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Development	Strategy

	 for	City	and	Community	

6072411	 สัมมนาการพัฒนาแบบยั่งยืน		 3(2-2-5)

	 Seminar	on	the	Sustainable

	 Development	

6072412	 สัมมนาประชาสังคมกับการจัดการท้องถิ่น		 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Civil	Society	and	Local

	 Administration	

6072413	 สัมมนาปัญหาเฉพาะด้านการบริหารท้องถิ่น		 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Local	Government	

	 Problem	

6072414	 การเมืองและการบริหารรัฐกิจของ	 3(2-2-5)

	 ประเทศในกลุ่มอาเซียน	

	 Politic	and	Asian	Public	

	 Administration	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6072415	 อาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ		 3(2-2-5)

	 ASEAN	and	International

	 Cooperation	

6072416	 บทบาทของไทยในอาเซียน		 3(2-2-5) 

Role	of	Thailand	in	ASEAN	 

	 	 3)	 หมวดวิชานิพนธ์

6072501	 วิทยานิพนธ์	 12	หน่วยกิต	

	 Thesis	

6072502	 การค้นคว้าอิสระ	 6	หน่วยกิต	

	 Independent	Study	 										

	 	 4)	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)
	 	 	 นักศึกษาทั้งแผน	ก	แบบ	ก	(2)	และแผน	ข	ที่ไม่ได้ส�าเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์	 จะต้องเรียน
รายวิชาต่อไปนี้

6072601	 ระบบการเมือง	เศรษฐกิ	และสังคมไทย	 3(3-0-6)	
	 Thai	Politics,	Economy	and	
	 Social	System		
6072602	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์		 3(3-0-6)		
	 Introduction	to	Public	
	 Administration		
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 5)	 หมวดวิชาประกอบคุณวุฒิเพิ่มเติม	(ไม่นับหน่วยกิต)
	 	 	 นักศึกษาคนใดประสงค์จะลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายเพิ่ม
เติมเพ่ือประกอบคุณวุฒิการศึกษา	 สามารถลงเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้โดย
เสียค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย	

6072701	 กฎหมายอาญา	1	(ภาคทั่วไป)	 3(3-0-6)	
	 Criminal	Law	I	:	General	
	 Principle	
6072702	 กฎหมายอาญา	2	(ภาคความผิด)	 3(3-0-6)	
	 Criminal	Law	II	:	Offense	
6072703	 กฎหมายลักษณะพยาน		 3(3-0-6)	
	 Law	of	Evidence	
6072704	 กฎหมายพิจารณาความอาญา	 3(3-0-6)	
	 Law	of	Criminal	Procedure	

6072705	 กฎหมายพิจารณาความแพ่ง		 3(3-0-6)	

	 Law	of	Civil	Procedure	

4. ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย  3(2-2-5) 

 Statistics for Research 

	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 สถิติเชิง

พรรณนา		ความน่าจะเป็น		ตวัแปรสุม่	การแจกแจงค่าสถติ	ิเทคนคิการได้มา 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าพารามิเตอร์	 การทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติ	 	 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรเดียวทั้งแบบมีและไม่มีตัวแปรร่วม 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายตัวแปรไม่เกินสองกลุ่ม	 การวิเคราะห์สห 

สัมพันธ์	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

และการถดถอยพหคุณู	การวเิคราะห์องค์ประกอบ	และการวเิคราะห์สมการ

โครงสร้าง	การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล	ทางสถิติ

เพื่อการวิจัยและปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล	และแปลความหมายของข้อมูล

	 Basic	concepts	in	statistics,	data	collection,	descriptive 

statistics,	probability,	 random	variable,	 sampling	 	distribution, 

sampling	 techniques,	 parameter	 estimation,	 statistical 

hypothesis	 testing,covariate	 and	 non-covariate	 for	 univariate	

mean	comparison,	two	groups	multivariate	mean	comparison,	

correlation	 and	multiple	 regression	 analysis,	 nonparametric 

statistics,	 selection	 of	 appropriated	 statistics	 for	 research,	 

application	of	software	package	for	data	analysis,	and	practice	

data	analysis	and	interpretation.

8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)

 Research Methodology in  

 Social Science 

	 ความหมาย	 ประเภทและความส�าคัญของการวิจัย	 แนวคิด	

ทฤษฎีการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบผสมผสาน	 โดยมีการก�าหนดประเด็น

การวิจัย	 โจทย์วิจัย	 วัตถุประสงค์การวิจัย	 ตัวแปรการวิจัย	 สมมติฐาน 

การวิจัย	 การสร้างเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การจัดกระท�าและ

วเิคราะห์ข้อมลู	การเขยีนโครงร่างการวจิยัและรายงานการวจิยั	การประเมนิ

งานวิจัย	 การน�าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัย	 การน�าผลการวิจัยไปใช้	 

จรรยาบรรณนักวิจัย	จริยธรรมการวิจัยและฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัย
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Definitions;	 types;	 and	 vital	 of	 research,	 idea	 and	

research	 theory,	 research	methodology	 in	 social	 science, 

quantitative	research,	qualitative	research	and	mix	methodology 

research	 which	 fixed	 research	 issues,	 research	 proposal, 

objectives,	variables,	and	hypotheses.	Development	of	research 

tools,	data	collection,	organizing	data	and	data	analysis,	writing 

research	proposal	and	research	report,	assessment	of	research 

study,	 presentation	 and	 publication	 of	 research	 results, 

implementation	of	research	results,	researcher’s	ethics,	ethics	of	

conducting	research	and	practicum	research	procedures.	

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5)

 English for Graduate Studies 2  

	 ทบทวนทักษะที่จ�าเป็นจากภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	

1	 ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง	 พูด	 อ่านและเขียน	 ภาษาอังกฤษในระดับ

กลาง	รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	การอ่านบทความทางวิชาการ	อ่านบทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์	 สามารถสรุปและน�าเสนอบทความทางวิชาการและบทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ได้

	 Review	 of	 necessary	 skills	 required	 in	 English 

for	Graduate	Studies	1;	development	of	the	four	language	skills	

in	 listening,	 speaking,	 reading	and	writing	at	 the	 intermediate	

level;	focus	on	academic	English	reading,	particularly	academic	

articles	 and	 abstracts;	 summarizing	 and	 presenting	 academic	

articles	and	abstracts.	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8071101   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2    3(2-2-5)         
 Information and 
 Communication Technology 2 
	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
งานวิชาการ	 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษา	
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช ้สื่อสังคมออนไลน์เพื่องานวิชาการ 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นและอ้างอิง	 ทักษะการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
การเขียนบทความวิจัยและการน�าเสนอผลงานวิจัย	การตรวจสอบความซ�้า
ซ้อนของงานวิจัย	 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
	 Importance	of	information	technology	and	academic	
communication,	 skills	 of	 using	 computer	 related	 study	 area,	
the	internet	and	implementation	of	social	media	for		academic 
purposes,	 online	 data	 based	 and	 referring,	 computer 
program	 skills,	 writing	 research	 article	 and	 presentation	 of 
research	results,	Plagiarism	Detection,	ethics	and	moral	in	using	
information	technology	and	communication.	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
  1) วิชาบังคับ

6072101 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6)
 Scope and Theory of Public 
 Administration 
	 พัฒนาการ	 ขอบข่าย	 สถานภาพและทฤษฎีทางรัฐประศาสน 
ศาสตร์ต่าง	 ๆ	 วิธีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยพฤติกรรม 
องค์การ	นโยบายสาธารณะและวิทยาการจัดการ	พัฒนาการ	ขอบข่ายและ
สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย	 และแนวโน้มการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
	 Development,	 scope,	 status	 and	 theory	 of	 public	
administration,	 method	 of	 study	 of	 public	 administration 
in	 each	 period,	 organization	 behavior,	 public	 policy	 and	 
management	 science;development	 and	 scope	 of	 public 
administration	in	Thailand;	trend	of	the	study	of	future	public	
administration.

6072102 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Organization and Management 
	 ปรชัญา	แนวคดิ	ระบบ	และบทบาทขององค์การ	กระบวนการใน
การจดัการองค์การ	ทฤษฎพีฤตกิรรมศาสตร์	วฒันธรรมองค์การ	การสือ่สาร
ในองค์การ	ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การและวิธีการแก้ไข
ความขัดแย้งในองค์การ
	 Philosophy,	concept,	system	and	role	of	organization, 
process 	 o f 	 o rgan izat ion	 management , 	 behav io ra l	 
science	theory,	organization	culture,	community	in	the	organization, 
human	behavior	problem	and	conflict	solving	method	 in	the	
organization.	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072103 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(2-2-5)
 Public Policy and Policy 
 Analysis 
	 ความหมาย	ลกัษณะ	ประเภท	และกระบวนการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะ	 บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยต่าง	 ๆ	 ต่อการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะ	ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายทั้งในเชิงปทัสถานและเชิงประจักษ์
รวมถงึวเิคราะห์เปรียบเทยีบนโยบายสาธารณะของประเทศไทยกบัประเทศ
อื่น
	 Definition,	characteristic,	type	and	process	of	public	
policy	making;	 role	and	 influence	of	 factor	on	policy	making,	
theoryof	 policy	 analysis	 both	 normative	 and	 evident	 criteria	
including	comparing	analysis	between	Thai	public	policy	and	
those	of	the	other	countries.	

6072104 การบริหารการงบประมาณและ 3(2-2-5)

 การคลังสาธารณะ 

 Public Finance and 

 Budgeting Administration  

	 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบันโยบาย	แผน	และระเบยีบปฏบิตัิ

ว่าด้วยการคลงัสาธารณะและการงบประมาณ	หนีส้าธารณะ	รายรบัรายจ่าย

ของรัฐบาล	ประเภทกระบวนการงบประมาณ	ระบบงบประมาณแบบแบบ

มุ่งเน้นผลงาน	 เทคนิคการวิเคราะห์และจัดท�างบประมาณ	 ความสัมพันธ์

ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการคลังและงบประมาณ	

รวมตลอดถึงระบบการคลังและวิธีการงบประมาณของไทยทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่นด้วย
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Principleand	concept	of	policy,	plan	and	performance	

regulation	of	public	finance	and	budgeting	 ,	public	debt,	 the 

income	and	payment	of	government,	type	of	budgeting	process,	

performance-based	budgeting	system,	technique	of	budgeting	

making	and	analyzing,	interrelation	between	economic	and	political 

systems	with	the	finance	and	budgeting	system	including	Thai	

finance	and	budgeting	both	at	national	and	local	levels.	

6072105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)

 Human Resource Management 

	 แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่าง

มีประสิทธิภาพโดยเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารในด้าน

การวางแผนก�าลงัคน	การคดัเลอืก	การจ่ายค่าตอบแทน	การประเมนิผลงาน

และการจงูใจ	การพฒันาตลอดจนการวเิคราะห์ปัญหาการจดัการทรพัยากร

มนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์การ

	 Concept	 and	 policy	 of	 effective	 human	 resource	

management	focusing	on	role	and	responsibilityof	administrator 

in	man	 power	 are	 planning,	 recruiting,	 paying,	 performance	

evaluating	and	motivating;	developing	and	problem	analysis	of	

human	resource	management	affecting	organization	operation.	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  2) วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา

   2.1) กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (Public 

Policy and Management)

6072201 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(2-2-5)

 Strategic Management 

	 แนวคิด	 ทฤษฎีและหลักปฏิบัติของกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

ขององค์การโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ทั้งสภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการตลาดการเงินและเทคโนโลยีตลอดจน 
วธิกีารด�าเนนิงานขององค์การประเภทต่างๆเพือ่ใช้ในการวเิคราะห์ถงึปัญหา
และแนวทางในการด�าเนินกลยุทธ์
	 Concept,	 theory	 and	 principle	 of	 strategy	 in 
organization	 operation	 by	 analyzingvarious	 environments	 in	
the	areas	of	economy,	society,	politics,	marketing,	finance	and 
technologyincluding	organizational	operational	method	of	various 
organizations	for	problem	analysis	and	searching	guideline	for	
strategy	operation.

6072202 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)

 Seminar on Public Policy 

	 สัมมนาประเด็นส�าคัญของนโยบายสาธารณะและสังเคราะห์

แนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ	ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา	 โดยก�าหนดให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นท่ีสนใจเกี่ยวกับ

ปัญหานโยบายสาธารณะแล้วน�ามาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและเสนอแนะ	

	 	Seminar	on	important	topic	and	issue	of	public	policy	

and	synthesis	of	guideline	for	public	policy	developmentunder	

the	control	and	supervision	of	responsive	instructor,	by	assigning	

each	student	an	interesting	public	policy	issue,	and	discussion	

for	summarization	and	suggestion.	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072203 สัมมนาการเมืองไทยยุคใหม่ 3(2-2-5)

 Seminar on Modern 

 Thai Politics 

	 การเมอืงไทยหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี	พ.ศ.	2475	

ในประเดน็พฒันาการของรฐัธรรมนญู	ปฏสิมัพนัธ์เชงิอ�านาจของฝ่ายบรหิาร	

ฝ่ายนิติบัญญัติ	 ข้าราชการประจ�า	 และกลุ่มการเมืองต่างๆ	 ตลอดจนกลไก

และกระบวนการต่าง	ๆ 	ในการบรหิารราชการแผ่นดนิรวมทัง้การด�าเนนิงาน

ของรฐัสภาและองค์การทางการเมอืงอืน่ๆโดยแบ่งกลุม่นกัศกึษาจัดกจิกรรม

การสัมมนา
	 Thai 	 pol i t ics 	 after 	 revolut ion	 in	 the	 year 
2475	 B.E.	 in	 the	 issue	 of	 constitutional	 evolution,	 authority 
interaction	among	executive	power,	legislative	power,	 judicial	
power,	 government	 official	 power	 and	 other	 political	 groups	
including	mechanism	 and	 process	 of	 country	 administration	
as	well	as	parliament	operation	and	political	organization	by	
assigning	seminar	student	group.

6072204 การน�านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล  3(2-2-5)

 Policy Implementation 

 and Evaluation

	 ทฤษฎี	ตัวแบบ	กระบวนการ	กลยุทธ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย	 โดย

เน้นการวเิคราะห์กรณตีวัอย่างของการน�านโยบายไปปฏบิตัแิละการประเมนิ

ผลนโยบายของไทย

	 Theory,	model,	process,	strategy	and	factor	influencing 

policy	 implementation	 successes	 and	 policy	 evaluation, 

an	 emphasis	 on	 analysis	 of	 a	 case	 study	 of	 Thai	 policy 

implementation	and	evaluation.	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072205 การวางแผน การวิเคราะห์และ 3(2-2-5)

 การบริหารโครงการ  

 Project Planning, Analysis 

 and Management 

	 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนโครงการ	 วิธีการจัดท�า 

และวิเคราะห์โครงการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมี

อิทธิพลต่อการบริหารโครงการ	 องค์การและผู้ที่มีบทบาทหน้าท่ีในการ

บรหิารโครงการ	เครื่องมอืทีใ่ช้ในการควบคุมและตดิตามความก้าวหน้าของ

โครงการ	ตลอดจนการวิเคราะห์การประเมินผลส�าเร็จของโครงการ

	 Concept	 and	 theory	 of	 project	 planning,	 project	

making	 and	 analyzing	 quantity	 and	 quality	 project,	 factor 

influencing	 project	management,	 organization	 and	 authority	

person	in	charge	of	project	management,	instrument	used	for	

controlling	and	monitoring	the	project	progressincluding	analysis	

of	project	success	and	evaluation.	

6072206 การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย  3(2-2-5)

 Public Policy Development

 in Thailand  

	 การวิเคราะห์	 การประเมินผลและการพัฒนานโยบายและ

น�านโยบายสาธารณะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ปัญหา

นโยบายสาธารณะ	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะอย่างมีแบบแผน

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและอิทธิพลด้านสังคม	 การเมือง	

และเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยมุ่งเน้นศึกษาใน

ประเทศไทย
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	 Analysis,	 evaluationand	 policy	 development 

and	 effective	 implementation;	 public	 policy	 problem 

analysis,	systematic	chance	of	public	policy,	public	policy	problem; 

and	influences	of	politics,	society	and	economy	on	public	policy	

developmentfocusing	on	Thailand.	

6072207 อาเซียนศึกษากับการพัฒนาประเทศ  3(2-2-5) 

 ASEAN Education and 

 Countries Development  

	 ปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของความร่วมมือระหว่าง

อาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 สหภาพยุโรป	

เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ	 สมาคมความร่วมมือระดับภูมิภาคแห่ง 

เอเชียใต้	 ตลอดจนแนวโน้มของผลกระทบที่เกิดขึ้นท้ังด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง	 ความมั่นคง	 สังคม	 วัฒนธรรมและอื่น	 ๆ	 ไทยกับการก่อต้ัง 
อาเซยีน	บทบาทของไทยในการพฒันาอาเซยีน	ตัง้แต่	ค.ศ.	1967	–	ปัจจบุนั	
อภิปรายแนวคิดและประเด็นต่าง	 ๆ	ที่ไทยน�าเสนอต่ออาเซียน	การเปรียบ
เทียบประเด็นร่วม	 และความต่างทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคมและการ
พัฒนาของกลุ่มประเทศในอาเซียนกับบทบาทที่มีต่อความส�าเร็จของ 
การเดินไปสู่เป้าหมายความเป็นประชาคมอาเซียน
	 Factor	impacting	success	of	ASEAN	and	other	regional	
cooperation	--	such	as	EU,	NAFTA	and	the	South	Asian	Association	
for	Regional	Cooperation	 (SAARC),	 including	occurred	 impacts	
on	the	areas	of	economy,	politics,	security,	society,	culture	and	
other;	 Thailand	 and	 the	establishment	of	 ASEAN	 in	 1967-	 to	
present,	discussion	on	concept	and	other	issues	presented	to	
convention	by	Thailand,	comparison	of	common	and	different	
issues	on	economy,	politics,	society	and	development	of	ASEAN	
country	and	role.			

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072208 การออกแบบองค์การ 3(2-2-5)

 Organizational Design 

	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะข้อแตกต่างของโครงสร้าง 

องค์การที่จัดข้ึนตามแนวคิดต่างๆ	 ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมถึงปัจจุบัน	 โครงสร้าง

องค์การท่ีจัดขึ้นอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ 

ซึ่งอ�านวยให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลฝ่ายต่าง	 ๆ	 ในองค์การและ 

การวเิคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างองค์การแบบต่าง	ๆ 	ทีม่ต่ีอประสทิธผิล

และประสิทธิภาพขององค์การ	

	 Comparative	 analysis	 of	 different	 organizational 

structures	 influenced	by	different	 concepts	 from	 the	past	 to	

present;	proper	organizational	structure	according	to	goal	and	

strategy	of	organization,	enhancing	cooperation	among	various	

personnel,	analysis	of	impact	of	different	organization	structure	

on	the	organization	effectiveness	and	efficiency.	

6072209 การจัดการคุณภาพองค์การ  3(2-2-5)

 Quality Management of Organization  

	 ทฤษฎี	 แนวคิดและเทคนิคเพื่อการควบคุมคุณภาพการสร้าง

ระบบและการรกัษาระบบคณุภาพการวเิคราะห์ต้นทนุคณุภาพการวางแผน

ด้านคุณภาพส�าหรับการออกแบบงานและผลผลิต	 การเลือกคุณภาพการ

ควบคุมคุณภาพการผลิตผลเชิงสถิติและการก�าหนดมาตรการทางระบบ

คุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรปรัชญาการบริหารจัดการ

คุณภาพ

	 Theory,	 concept	 and	 technique	 for	 quality 

control;	 establishment	 and	maintenance	 of	 quality	 system,	

quality	cost	analysis,	quality	planning	for	design	and	product,	
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quality	selection,	statistical	quality	control,	measure	setting	of	
quality	system,	Total	Quality	Management	of	organization	and	
philosophy	of	quality	management	of	organization.		

6072210 บุคลิกภาพและภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5)

 Personality and Transformational Leadership 

	 ตรรกะและวิเคราะห์กระบวนการพฒันาการคดิเชงิบวก	การแต่ง

กาย	การปรับตัว	การพูดตามโอกาส	คุณลักษณะและทักษะของผู้น�า	ทฤษฎี

ของความเป็นผู้น�า	 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นผู้น�า	 ทฤษฎีผู้น�าขึ้น

กับสถานการณ์	 ทฤษฎีการตัดสินใจ	 การสร้างแรงจูงใจ	 บทบาทหน้าที่ของ 

ความเป็นผู้น�า	ตลอดจนความเป็นผู้น�าในการบริหารรัฐกิจ

	 Logic	and	analysis	of	the	process	of	positive	thinking 

development,	 dressing,	 self-adjustment,	 speaking	 in	 various	

occasions,	trait	and	skill	of	 leader,theoryof	leadership,	theory	

of	leadership	behavior,	theory	of	situations	leadership,	decision	

making	theory,	motivation	building,	role	of	leadership	and	lead-

ership	in	public	administration.

6072211 การจัดการนวัตกรรมและ 3(2-2-5)

 การเปลี่ยนแปลงองค์การ 

 Innovation and Change 

 Management  

	 แนวคดิหลักการการพฒันาองค์การและกระบวนการ	การบรหิาร 

การเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคม

ตามกระแสโลกาภิวัตน์การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป้าหมายภารกิจกลยุทธ์

โครงสร้างองค์การกระบวนจัดการใหม่ลักษณะและองค์ประกอบของผู้

ปฏิบตังิานจรยิธรรมใหม่ของการท�างานการองค์กรแห่งการเรยีนรู้เทคโนโลยี

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

สารสนเทศเพื่อการจัดการ	 ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัญหา

อุปสรรคและแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน

บริบทสากลและประเทศไทย

	 Concept,	 principle,	 organizational	 development 

and	 change	 management	 process	 under	 environment 

of	economy,	politics	and	society	in	globalization;	modification	

of	vision,	target,	mission,	strategy,	organizational	structure,	new	

management	process,	feature	and	element	of	worker,	new	ethics	

for	performance,	learning	organization,	technology	information	

management,	 transformation	 leadership,	 including	 problem,	

threat,	and	obstacle	of	solution	of	transition		management	in	

Thailand	and	international	contexts.		

6072212 ระบบการตัดสินใจ  3(2-2-5) 

 Decision Making System 

	 หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการสร้างตัวแบบเพ่ือการตดัสนิใจ

การประยุกต์ตัวแบบเพ่ือการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางบริหารโปรแกรม

เชงิเส้นโปรแกรมไม่ใช่เชงิเส้นโปรแกรมจ�านวนเตม็ตวัแบบการขนส่งตวัแบบ

การมอบหมายงานตัวแบบเครือข่ายทฤษฎีการตัดสินใจตัวแบบแถวคอย 

การจ�าลองสถานการณ์จริยธรรมในการตัดสินใจ

	 Principle	and	theory	related	to	modeling	for	decision 

making,	 application	 of	 decision	making	model	 for	 solving	

problem:	linear	programming,	non-linear	programming,	integer	

programming,	transportation	model,	assignment	model,	network	

model,	decision	 theory,	queuing	model,	 simulation;	ethics	 in	

decision	making.
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6072213 องค์การแห่งความรู้และการเรียนรู้องค์การ  3(2-2-5)
 Knowledge Organization 
 and Organizational Learning 
	 ลักษณะและองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้แนวคิด
และแนวทางในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ลักษณะของ 
ความรู้ในองค์กรแนวคิดแนวทางและบทบาทของการจัดการความรู้ใน
องค์กรเทคโนโลยีส�าหรับการจัดการความรู้กรณีศึกษาเก่ียวกับองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้และการจัดการความรู้ในองค์กร
	 Cha r ac te r i s t i c 	 and 	 e lement 	 o f 	 l ea rn i n g 
organization;	 concept	 and	 approach	 to	 developing	 an 
organization	 towards	 a	 learning	 organization;	 characteristic	 of	
knowledge	 in	 organization;	 concept,	 approach,	 and	 role	 of	 
knowledge	management	 within	 organization;	 technology	
for	 knowledge	management;	 case	 study	 related	 to	 learning	 
organization	and	knowledge	management	in	organization.

6072214 การจัดการความร่วมมือภาครัฐ 3(2-2-5)
 ร่วมภาคเอกชน
 Management in Collaboration 
 between Public and Private Sectors 
	 แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาค
เอกชนการบริการสาธารณะและธุรกิจของเอกชนรวมท้ังภาคประชาชน
เปรียบเทียบความแตกต่างความคล้ายคลึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงการ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหุน้ส่วนระหว่างภาครฐั
และภาคเอกชนการจดัการภาครฐัแนวใหม่การปฏริปูระบบราชการ	แนวคิด
การน�าเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐและแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Concept	and	theory	on	public	and	private	management, 

public	service	and	private	business	including	people,	comparison 

of	difference,	similarity,	relation,	coordination	between	public	

sector	and	private	sector	;	partnership	between	public	sector	

and	 private	 sector,	 new	 public	management,	 bureaucracy 

reform,	concept	of	bringing	the	private	management	technique	for 

implementing	 in	 public	 sector,	 and	 new	 concept	 of	 public	

service.

6072215 การระดมทุนและการจัดการ 3(2-2-5)

 แผนการเงิน 

 Funding Raising and Financial 

 Plan Management 

	 หลักการและวิธีการในการระดมทุนในรูปแบบต่าง	ๆ	แหล่งทุน

ประเภทต่าง	 ๆ	 ส�าหรับโครงการขนาดใหญ่และองค์การภาคประชาสังคม 

การสนับสนุนที่เป็นตัวเงินการเขียนข้อเสนอโครงการ	 แผนงานท่ีขอความ 

สนับสนุนด้านการเงิน	 การวิเคราะห์โครงการการจัดท�าแผนการเงิน 

การควบคุมงบประมาณ	 และการวิเคราะห์ในด้านการลงทุนการบริหาร

และติดตามการใช้จ่ายเงินในกิจการความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชน 

และองค์การภาคประชาสังคม

	 P r inc ip leand	 method	 o f 	 va r ious 	 fund ing 

forms,	 type	 of	 funding	 resource	 for	 	 larger	 project,	 and	 civil 

society	 organizations,	 monetary	 support,	 writing	 project	 

proposal/plan	 to	 obtain	 financial	 support,	 project	 analysis,	 

financial	planpreparation,	budgetary	control,	investment	analysis,	

management	and	monitoring	of	spending	in	business	cooperation 

between	 public	 sector,private	 sector	 and	 civil	 society 

organization.
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6072216 การจัดการการตลาดในภาครัฐ  3(2-2-5) 
 Marketing Managementin 
 Public Sector 
	 กลยุทธ์ในการก�าหนดนโยบายทางด้านการตลาดว่าด้วยเรื่อง 
ราคาสถานที่	 การส่งเสริม	 ภายใต้ตลาดการค้าในประเทศระหว่างภาครัฐ 
และเอกชนและตลาดการค้าต่างประเทศรวมถึงการศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและเจตคติของผู้บริโภคผลกระทบจาก
กฎหมายต่าง	ๆ	และข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ขององค์การค้าโลกและผลจาก	FTA	
ที่มีต่อการตลาดของไทยตลอดจนเทคนิคของการบริหารการตลาดตาม
สถานการณ์ผันแปรต่าง	ๆ
	 Strategy	 in	making	market	 policy	 regarding	 price,	
place,	 promotion	 under	 the	 trade	market	 among	 the	 public	
and	private	markets	and	international	mark,	including	problem	
and	obstacle	originated	frombehavior	and	attitudeof	consum-
er,	 impact	of	 law	and	regulation	of	World	Trade	Organization	
(WTO),	impact	of	FTA	on	ThaiMarketing	as	well	as	management 
technique	 of	marketing	management	 according	 to	 dynamic	
situation.

6072217 การจัดบริการสาธารณะสมัยใหม่ 3(2-2-5)
 และการบริหารคุณภาพงาน  
 Modern Public Service Management 
 and Quality Management 
	 การจัดบรกิารสาธารณะสมยัใหม่และการบรหิารจดัการคณุภาพ
การใช้ข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจในการเลือกประเภทการจดับริการสาธารณะให้
เกิดผลประโยชน์สงูสดุแนวคดิการจดัระบบการให้บรกิารสาธารณะสมัยใหม่
การก�าหนดและการจัดผังกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนิน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

งานการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนระบบโซ่อุปทานเทคนิคการ
บริหารโครงการและการควบคุมคุณภาพ

	 Modern	 public	 service	 and	 quality	management, 

data	using	for	making	a	decision	to	choose	the	type	of	public	

service	for	the	highest	benefit,	concept	ofmodern	public	service,	

defining	and	mapping	activities	to	achieve	efficiency	in	operation,	

using	 of	 computer	 systems	 to	 support	 supply	 chain,	 project	

management	and	quality	control	technique.

6072218 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต  3(2-2-5)

 Risk and CrisisManagement 

	 แนวคิดและกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและ 

ความเสี่ยงในภาครัฐและภาคเอกชนตัวแบบการจัดการในลักษณะองค์รวม 

วิกฤตการณ์และความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติกลยุทธ์ 

การจัดการภาวะวิกฤตจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนจาก

ปัจจยัภายในและภายนอกองค์การกระบวนการวางแผนจดัการวกิฤตการณ์

โดยบรูณาการแนวคดิกบัการปฏบิตักิารวเิคราะห์สถานการณ์ด้วยกรณศีกึษา

ทั้งในและต่างประเทศและการสังเคราะห์บทเรียนเพื่อแสวงหาโอกาสและ

แนวทางป้องกันแก้ไขจากภาวะวิกฤตและความเสี่ยง

	 Concept	and	process	of	crisis	and	risk	management	in	

public	and	private	sectors,holistic	manner	management	model,	

crisis	and	risk	in	policy	and	practice,	crisis	management	strategy	

of	changing	dynamics	and	variation	from	internal	and	external	

factors,	 crisis	management	 planning	 process	 by	 integrating	

concept	with	practice,	scenario	analysis	with	case	studies	both	

domestic	and	international,	and	synthesis	of	lesson	learned	to	

seek	opportunity	and	way	for	prevention	from	risk	and	crisis.		
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6072219 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน 3(2-2-5)

 และภาคประชาสังคม 

 Public Sector, Private Sectorand 

 Civil Society Management 

	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับ

ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมการจดับรกิารสาธารณะความเกีย่วข้องกบั

การด�าเนนิงานของภาครฐั	ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมการเปรยีบเทยีบ

การบริหารความสัมพันธ์	ความร่วมมือ	การประสานงานการร่วมปฏิบัติงาน

ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมองค์การก�ากับการด�าเนิน

งานภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

	 Concept	of	public	management	based	on	partnership	

among	the	public	sector,	private	sector	and	civil	society,	public	

service,	 relationship	 of	 the	 public	 sector,	 private	 sector	 and	

civil	 society	 operation,	management	 comparison	 of	 relation	

management,	 cooperation,	 coordination,	 co-operation	among	

public	sector,	private	sector,	civil	society	organization,	regulatory	

organization	of	government,	private	sector	and	civil	society.	

6072220 การประเมินสมรรถนะและ 3(2-2-5)

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 Competency Assessment 

 and Human Resource Development 

	 หลักการประเมินเป้าหมายส�าคัญของการประเมินเครื่องมือ 

ในการประเมิน	 ลักษณะของการประเมินที่มีคุณภาพ	 มีความเที่ยงตรง 

ความเชื่อมั่น/อุปสรรคและปัญหาในการประเมิน	 เทคนิคการแจ้งผลการ

ประเมินและการขจัดหรือการลดข้อขัดแย้งในการประเมินผลการปฏิบัติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

งานการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ปรชัญาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ประเภท

และรปูแบบการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	การค้นหาความต้องการพฒันาและ

วิธีการการพัฒนาการจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การประเมินผล

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์	กรณศีกึษาการพัฒนาทรัพยากรมนษุยข์องไทย

	 Pr inc ip leof 	 appra i s ing , 	 important 	 goal 	 of 

assessment,	 assessment	 tool,	 nature	 of	 the	 assessment	with	

quality	 and	 validity,	 reliability,	 obstacle	 and	 problems	 of 

assessment,	 technique	 for	 informing	 the	 assessment	 result	

and	elimination	or	 reduction	of	 conflict	 in	 the	 evaluation	of 

performance,	human	resource	development,	philosophy	of	human	

resource		development,	model	of	human	resource	development,	

searching	of	development	need	and	development	approach,	

human	 resource	 developmentmanagement,	 assessment	 of 

human	 resource	 development,	 and	 case	 study	 of	 human 

resource	development	of	Thailand.	

6072221 ศิลป์และศาสตร์ของการจัดการ 3(2-2-5)

 ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง  

 Art and Science of Managing 

 Conflict and Negotiation 

	 ทฤษฎีและกระบวนการของการจัดการความขัดแย้งและ

การเจรจาต่อรองในองค์การกรอบความคิดในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง

และเทคนิคส�าหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งบทบาทของผู้บริหารในการ

จัดการความขัดแย้งมิติของความขัดแย้งรวมถึงพลวัตรด้านจิตวิทยาความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลองค์การและวัฒนธรรมกลยุทธ์และยุทธวิธีในการ

ประนีประนอมและการตัดสินชี้ขาดการน�ากลยุทธ์และยุทธวิธีไปปฏิบัติการ

เจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรม
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	 Theory	 and	 process	 of	 managing	 conflict	 and 

negotiation	 in	 organization;	 framework	 for	 analyzing	 conflict	
and	 technique	 for	 solving	 conflict;	manager’s	 role	 in	 dealing	
with	 conflict;	 dimension	 of	 conflict	 including	 psychological,	 
interpersonal,	 organizational	 and	 cultural	 dynamics;	 strategy	
and	 tactic	 in	mediation	 and	arbitration;	 strategic	 and	 tactical	
implementation	in	fair	negotiation.

6072222 การบริหารค่าตอบแทนและผู้มีวุฒิสามารถ  3(2-2-5)
 Managing Reward and Human Talent 
	 ทฤษฎพีฒันาการของระบบเงินเดอืนและค่าตอบแทนสวสัดกิาร
และผลประโยชน์เกื้อกูลในองค์การหลักการกระบวนการและวิธีการจัดท�า
นโยบายโครงสร้างเงินเดือนการจัดสวัสดิการระบบการให้รางวัลรูปแบบ
ต่างๆการออกแบบและการบริหารระบบค่าตอบแทนสวัสดิการและการให้
รางวลัทีเ่หมาะสมกบัองค์การโครงสร้างและวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนหลกัการ
จ่ายค่าตอบแทน	โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถสูง
	 Theory	 and	 evolution	 of	 salary	 system,	 welfare	
compensation,	 benefit	 system	 and	 the	 fringe	 benefit	 in 
organization;	 principle,	 process	 and	 method	 for	 making 
policy;salary	 structure,welfare,	 reward	 systems,	designing	 and	
managing	the	system	of	compensation,	welfare	and	rewarding	
appropriate	 for	organization,	 structure	and	paying	method	of	
compensation,	compensation	payment	principle	especially		for	
high	ability	person.	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072223 พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน  3(2-2-5)
 Employee Relation and Labor Law 
	 กฎหมายเก่ียวกับแรงงานบทบาทของแรงงานในการพัฒนา
เศรษฐกจิสภาพและปัญหาของแรงงานหลกัการและแนวทางก�าหนดนโยบาย
ด้านแรงงานบทบาทของรฐับาลในด้านการบรหิารแรงงานการก�าหนดค่าจ้าง
ขัน้ต�า่การคุ้มครองแรงงานการแรงงานสมัพนัธ์การจดัหางานและการพฒันา
ฝีมือแรงงานการให้หลักประกันสังคมและบทบาทของศาลแรงงานในการ
บริหารแรงงาน
	 Labor	law,	role	of	labor	in	economic	development, 
status	 and	 problem	 of	 labor,	 principle	 and	 approach 
to	 labor	 policy	making,	 government	 role	 in	 terms	 of	 labor	
administration,	minimum	wage	determining,	 labor	protection,	
labor	 relational	 recruitment,	 employment	 and	 skilled	 labor	
development,		social	 insurance,	and	role	of	Labour	Court	on	
labor	administration.

6072224 การบริหารสัญญาสัมปทานภาครัฐ  3(2-2-5)
 Concession Management for Public Sector 
	 แนวคิดและหลักการสัมปทาน	องค์ประกอบของการสัมปทาน	
กระบวนการสัมปทาน	 องค์ประกอบและกระบวนการบริหารการเงิน 
ภาคสาธารณะ	กองทุนสาธารณะ	การเข้าร่วมทุนกิจการของรัฐ	การบริหาร
โครงการสัมปทานและกรณีศึกษา	
	 Concept	 and	 principle	 of	 concession,	 concession 
component,	 concession	 process,	 component	 and	 process	 of 
public	 financial	 management,	 public	 fund,	 investment 
participation	in	state	business,	concession	project	management	
and	case	study.
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6072225 การบริหารการกระจายอ�านาจ  3(2-2-5)
 Decentralization Administration  
	 แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ�านาจ	 รูปแบบการกระจาย 
อ�านาจ	 กระบวนการการกระจายอ�านาจ	 การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐลง 
สู ่ท้องถิ่น	 การจัดการระดับท้องถิ่นโดยเน้นการระดมสรรพก�าลังและ
ทรัพยากรในการบริหารการกระจายอ�านาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
	 Conceptand 	 theo ry 	 o f 	 decent r a l i z a t i on , 
decentralization	form,	and	decentralization	process,public	mission 
transferring	 tolocal	 government,	 local	 level	 management 
focusing	on	mobilization	and	management	of	resourceindecen-
tralized	and	participatory	management.

6072226 การบริหารจัดการท้องถิ่นแนวใหม่ 3(2-2-5) 

 New Local Management 

	 	แนวคดิและหลกัการบรหิารราชการแผ่นดนิ	แนวคดิการกระจาย 

อ�านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น	 พัฒนาการของการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยและ 

ต่างประเทศ	 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ 

ท้องถ่ิน	ท้องถ่ินกบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	การบรหิารจดัการท้องถิน่	ปัญหา	อปุสรรค 

และแนวโน้มของการบริหารท้องถิ่น	 รวมถึงแนวทางการพัฒนาการบริหาร

ท้องถิ่นและการกระจายอ�านาจ

	 Concept	and	principle	of	government	administration,	

concept	of	decentralization	and	local	administration,	development 

of	local	government	and	local	government	form	in	the	Thailand	

and	other	country,	relationship	between	central	government, 

regionaland	local	authority,	local	authority	and	other	sectors,	

local	administration;	problems,	obstacle	and	tendency	of	the	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

local	 administration,	 including	 development	 of	 local 

administration	and	decentralization.	

6072227 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(2-2-5)

 New Public Management 

	 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์	ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง

กับการจัดการภาครัฐ	 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการภาครัฐท่ีมุ่ง

เน้นผลสัมฤทธิ์	 การพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการขององค์การภาครัฐ 

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกิจกรรมภาครัฐภาคเอกชนและภาค

ประชาชน	 แนวทางการสร้างจริยธรรม	 คุณธรรมและธรรมาภิบาลในการ

จัดการภาครัฐรวมทั้งแนวโน้มของรูปแบบและการจัดการภาครัฐในอนาคต
	 Public	 administration	 theory,	 relationship	 between	
politics	and	public	management,	guideline	for	the	development 
of	 publ ic 	 management	 focus ing	 on	 ach ievement , 
development	 of	 service	 standard	 of	 public	 organization, 
development	 of	 cooperation	 activity	 between	 government, 
private	sector	and	civil	society,	guideline	for	creation	of	morality,	
ethics	and	good	governance	in	the	public	sector,	including	trend	
of	patterns	of	public	management	in	the	future.

6072228 ธรรมาภิบาลภาครัฐ 3(2-2-5) 
 Good Governance in
 Public Sector 
	 พฒันาการ	แนวคดิ	องค์ประกอบและลกัษณะของธรรมาภบิาล	
บทบาทของธรรมาภิบาลต่อการบริการภาครัฐและการพัฒนาทางการเมือง	
เศรษฐกิจและสังคม	 ตลอดจนความสัมพันธ์กับแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่	
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	 Development,	concept,	element	and	nature	of	good 
governance;role	of	good	governance	for	public	administration 
and	 development	 of	 politics,	 economy	 and	 society	 as 
well	as	relationship	with	new	public	management.	

 2.2) กลุ่มวชิาการบรหิารการเงนิและการคลัง (Financial and 

Fiscal Management)

6072301  การบริหารนโยบายภาษีอากร 3(2-2-5) 

 Tax Policy Administration  

	 แนวคิดและหลักการของภาษีอากรในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือ

ส�าคัญในการจัดหาทรพัยากรส�าหรบัใช้ในบรหิารงานภาครฐับทบาทของภาษี

อากรในระบบเศรษฐกิจและสังคมคุณลักษณะของภาษีอากรที่ดีผลกระทบ

จากการจัดเก็บภาษีโดยใช้กรอบวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์การ

บริหารการจัดเก็บภาษีหลักเกณฑ์ของการจัดเก็บภาษีอากรประเภทต่าง	 ๆ

ของไทยในปัจจุบันและประเด็นในการพัฒนาระบบภาษีอากรของไทยใน

อนาคต

	 Concept	 and	principle	of	 taxation	 as	 an	 important 

instrument	 to	 provide	 resource	 for	 using	 in	 public 

administration,	 role	 of	 taxation	 in	 the	 economy	 and	 society,	

good	 feature	 of	 taxation,impact	 of	 taxation	 on	 analysis	 of 

economics	 and	 political	 science,	 taxation	 administration, 

principle	of	 taxation	 type	of	 Thailand,	development	 issue	of	

taxation	in	Thailand	in	the	future.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072302  การงบประมาณ 3(2-2-5)
 Budgeting  
	 ทฤษฎีแนวคิดและนโยบายการงบประมาณเครื่องมือหรือ
มาตรการในการด�าเนินนโยบายได้แก่การจัดเก็บภาษีอากรการก่อ
หนี้สาธารณะรายจ่ายสาธารณะกระบวนการงบประมาณเทคนิคและ 
การวิเคราะห์งบประมาณปัญหาการงบประมาณประเทศไทยตลอดจน 
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินกับ 
การด�าเนินนโยบายการคลัง
	 Theory , 	 conceptand	 pol icy	 of 	 budget ing ; 
instrument	 or	 policy	 implementation	measure:tax	 collection,	
public	 indebtedness,	 public	 expenditure,	 budget	 process,	
technique	and	budgetary	 analysis,	 Thailand	budget	problem,	
includingrelationship	between	economic	target	and	monetary	
policy	and	fiscal	policy.

6072303 การบริหารนโยบายการเงิน 3(2-2-5)
 และสถาบันการเงิน  
 Monetary Policy and 
 Financial Institution Administration  
	 นโยบายการเงินและการคลังของประเทศนโยบายการ
จัดเก็บรายได้และรายจ่ายของรัฐเพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพและเป็นธรรมการจัดการนโยบายด้านอุปสงค์และ
อุปทานของประเทศอย่างมีดุลยภาพระบบการเงินระหว่างประเทศท่ี
ส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินการคลังภายในประเทศสภาพปัญหา
เกี่ยวกับดุลการช�าระเงินการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปรับสภาพ
ดุลการช�าระเงินของประเทศตลอดจนผลกระทบของนโยบายการเงิน 
ระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 State	monetary	and	fiscal	policy;	policy	of	the	revenue 

collection	 and	 expenditure	 for	 promotingeconomic	 growth	

with	 stability	 and	 fairness,	 policy	management	 of	 balance	

supply	and	demand,	international	monetary	system	impacting 

domestic	monetary	 and	 fiscal	 policy,	 problem	 concerning 

balance	of	payment,	exchange	rate	policy	for	adjusting	balance	

of	payment	of	 the	country,	 including	 impact	of	 international	

monetary	policy	on	economic	development	of	Thailand.

6072304 การบริหารการลงทุนสาธารณะ  3(2-2-5) 

 Public Investment Administratio 

	 การจัดการเงินพื้นฐานโดยเน้นที่ความต้องการขององค์กร

ปกครองท้องถิน่การเงนิส่วนรฐับาลและการงบประมาณการบริหารงบลงทนุ

ทั่วไปและงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานงบการเงินและการวิเคราะห์มาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐการรายงานทางการเงินการจัดการต้นทุนและการควบคุม

ต้นทุนความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงานโดยเน้นที่การรายงาน

ตามแบบของรัฐบาล

	 B a s i c 	 money 	 mana gemen t 	 f o cu s i n g 	 on 

requirement	 of	 local	 government,	 government	 finance	 and	

budget,	management	of	general	and	infrastructure	investment,	

financial	 statement	 and	 government	 accounting	 standard 

analysis,	 financial	 reporting,	 cost	management	 and	 control, 

responsibility,	and	performance	measurement	focusing	onreport	

by	government	form.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072305 การจัดการการเงิน  3(2-2-5) 

 Financial Management 

	 วัตถุประสงค์ของการจัดการการเงินแนวคิดและการประยุกต์

ของความเสี่ยงและผลตอบแทนการวิเคราะห์และการพยากรณ์งบการเงิน

มูลค่าของเงินตามระยะเวลาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนแหล่งท่ีมาของ

เงินทุนโครงสร้างเงินทุนงบประมาณเงินทุนในภาวะแน่นอนจรรยาบรรณ 

ทางการเงิน

	 Objective	 of	 financial	management;	 concept	 and	

application	of	risk	and	return;	analysis	and	forecast	of	financial 

statement;	time	value	of	money;	working	capital	management;	

source	 of	 fund;	 capital	 structure;	 capital	 budgeting	 under 

certainty;	ethics	in	finance.

6072306 การจัดการคลัง พัสดุและส�านักงาน  3(2-2-5) 

 Storehouse and Office Management  

	 ขอบเขตเนื้อหาสาระหลักเกณฑ์ของกิจกรรมในการบริหารงาน

พัสดุได้แก่	 การวางแผนการส�ารวจก�าหนดความจ�าเป็นและความต้องการ

เกี่ยวกับ	 ทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานการจัดหา

พสัดกุารตรีาคาการแจกจ่ายพสัดกุารด�าเนนิการด้านพสัดคุงคลงัระบบบญัชี

ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุการซ่อมแซมการบ�ารุงรักษาการจ�าหน่ายการจัดรูป

หน่วยงานพัสดุการจัดการและการติดตามประเมินงานเช่นการจัดสถานท่ี

และมาตรฐานการใช้เนื้อที่การวางแผนการจัดการส�านักงาน	

	 Scope,	content	and	regulation	of	 inventory	activity	

management	 planning;	 surveying	 and	 determining	 need	 and 

requirementconcerning	the	asset,	land,	buildings,	material	supplies 

of	 organization;procurement,	 pricing,	 supply	 distribution, 
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operation	of	inventory;	accounting	system	related	to	the	supply, 

repair,	 maintenance,	 disposal	 and	 procurement	 agency 

formatting;management	and	monitoring	:	location	and	standard,	

space	using,	planning,	office	management. 

6072307 การศึกษาความเป็นไปได้และ 3(2-2-5)

 การประเมินโครงการ 

 Project Feasibility Study and Evaluation 

	 แนวคดิพืน้ฐานของการวเิคราะห์โครงการการวางแผนโครงการ

หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนการวิเคราะห์ด้านการตลาด 

ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของโครงการรวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

	 Basic	concept	of	the	project	analysis,	project	planning,	

decision	principle	for	investment,	marketing	analysis,	cost	and	

benefit	of	the	project,	including	sensitivity	analysis	both	public	

and	private	sector.

6072308 การคลังสาธารณะ 3(2-2-5) 
 Public Finance 
	 แนวคิดในการบริหารงานคลังสาธารณะความรู ้เก่ียวกับงบ
ประมาณ	 การจัดท�างบประมาณในรูปแบบต่างๆการจัดท�ารายรับรายจ่าย
ของรัฐบาลการบริหารภาษีอากรการบริหารหน้ีสาธารณะการน�านโยบาย
การคลังไปใช้ในการบริหารและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งศึกษาถึงการบริหารงานคลังในส่วนอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 รัฐวิสาหกิจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น
	 Concept	 ofthe	 public	 finance	 management, 
knowledge	 about	 budget,	 budgeting	 in	 different	 formats, 
government	 revenue,	 government	 expenditure,	 taxation 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

administration,	public	debt	management,	fiscal	policy	for	managing 
and	 solving	 the	 country’s	economy	problem,	 including	fiscal	
management	 in	other	organizations	such	as	enterprises,	 local	
governmentetc.

6072309 การวิเคราะห์งบการลงทุน  3(2-2-5)

 Investment Analysis

	 ลักษณะและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์การเปลี่ยนแปลง

ในตลาดหลักทรัพย์การวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสทิธภิาพความรูพ้ืน้ฐานของการจดัการกลุม่หลกัทรพัย์	ทฤษฎตีลาดทนุ

การตัดสินใจโดยการใช้ทฤษฎีการประเมินค่าการวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์

โดยรวมการวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการวิเคราะห์กิจการการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ทางทฤษฎีและปฏิบัติการประเมินผลการด�าเนินงาน

ของกลุ่มหลักทรัพย์

	 Character	 and	 function	 of	 security	market;	 change	

in	 security	 market;	 analysis	 and	 test	 of	 efficient	 market 

hypothesis;	basic	knowledge	of	portfolio	management;	capital 

market	 theory;	 decision	making	 using	 theory	 of	 valuation; 

aggregate	stock	market	analysis;	economic	and	industry	analysis;	

analysis	 of	 the	 firm;	 security	 analysis	 in	 theory	 and	 practice;	

evaluation	of	portfolio	performance.
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6072310 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Local Financial and Fiscal 

 Administration  

	 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น	 การบริหารราย

ได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดบัท้องถิน่ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบ

การคลงัท้องถิน่กบัรฐับาลแห่งชาตกิระบวนการบรหิารงบประมาณทีเ่น้นผล

งานบริการสาธารณะและการพฒันาท้องถิน่ข้อจ�ากดัและแนวทางการพฒันา

ระบบการคลังของท้องถิ่น

 Concept	 of	 local	 financial	 system,	 revenue	 and	
expenditure	management	 of	 local	 government,	 relationship	
between	local	and	national	government	finance	system,	budget 
management	 process	 focusing	 on	 public	 service	 and	 local 
development	including	limitation	and	guideline	for	developing	
the	local	financial	system. 

6072311 การจัดการและการควบคุม 3(2-2-5)

 ความเสี่ยงทางการเงิน  

 Management and Control 

 of Financial Risk 

	 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการและการควบคุมความเส่ียงทาง 

การเงินประกอบด้วยความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรัพย ์

ที่ถือครองความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินความเสี่ยง 

ทางด้านเครดิตของคู ่สัญญาความเส่ียงของการปฏิบัติการทางการเงิน 

รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

	 Concept	of	financial	risk	management	and	control,	risk	

of	change	in	price	of	assetheld,	risk	of	lack	of	liquidity,	credit	

risk	of	the	counterparty,	risk	of	the	financial	operation	as	well	

as	risk	of	strategy.	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072312 การบัญชีเบื้องต้น  3(2-2-5) 

 Introductory Accounting 

	 ความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี	 ประโยชน์ของ 

ข้อมลูการบญัช	ีข้อสมมตฐิานตามแม่บทการบญัช	ีความหมายของสินทรพัย์	

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ	 สมการบัญชีและงบดุล	 การวิเคราะห์รายการ

ค้า	การจดบนัทกึรายการค้าตามหลกัการบญัชคีูข่องธรุกจิบรกิารเจ้าของคน

เดียวในสมุดรายวันทั่วไป	และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท	งบทดลอง	

กระดาษท�าการ	6	ช่อง	การปิดบัญชี	งบการเงินและสรุปวงจรบัญชี

	 	 Meaning	and	purpose	of	accounting,	advantage 

of	 accounting	 information,	 assumption	 based	 accounting 

framework,	definition	of	asset,	debt	and	equity,	accounting	equation 

and	balance	sheet,	analysis	of	transaction,	taking	note	of	the	list	

of	trade	partner	accounting	principle	of	business	owner	in	general	

journal	and	ledger,	trial	budget,	6	working	paper,	account	closure, 

financial	statement,	and	the	accounting	cycle	conclusion.

6072313 การบัญชีบริหารเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 Managerial Accounting 
 for Management  
	 ลกัษณะของการบญัชบีรหิารพฤติกรรมต้นทนุและความสมัพนัธ์
ระหว่างต้นทุนปริมาณและก�าไรการต้นทุนรวมการต้นทุนแปรได้การต้นทุน
มาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการผลิต	 การใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจการใช้สารสนเทศทางบัญชีเพื่อการควบคุม 
การบญัชตีามความรบัผดิชอบการงบประมาณการรายงานและการวเิคราะห์
ผลการปฏิบัติงาน
	 Nature	 of	 management	 accounting;	 behavior	 of	
cost	and	cost-volume-profit	relationship;	 full	costing;	variable	
costing;	standard	costing	and	production	cost	variance	analysis; 
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use	 of	 accounting	 information	 for	 decision	making;	 use	 of	
accounting	 information	 for	 control;	 responsibility	 accounting;	

budgeting;	reporting	and	analysis	of	performance.

6072314 การควบคุมและสอบบัญชีภายใน  3(2-2-5) 

 nternal Control and Auditing 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	วชิาบงัคบั	รายวชิา		6072312		การบญัชเีบือ้งต้น 

	 	 	 มาก่อนแล้ว

	 แนวคิด	 วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	

การออกแบบระบบการควบคุมภายใน	การประเมินความเสี่ยงการประเมิน

ประสทิธภิาพการควบคมุภายใน	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	คณุสมบตัแิละ

จริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในมาตรฐานและกฎบตัรการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบภายใน	

และการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน

	 Concept,	objective	and	component	of	internal	control, 

control	 system	 design,	 risk	 assessment,	 evaluation	 of	 the 

effectiveness	of	internal	control,	duty	and	responsibility,	feature	

and	ethics	of	internal	auditor,	standard	and	charter	of	the	internal	

audit,	monitoring	 authentication	method	committee,	 internal	

audit	process	and	internal	audit	report.

6072315  สัมมนาการวิเคราะห์รายงาน 3(2-2-5)
 ทางการเงิน  
 Seminar on Financial 
 Report Analysis  
	 การอภิปรายวิเคราะห์และน�าเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
หลักการในการใช้ข้อมูลทางการเงินรายงานทางการเงินวัตถุประสงค์ของ
การวเิคราะห์ทางการเงนิปัจจยัผลกระทบและข้อจ�ากดัในการวเิคราะห์และ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การจดัท�ารายงานจากการวเิคราะห์เทคนคิในการวเิคราะห์ทางการเงนิ	และ
วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด
	 D i scuss ion , 	 ana lys i s 	 and	 presentat ion	 o f 
interesting	point	about	principle	of	using	financial	data,	financial	
reporting,	financial	analysis	purpose,	impact	factor	and	limitation	
of	analysis	and	analysis	report,	financial	analysis	technique,	and	

method	of	error	correction.	

6072316  การอ�านวยการทางการเงิน 3(2-2-5)

 Controllership  

	 กระบวนการวางแผนทางการเงินการจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับ

การวางแผนและควบคุมทางการเงินการปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามแผนวิธีการแก้ไขปัญหาและการปรับแผนโดยการใช้เครื่องมือ 

ทางการเงินและเทคนิคการพยากรณ์ทางการเงิน

	 Financial	planning	process,	preparation	for	the	planning 

and	financial	control,monitoring	of	plan	implementation,	method	

for	solving	and	adjusting	the	plan	by	using	financial	instrument	

and	financial	forecasting	technique.

6072317 การจัดการและการวางแผนภาษีอากร  3(2-2-5) 

 Tax Planning and Management  

	 รูปแบบของการหารายได ้ของรัฐบาลแนวความคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร	 โครงสร้างที่เหมาะสมของภาษีอากรการบริหาร 

การจัดเก็บภาษีอากรผลกระทบของภาษีอากรต่อการจัดสรรทรัพยากรการ 

กระจายรายได้	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการรักษาเสถียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจตลอดจนศึกษาบทบาทของภาษีอากรในการพัฒนาประเทศ
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	 Government	 revenue	model,	 concept	 and	 theory 

of	 taxation,	 appropriate	 taxation	 structure,	 taxation 

administration,	impact	of	taxation	on	resource	allocation,	income	

distribution,	economic	growth,	economic	stabilization	as	well	as	

role	of	taxation	in	developing	country.

6072318 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)

 Seminar on Accounting 

 Information Systems 

	 การอภิปรายวิเคราะห์และน�าเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศทางบัญชีการน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานใน

ระบบสารสนเทศทางการบญัชรีวมทัง้ศกึษาถงึเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง

กับระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยเน้นการใช้กรณีศึกษา

	 Discussion,	analysis	and	presentation	about	interesting	

accounting	information	system;	usage	of	technology	computerfor 

accounting	 information	 system,	 including	new	 technology	 re-

lating	to	accounting	 information	system	with	an	emphasis	on	

case	study.

6072319 การจัดการเครื่องมือทางการเงิน  3(2-2-5) 

 Financial Instruments 

 Management  

	 หลักการทางการเงินและการประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจัดหาเงินทุนต้องการการตัดสินใจลงทุนภายใต้

ความเสี่ยงตลอดจนการวางแผนและก�าหนดแนวทางการควบคุมทางการ

เงินทั้งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเน้นใช้

กรณีศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Principle	of	finance	and	applying	 for	analyzing	and	

solving	problemrelated	to	needed	financing,	investment	decision	

under	risk	including	planning	and	directing	financial	control	of	

both	 short-term	and	 long-term	 funding	 in	order	 to	maximize	

benefit	focusing	on	case	study.

 2.3)  กลุม่วชิาการบรหิารการปกครองท้องถิน่ (Local Government 

Management)

6072401 หลักการปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5)

 Principle of Local Government 

	 ทฤษฎีแนวคิดและหลักการปกครองท้องถิ่นของไทยและ 

ต่างประเทศในเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงมิติของระบบการปกครองท้องถิ่น 

รูปแบบและขนาดของหน่วยการปกครองท้องถิ่นโครงสร้างความสัมพันธ ์

ระหว่างการปกครองท้องถิ่นและการปกครองประเทศการปกครองท้องถิ่น 

กบัชมุชนและเมอืงการกระจายอ�านาจการปกครองรวมถงึการปกครองท้อง

ถิ่นในมิติของการบริหารการพัฒนา

	 Theory,	concept	and	principle	of	Thai	and	foreign	local	

government	with	content	covering	dimension	of	local	government 

system,	 form	 and	 sign	 of	 local	 government,	 structure	 of 

relationship	between	local	government	and	state	government,	local 

government	and	community	and	urban	area,	decentralization 

including	local	government	of	development	administration.	
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6072402 นโยบายสาธารณะและบริบทท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Public Policy and Local Context 

	 ลักษณะและสาระของนโยบายสาธารณะกระบวนการในการ

ก�าหนดนโยบายบทบาทอิทธิพลของสถาบันทางการบริหารในการก�าหนด

นโยบายสาธารณะการวเิคราะห์เปรยีบเทียบนโยบายสาธารณะของประเทศ

ต่างๆรวมถึงวิเคราะห์วิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาการบรหิารงานเพือ่

ให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะที่ก�าหนด

 Characteristic	and	content	of	public	policy,	process	
of	 public	 policy	making,	 role	 and	 influence	of	 administrative	
institution	 on	 public	 policy	making,	 comparative	 analysis	 of	
public	policy	of	various	countries,	including	analysis	of	method	
and	means	in	solving	administrative	problem	according	to	public	
policy	set.	

6072403 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Local Development 

 Administration 

	 พัฒนาการขอบข่ายและสาระส�าคัญของทฤษฎีและแนวคิดว่า

ด้วยการพฒันาประเทศการพฒันานโยบายแผนงานโครงการพฒันาการสร้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมการพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชมุชนและประชาชนตลอดจนการบรหิารการพฒันาทัง้ในระดบัจลุภาคและ

มหภาคโดยเฉพาะการบริหารโครงการพัฒนาท้องถิ่น	

	 Evolution,	 score,	 and	 important	 content	 oftheory 

and 	 concep t 	 o f 	 n a t i ona l 	 deve lopmen t , 	 po l i c y	 

development,	 program	development,	 formation	 of	 people’s	

participation	 and	 civil	 society,	 development	 of	 community	 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

strength	 and	 people,	 including	 administrative	 development	

bothmicro	and	macro	levels	especially	the	local	development	

project	administration.	

6072404 โลกาภิวัตน์และการจัดการภาครัฐ 3(2-2-5)

 Globalizationand Public 

 Sector Management 

	 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมระเบียบ

โลกใหม่ความผกูพนัระหว่างประเทศทางสงัคมเศรษฐกจิการเมอืงเทคโนโลยี

ผลกระทบที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึง

ทิศทางใหม่ของการบริหารจัดการในสหัสวรรษใหม่

	 Circumstantial	change	in	economy,	society,	new	world	

order;	interrelation	among	nations	in	social,	economic,	political,	

technological	 aspects,	 impact	 on	 public	 sector	management	

both	at	the	present	and	in	the	future	including	new	trend	of	

management	in	new	millennium.	

6072405 การบริการสาธารณะและ 3(2-2-5)

 ความปลอดภัยภาครัฐและท้องถิ่น   

 Public Service and Safety 

 in Public and Local Sector 

	 ภารกิจและความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพฒันาการบรกิารและการอ�านวยบรกิารสาธารณะโดยมุง่เน้นประโยชน์

สาธารณะและเทคนิคการจัดการบริการสาธารณะต่าง	ๆ

	 Responsibility	 and	mission	 of	 local	 government, 

development	of	serviceand	public	servicefacilitationfocusing	on	

public	interest	and	public	service	technique.	
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6072406 สัมมนาการบริหารโครงการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)

 Seminaron Project 

 Management in Local Sectors 
	 อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหารโครงการต้ังแต่
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้การเขียนโครงการการด�าเนินและการบริหาร
โครงการการวิเคราะห์เอกสารการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินภารกิจตาม
สญัญาการบรหิารจดัการความเสีย่งการบรหิารเวลาการก�ากบัตดิตามการขบั
เคล่ือนโครงการการประเมนิผลโครงการและการยตุโิครงการการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคส�าคัญรวมถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารโครงการ 
ภาครัฐ
	 Discussion	concerning	concept	and	principle	of	project 
management,	feasibility	analysis,	project	writing,	implementation 
and	 administration	 of	 project,	 document	 analysis,	 scope	 of 
implementation	 by	 contract,	 r isk	 management,	 time	
management,	 monitoring,	 project	 drive,	 evaluation	 and 
termination	of	project,	solution	to	important	problem	and	obstacle, 
including	success	factor	in	project	management	in	public	sector.	

6072407 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)

 Seminaron Community 

 Economic Development

	 การอภิปรายเกีย่วกบัววิฒันาการของการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน

ในประเทศไทยแนวคิดการพฒันาแบบยัง่ยนืทฤษฎแีละแนวความคดิในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโครงการของภาครัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนากลุ่มอาชีพกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนากลุ่มสะสม

ทนุกบัการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนผลกระทบของโลกาภิวตัน์ทีมี่ต่อการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนและแนวทางการปรับตัวของเศรษฐกิจชุมชนต่อผลกระทบ

ของโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  
	 Discussion	 concerning	 evolution	 of	 economic 
development	in	community	in	Thailand,	sustainable	development 
concept,	theory	and	concept	of	community	economic	development, 
public	sector	project	and	community	economic	development,	
development	of	occupational	group,	and	community	economic 
development,	 development	 of	 capital	 accumulation,	 and	
community	 economic	 development,	 impact	 of	 globalization	
on	country	economic	developmentand	means	of	 adaptation 
of	 community	 economic	 development	 impacting	 from 
globalization.	

6072408 สัมมนาการบริหารท้องถิ่น 3(2-2-5)

 Seminar on Local Administration  

	 สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กฎหมายว่าด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์รวมถึงปัญหาและมาตรการ

แก้ไขปัญหา

	 Seminaron	concept	of	human	resource	management,	

law	on	human	resource	management	in	local	government	orga-

nization,	system	and	process	of	human	resource	management	

as	well	as	problem	and	solving	measure.	
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6072409 สัมมนาการบริหารจัดการคลังท้องถิ่น  3(2-2-5)

 Seminar on Financial Management

 in Local Government

	 การอภิปรายเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการคลังภาครัฐท่ีมาของ

รายได้ของท้องถิ่นแผนที่ภาษีแผนงานและงบประมาณท้องถิ่นการจัดการ

ทรพัย์สินท้องถ่ินการตรวจสอบเทคนคิต่างๆรวมถงึปัญหาและมาตรการแก้ไข

ปัญหา

	 Discussion	concerningconcept	of	public	sector	finance,	

source	of	income	of	local	government,	tax	map,	plan	and	local	

budget,	management	of	local	asset,	investigation,	techniques,	

problem	and	solving	measure.		

6072410 สัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 3(2-2-5)

 Seminar on Development

 Strategy for City andCommunity 

	 การอภิปรายเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและการจัด 

การยุทธศาสตร์การประเมินสถานภาพและคาดการณ์อนาคตการสร้าง

วิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาการก�าหนดแผน

แม่บทแผนงานสาขาต่างๆแผนปฏิบัติการที่รองรับยุทธศาสตร์และเทคนิค

การติดตามประเมินผล

	 Discussion	 concerningconcept	 of	 strategic	 planning	

and	 management,	 environment	 evaluation	 and	 forecast, 

creation	of	vision,	mission,	objective	and	strategic	development, 

determination	of	master	plan,	branch	plan,	action	plan	in	support	

of	strategy	and	technique	of	evaluation.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072411 สัมมนาการพัฒนาแบบยั่งยืน 3(2-2-5)

 Seminar on the Sustainable 

 Development

	 การอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน

สาระส�าคัญกลยุทธ์และมาตรการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุก

ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนถึงระดับรัฐ

	 Discussion	concerning	concept	and	theory	of	sustainable 

development,	content,	strategy	and	measure	to	create	balance	

and	sustainability	of	natural	resource	and	environment,	philosophy 

of	sufficient	economy	indicating	living	approach	and	action	at	

every	level	of	population	from	family	to	community	and	state.

6072412 สัมมนาประชาสังคมกับการจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5)

 Seminar on Civil Society and 

 Local Administration 

	 การอภิปรายเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับ 

การจดัการท้องถิน่ทัง้ในเชงิทฤษฎแีละการปฏบิตัจิรงิเพือ่แสดงความเข้มแขง็

ของแนวคิดชุมชนท้องถิ่น

	 Discussion	 concerning	 relationship	 between 

civil	society	and	local	management	both	theory	and	practice,	in	

order	to	showstrength	of	the	local	community	concept.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072413 สัมมนาปัญหาเฉพาะด้านการบริหารท้องถิ่น 3(2-2-5)
 Seminar on Local Government Problem 
	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารท้องถิ่นในประเด็นถกเถียงของกลุ่มนักวิชาการผู้บริหาร
และภาคประชาสงัคมโดยการวเิคราะห์ระบบโครงสร้างกระบวนการรวมถงึ
พฤติกรรมการบริหาร
	 Opinion	exchange	between	student	and	instructor	on	
problem	of	 local	administration	 in	a	case	of	debating	among	
academician,	administrator	and	civil	society	focusing	on	analyzing	
the	administrative	structure,	process	and	behavior.	

6072414 การเมืองและการบริหารรัฐกิจ 3(2-2-5)
 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 Politic and Asian Public Administration 
	 การเปรียบเทียบระบบการเมืองและการบริหารรัฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลก
ระทบต่อระบบการเมอืงและการบรหิารรฐักจิโดยการวเิคราะห์บางประเทศ
ที่แสดงให้เห็นลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
	 Comparison	 of	 polit ical	 system	 and	 public 
administration	 in	 ASEANcountry,	 including	 economic,	 social	
and	 cultural	 systems	 affectingpolitical	 system	 and	 public 
administration	 by	 analyzingsome	 countries	 with	 showing 
significant	differences.	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072415  อาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 3(2-2-5)

 ASEAN and International Cooperation 

	 การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง	ๆ	ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

ของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

อื่น	 ๆ	 เช่น	 สหภาพยุโรป	 เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ	 สมาคมความร่วม

มือระดับภูมิภาคแห่งเอเชียใต้	 ตลอดจนแนวโน้มของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	ความมั่นคง	สังคม	วัฒนธรรมและอื่น	ๆ

	 Analysis	 and	 assessment	 of	 factor	 influencing 

success	 of	 operation	 between	 ASEAN	 and	 other	 regional 

cooperation-such	as	EU,	NAFTA	and	the	South	Asian	Association	

for	Regional	Cooperation	(SAARC),	trend	of	impact	occurred	in	

the	area	of		economy,	politics,	society,	culture	and	other.	

6072416 บทบาทของไทยในอาเซียน 3(2-2-5)

 Role of Thailand in ASEAN 

	 ประเทศไทยกบัการก่อตัง้อาเซยีน	บทบาทของไทยในการพฒันา

อาเซยีน	ตัง้แต่	ค.ศ.	1967	–	ปัจจบุนั	อภปิรายถงึแนวคดิและประเดน็ต่าง	ๆ  

ที่ไทยน�าเสนอต่ออาเซียน

	 Thailand	 and	 ASEAN	 establishment,	 role	 of	

Thailand	 in	 formulating	 and	 developing	 ASEAN	 since	 its 

establishment	in	1967	until	the	present,	discussion	concerning	

Thailand’s	 proposed	 concept	 and	 issue	 other	 presenting	 to	

ASEAN.					
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.3 หมวดวิชานิพนธ์

6072501 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

	 การท�าวจิยัเกีย่วกบั	ปัญหา	แนวทางการแก้ปัญหา	และแนวทาง

พัฒนาความรู้ทั้งมิติเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการอย่างลึกซ้ึงในกลุ่มวิชาที่

เลือกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์			

	 Research	concerning	problem,	solution	approach	and	

development	approach	on	intensive	theoretical	and	practical	

aspect	 dealing	with	 elective	 course	 of	 public	 administration	

under	supervision	of	thesis	advisor.

6072502 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 Independent Study            

	 การค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับปัญหา	 แนวทางการแก้ปัญหาและ

แนวทางพัฒนาความรู้ในกลุ่มวิชาที่เลือกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร	์

ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	

	 Research	concerning	problem,	solution	approach	and	

development	 approach	 deal	with	 elective	 courses	 of	 public	

administration	under	oversight	of	independent	study	advisor.	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

6072601 ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6)	 
 Thai Political, Economic and
 Social System 
	 แนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับระบบการเมือง	
เศรษฐกิจและสังคมไทย	ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบ	และ
ปัจจยัท่ีมอิีทธพิลต่อการเปล่ียนแปลงระบบการเมอืง	เศรษฐกจิและสังคมไทย	
รวมทั้งลักษณะและวิวัฒนาการของปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทาง	 การเมือง	
เศรษฐกิจและสังคมไทย
	 Concept,	 theory	 and	 researchrelated	 to	 Thai	 pol-
itics,	 economic	 and	 social	 system;	 relationship	 between 
systematic	 constituent	 and	 factor	 effecting	 change	 of	 Thai	
politics,	economic	and	social	systems,	including	characteristic,	
evolution	and	problem	solving	concerning	Thai	politics,	econ-
omy	and	society.	

6072602 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6)	
 Introduction to Public Administration 
	 ความหมายพัฒนาการแนวความคิดทฤษฎีและความสัมพันธ์
ของวิชารฐัประศาสนศาสตร์ครอบคลมุถงึนโยบายสาธารณะการบรหิารงาน
บคุคลการบรหิารงานคลงัและงบประมาณองค์การและการจดัการ	ตลอดจน
กระบวนการบริหารงาน
	 Definition,	 development,	 concept,	 theory	 and 
relationship	 of	 public	 administration	 including	 public	 policy, 
human	resource	management,	finance	and	budget	management,	
organization	and	management	and	management	process.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.5 หมวดวิชาประกอบคุณวุฒิเพิ่มเติม 

6072701 กฎหมายอาญา 1 (ภาคทั่วไป) 3(3-0-6)	

 Criminal Law 1: General Principle 

	 หลักทั่วไปในกฎหมายอาญาการใช้กฎหมายอาญาโทษและ

วิธีการเพ่ือความปลอดภัยความรับผิดในทางอาญาการพยายามกระท�า 

ความผิดตัวการและผู้สนับสนุนการกระท�าความผิดหลายบทหรือหลาย

กระทงการกระท�าความผิดอีกอายุความและหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิด

ลหุโทษ

	 General	criminal	law,	criminal	law	using,	penalties	and	

method	for	safety,criminal	liability,	offender	attempt,perpetra-

tor	and	supporter,	several	chapters	offense,	repeated	offense,	

prescription,	and	legal	principle	using	for	misdemeanor.

6072702 กฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด) 3(3-0-6)	 

 Criminal Law 2: Offense 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	วชิาบงัคบัรายวชิา		6072701	กฎหมายอาญา	1 

	 	 	 (ภาคทั่วไป)	มาก่อน

	 หลกักฎหมายเก่ียวกบัความผดิในลกัษณะต่าง	ๆ 	ในภาค	2	และ

ภาค	3	ของประมวลกฎหมายอาญา

	 	Legal	principle	about	various	offenses	in	part	2	and	

part	3	of	the	Criminal	Law.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6072703 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6)	

 Law of Evidence  

	 หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งที่เป็นหลักท่ัวไปของ

กฎหมายลักษณะพยานบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 Legal	principle	of	evidence	as	well	as	general	principle 

of	 law	 of	 evidence,	 provision	 ofCivil	 Procedure	 and	 Criminal	

Procedure.

6072704 กฎหมายพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)	 

 Law of Criminal Procedure 

	 หลักท่ัวไปในการด�าเนินคดีอาญาอ�านาจพนักงานสอบสวน 

และศาลการฟ้องคดีอาญาวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นอุทธรณ์และฎีกา

	 General	principle	of	criminal	proceeding,	inquiry	offi-

cial	and	court	authority,	criminal	prosecution,	procedure	in	trial,	

appeals	and	supreme	courts.	

6072705 กฎหมายพิจารณาความแพ่ง  3(3-0-6)	

 Law of Civil Procedure  

	 หลกักฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งว่าด้วยบททัว่ไปวธิพีจิารณา

ในศาลชั้นต้นการอุทธรณ์และฎีกา

	 Law	 of	 civil	 procedure	 on	 general	 chapters, 

procedure	in	trial,	appeal	and	supreme	courts.	
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. ชื่อหลักสูตร
	 ชื่อภาษาไทย	 :	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	
	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 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)
	 ช่ือย่อ	(อังกฤษ)				 :	 M.P.A.	(Public	and	Private	Management)
3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
	 3.1	 จ�านวนหน่วยกิต
					 	 3.1.1	 แผน	ก	แบบ	ก1	รวมตลอดหลกัสตูร	36	หน่วยกติท�าเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า	 36	 หน่วยกิตและอาจก�าหนดให้
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้	โดยไม่นับ
หน่วยกิต
	 	 3.1.2	 แผน	ก	แบบ	ก2	รวมตลอดหลักสูตร	39	หน่วยกิต	หมายถึง 
การเรียนในช้ันเรียนและท�าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า	 12	
หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

	 	 3.1.3	 แผน	ข	รวมตลอดหลักสตูร	39	หน่วยกติเป็นแผนการศกึษา

ที่เน้นการศึกษารายวิชาและท�าการค้นคว้าอิสระ	 ไม่น้อยกว่า	 3	 หน่วยกิต

และไม่เกิน	 6	 หน่วยกิตและต้องสอบประมวลความรู้	 (Comprehensive	

Examination)

	 3.2	 โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 โครงสร้างหลักสูตร	 แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้

ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

องค์ประกอบ

แผน ก แบบ 

ก1

ท�า

วิทยานิพนธ์

(หน่วยกิต)

แผน ก แบบ 

ก2

ท�า

วิทยานิพนธ์

(หน่วยกิต)

แผน ข

ท�าการ

ค้นคว้าอิสระ

(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาแกนร่วม

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 2.1	 บังคับ

	 2.2	 วิชาเลือก

3. หมวดนิพนธ์

				3.1	วิทยานิพนธ์

				3.2	การค้นคว้าอิสระ

4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับรวมหน่วยกิต

-
ไม่นับรวมหน่วยกิต

-

36

-

-

6

21

18

3

12

-

ไม่นับรวมหน่วยกิต

6

27

18

9

-

6

ไม่นับรวมหน่วยกิต

รวม 36 39 39



365RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 1)	 กลุม่วิชาบงัคบั	ทัง้แผน	ก	แบบ	ก2	และแผน	ข	ให้เรยีน	

18	หน่วยกิตและแผน	ก	แบบ	ก	(1)	ให้เรียน	1	รายวิชา	6273101	โดยไม่

นับเป็นหน่วยกิตตามรายวิชาดังนี้

	 	 	 1.1)	 กลุ่มที่	 1	กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการ

จัดการ	(Organization	and	Management)

6273103	 องค์การและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	 3(3-0-6)		

	 Organization	and	Management

	 for	Public	and	Private	Sectors	

	 	 	 1.2)	 กลุม่ที	่2	กลุม่องค์ความรูด้้านนโยบายสาธารณะ	

(Public	Policy)	

6273102	 นโยบายสาธารณะ

	 เพื่อสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์	 3(2-2-5)	

	 Public	Policy	for	Public	

	 Administration	Innovations	

	 	 	 1.3)	 กลุ ่มที่	 3	 กลุ ่มองค์ความรู ้ด ้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์	(Human	Resource	Management)

6273104	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์	 3(2-2-5)		

	 Strategic	Human	Resource	

	 Management	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3	 รายวิชาในหลักสูตร

	 	 3.3.1	 วิชาแกนร่วม	ทั้งแผน	ก	แบบ	ก2	และ	แผน	ข	 ให้เรียน 

12	หน่วยกิต	(เป็นรายวิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต	6	หน่วยกิต)	ตามรายวิชา

ต่อไปนี้

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2*	 3(2-2-5)	

	 English	for	Graduate	Studies	2	

8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2*	 3(2-2-5)

	 Information	and	Communication	

	 Technology	2	

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย		 3(2-2-5)	

	 Statistics	for	Research	

8073102	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์		 3(2-2-5)	

	 Research	Methodology	in	

	 Social	Science	

หมายเหตุ	 *	 เป็นวิชาแกนร่วมที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	

	 	 1)	 ให้แผน	ก	แบบ	ก1	เรียนรายวิชาต่อไปนี้	1	รายวิชา

โดยไม่นับหน่วยกิต	ดังนี้

8073102	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์		 3(2-2-5)	

	 Research	Methodology	in	

	 Social	Science	

	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	

	 	 แผน	ก	แบบ	ก2	จ�านวน	24	หน่วยกิต	แผน	ข	จ�านวน	 

30	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วย	 1)	 วิชาบังคับ	 2)	 วิชาเลือก	 ได้แก่	 วิชาเลือก

และวิชาบังคับเลือก	 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา	 สาขาวิชา	

รัฐประศาสนศาสตร์	พ.ศ.	2558	ดังนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 1.4)	 กลุ่มที่	 4	 กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐ 

ประศาสนศาสตร์	(Public	Administrative	Theory)	ทั้งนี้แผน	ก	แบบ	ก1 

เรียนรายวิชานี้	โดยไม่นับเป็นหน่วยกิต

6273101	 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และ	 3(2-2-5)		

	 การจัดภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม่*	

	 Public	Administration	Theory	

	 and	Public	and	Private	

	 Management	

	 	 	 1.5)	 กลุ ่มท่ี	 5	 กลุ ่มองค์ความรู ้ด้านการคลังและ 

งบประมาณ	(Public	Finance	and	Budgeting)			

6273105	 การจัดการการคลังและงบประมาณ	 3(2-2-5)		

	 Public	Finance	and	Budgeting	

	 Management	

	 	 	 1.6)	 กลุ่มที่	 6	 กลุ่มคุณธรรม	 จริยธรรม	 ศีลธรรม 

รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม	 เรียนรู้ด้วยตนเองได้	 สร้างนวัตกรรม 

บนพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ได้	 สามารถสังเคราะห์	 วิเคราะห์และ 

ประยุกต์ใช้ความรู ้การปรับตัว	 มีภาวะผู ้น�า	 มีประสิทธิภาพในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้	 น�าไปสู่การบริหารจัดการท้องถิ่น 

องค์การและบูรณาการองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 

และเหมาะสมภายใต ้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ 

ย์เป็นประมุข

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6273106	 สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์	 3(2-2-5)	

	 และการจัดการภาครัฐภาคเอกชน	

	 Seminar	on	Public	Administration

	 Theory	and	Public	and	Private	

	 Management	

	 	 2)	 กลุ่มวิชาเลือก	โดยแผน	ก	แบบ	ก2	ให้เรียนไม่น้อยกว่า	3	

หน่วยกิตและแผน	ข	ให้เรียนไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิตให้เลือกเรียนรายวิชา

ดังต่อไปนี้	

6273230	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ	 3(3-0-6)
	 และภาคเอกชน	 	
	 Strategic	Management	of	
	 Public	and	Private	Sectors	
6273231	 กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์	 3(3-0-6)	
	 Logistics	Strategy	
6273232			การจัดการทรัพยากรอาคารในภาครัฐ	 3(3-0-6)
	 และภาคเอกชน	 	
	 Facility	Management	in	Public	
	 and	Private	Sectors	
6273233	 การจัดการภาวะวิกฤติและความเสี่ยง	 	3(3-0-6)	
	 Risk	and	Crisis	Management	 3(3-0-6)
6273234	 ธรรมาภิบาลส�าหรับการจัดการภาครัฐ	 3(3-0-6)
	 และภาคเอกชน	
	 Good	Governance	for	Public	
	 and	Private	Sectors	
	 Management	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6273235	 การจัดการความขัดแย้ง		 3(3-0-6)	

	 Conflict	Management	

6273236	 การจัดการโครงการภาครัฐและภาคเอกชน	 3(3-0-6)	

					 Project	Administration	in	Public	

	 and	Private	Sectors	

6273237	 การบัญชีเพื่อการจัดการส�าหรับผู้บริหาร	 3(3-0-6)	

					 Accounting	for	Administrators	

6273238	 การจัดการการตลาดและการประชาสัมพันธ์		 3(3-0-6)	

					 Marketing	Management	and	

	 Public	Relation	

6273239	 กฎหมายส�าหรับการบริหารจัดการ	 3(3-0-6)	

	 Laws	for	Management	

6273240	 สัมมนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนและ	 3(2-2-5)

	 ธุรกิจชุมชน	 	

	 Seminar	on	Community	Enterprise	

	 and	Business	Management	

6273241	 สัมมนาเทคนิคการจัดการภาครัฐและ	 3(2-2-5)

	 ภาคเอกชน	 	

	 Seminar	on	Public	and	Private	

	 Management	Techniques	

6273242	 สัมมนาการเมือง	เศรษฐกิจและ	 3(2-2-5)

	 สังคมกับการจัดการภาครัฐและ

	 ภาคเอกชน	

	 Seminar	on	Politics,	Economy

		 and	Society	with	Public	and	

	 Private	Sectors	Management	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6273243	 สัมมนาภูมิปัญญาและเศรษฐกิจพอเพียง	 3(2-2-5)

	 กับการพัฒนาประเทศ	 	

	 Seminar	on	Wisdom	and

	 Sufficiency	Economy	and	

	 Country	Development	

6273244			สัมมนาสิทธิมนุษยชน																				 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Human	Rights	

6273245			สัมมนาการจัดการระบบเศรษฐกิจไทย	 3(2-2-5)

	 และเศรษฐกิจโลก																								

	 Seminar	on	Thai	Economic	System

	 and	Global	Economy	

6273246	 สัมมนาการจัดการประชาคมอาเซียน	 3(2-2-5)

	 Seminar	on	ASEAN	Community	

	 Management	

6273247	 สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลง	 3(2-2-5)

	 และนวัตกรรม	 	

	 Seminar	on	Changes	Management

	 and	Innovation

6273248	 สัมมนาการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์	 3(2-2-5)	

				 Seminar	on	Human	Capital	

	 Management	and	

	 Development	

6273249			สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศและ	 3(2-2-5)

	 การสื่อสาร	 	

	 Seminar	on	Managing	Information	

	 System	and	Communication	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 3.3.3	 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

6273591	 การค้นคว้าอิสระ	 6	หน่วยกิต	
	 Independent	Study	 										
6273592	 วิทยานิพนธ์	 12	หน่วยกิต	
	 Thesis	
6273593	 วิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต	
	 Thesis	

	 	 	 3.3.4	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)

	 	 	 	 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานทาง

รัฐประศาสนศาสตร์	ในรายวิชาต่อไปนี้

6273680	 ระบบการเมือง	เศรษฐกิจและสังคมไทย	 3(3-0-6)	
					 Thai	Political,	Economic	and	
	 Social	Systems	
6273681	 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะ	 3(2-2-5)
	 ผู้น�าส�าหรับผู้น�า	 	
					 Personality	Development	
	 and	Leaderships	for	Leader	

4.  ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8070101   ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2   3(2-2-5)   
 English for Graduate Studies 2 
								 ฝึกทกัษะการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ภาษาองักฤษเชงิวชิาการระดบั
กลาง		(Intermediate	level)	รวมทัง้เทคนคิการอ่าน	การอ่านบทความทาง
วิชาการ	อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	สามารถสรุปและน�าเสนอบทความทาง
วิชาการ	และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           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 

	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ันสูง	 สารสนเทศเพื่อ 

การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป

เพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ

	 Advanced	information	and	communication	technology, 

information	communication	retrieval	and	application	of	package	

program	for	academic	presentation

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย     3(2-2-5) 

 Statistics for Research 

								 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง

แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน	การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	สถิติศาสตร์ไม่

อิงพารามิเตอร์	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัย	 การประยุกต์

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           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

8073102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์       3(2-2-5)     

 Research Methodology in 

 Social Science  

											 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย	 ประเภทและ

กระบวนการวจิยั	การก�าหนดปัญหาการวจิยั	ตวัแปรและสมมตุฐิาน	การเกบ็

รวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย		

การประเมนิงานวจิยั	การน�าผลวจิยัไปใช้จรรยาบรรณนกัวจิยัและเทคนคิวธิี

การวิจัยเฉพาะทางด้านสงัคมศาสตร์	และฝึกปฏบิตักิารศกึษาค้นคว้างานวจิยั	

การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

										 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  4.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 

6273101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 3(2-2-5)
 การจัดภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม่  
     Public Administration Theory 
 and Public and Private Management
	 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์	 ปรัชญาการเมือง	 ความรู้ทาง 
การเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ	ระดับภูมิภาคและระดับระหว่าง
ประเทศ	 กฎหมายมหาชน	 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการ 
ภาครฐั	การคลงัและการเงนิภาครฐั	ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์	
การจัดการวิสาหกิจชุมชน	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
กบัการจดับรกิารสาธารณะ	มติทิางเศรษฐกิจกับการบรหิารภาครฐั	การตลาด
ส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร์	 การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะ 
แนวใหม่	การจดัท�าและการส่งมอบ	บรกิารสาธารณะ	ธรรมาภบิาล	จรยิธรรม
นักบริหาร	การปกครองและการบริหารท้องถิ่น	เป็นต้น
	 Public	 administrative	 theory,	 Political	 philosophy, 
Polit ical	 Social	 and	 Economic	 knowledgein	 national 
regional	and	international,government	fiscal	and	finance,	research 
methodology	 in	 Public	 administration,	 Community	 business	
management,	 Introduction	 to	 public	 service	 entrepreneur, 
economic	 dimension	 and	 public	 administration,	marketing	
for	 public	 administration,	 new	 public	 administration	 strategic 
management,	 public	 service	 production	 and	 delivery,	
good	 governance,	 Executive’s	 Ethics,	 local	 governance	 and 

administration	etc
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273102 นโยบายสาธารณะเพื่อสร้างนวัตกรรม 3(2-2-5)
 ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 Public Policy for Public 
 administration Innovations 
	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ	 กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ	 การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่าง	 ๆ	
การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของนโยบาย	 การวางแผนและ
การน�านโยบายไปปฏิบัติ	 การก�าหนดทางเลือกสาธารณะ	 การวิเคราะห์
ผลกระทบนโยบาย	การประเมนิผลนโยบาย	เป็นต้นเพือ่สร้างนวตักรรมทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
	 Concept	and	 theory	of	public	policy,	public	policy	
process,	 public	 policy	 study	 and	 analysis	 in	 aspects,	 Policy 
possibility	 analysis	 and	 assessment,	 Policy	 planning	 and 
Implementation,	 Public	 choice	 determination,	 Policy	 effect	 
analysis,	 Policy	 evaluation	 etc.	 for	 Public	 administration 
Innovations

6273103 องค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6)

 และภาคเอกชน  

     Organization and Management

 for Public and Private Sectors 

 ทฤษฎีองค์การ	 ฐานคติ	 แนวคิดและความหมายขององค์การ	

โครงสร้างองค์การ	 ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์	 ปัจจัยส�าคัญที่มีผล

ต่อองค์การเช่น	เทคโนโลยี	สิ่งแวดล้อม	รูปแบบขององค์การสมัยใหม่	อาทิ	

องค์การเสมือนจริง	องค์การบริหารตนเอง	องค์การแห่งการเรียนรู้	องค์การ

คุณภาพ	 วัฒนธรรมองค์การและการเมืององค์การ	 รวมทั้งเทคนิคและวิธี

การบริหารจัดการ	 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการในหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 The	Organization	theory,	assumptions,	concepts,	and	
meanings	of	 	 organization;	 organizational	 structure,	 structural 
contingency	theory,	factors	affecting	organization	such	as	technology, 
environment;	new	organization	models	including	virtual	organization, 
self-organization,	quality	organization,	and	learning	organization, 
organizational	 culture,	 and	 organizational	 politicsincluding 
techniques	 and	methods	 of	management;	 case	 studies	 of 
management	in	public	and	private	sectors

6273104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 

 Strategic Human Resource Management 

	 	แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกล

ยุทธ์	นโยบาย	กลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์	รวมทั้งกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์	 ต้ังแต่การวิเคราะห์งาน	 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

การสรรหา	 การคัดเลือก	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การรักษาบุคลากร	

การใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 การประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน	 การบริหารผลการปฏิบัติงาน	 การจ่ายค่าตอบแทน	 แรงงาน 

สัมพันธ์ในองค์การท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งแนวคิดด้านทรัพยากร

ใหม่	 ๆ	 เช่น	 การจัดการผู้ที่มีวุฒิความสามารถสูง	 ทุนมนุษย์และองค์การที่

มีผลการปฏิบัติงานสูง

	 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	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

including	 new	 human	 resource	management	 concepts	 such	

as	Talent	Management,	Human	Capital	and	High	Performance	

Organization

6273105 การจัดการการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 

 Public Finance and 

 BudgetingManagement 

	 แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการคลังและงบประมาณ		

ระบบการคลังและงบประมาณ	 นโยบายการเงิน	 และนโยบายการคลัง 

รวมทั้งบทบาทของสถาบันการเงินต่าง	 ๆ	 ศึกษาตลาดการเงิน	 ตลาดเงิน		

ตลาดทุน	 บทบาทความส�าคัญของการบริหารการเงินขององค์กร	 ทั้งของ

ภาคครัวเรือน	 ภาคธุรกิจและภาครัฐบาลหลักการวิเคราะห์ทางการเงิน 

เพื่อประเมินผลทางการเงินของธุรกิจการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 

การบริหารการงบประมาณเชิงกลยุทธ์	

	 Conceptsand	theories	ofPublic	Finance	and	Budgeting	

management,	Public	Finance	and	Budgeting	systems;	Budgeting	

policy	and	Finance	policy;	includingroleof	financial	institutions;	

financial	markets,monetary	market,capital	market,roleoffinancial	

management	of	organization	including	householdsector,	private	

sectorandpublic	sector;	principle	of	financialanalysisto	assess	the-

financial	resultsof	the	business;	risk	managementin	investment; 

strategic	financial	management

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273106 สัมมนาประเด็นทาง 3(2-2-5)

 รัฐประศาสนศาสตร์และ

 การจัดการภาครัฐภาคเอกชน  

 Seminar on Public Administration  

 Theory and Public and Private 

 Management 

	 การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด/

ทฤษฎ/ีปรชัญาทางรฐัประศาสนศาสตร์	และด้านการจดัการภาครฐัและการ

จดัการภาคเอกชน	ตลอดจนการค้นหาประเดน็ปัญหาและอปุสรรคของการ

บริหารจัดการภารกิจของรัฐและภารกิจของเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐเพื่อ

ค้นหาแนวทางการบริหารจัดการที่มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง	

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  4.2.2 กลุ่มวิชาเลือก 

6273230 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ 3(3-0-6)

 ภาครัฐและภาคเอกชน 

 Strategic Management of

 Public and Private Sectors 

	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักปฏิบัติของกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของ

องค์การและการจัดการ	 โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆท้ังสภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการตลาดการเงินเทคโนโลยีเพื่อน�า

มาวางแผนกลยุทธ์	การประยุกต์ใช้เทคนิค	การบริหารต่าง	ๆ	 เช่น	 เทคนิค 

การบริหารสมัยใหม่ตลอดจนวิธีการด�าเนินงานขององค์การประเภทต่าง	 ๆ

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการด�าเนินกลยุทธ์ท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน	โดยเน้นการบูรณาการ

	 Concepts,	 theories,	 principles	 of	 strategies	 in 

organization	and	Management		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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273231 กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Logistics Strategy 
	 การจัดการและการวางกลยุทธ์ในระบบโลจิสติกส์ขององค์การ	
การจัดการห่วงโซ่อุปทานการขนส่งวัตถุดิบการสั่งซื้อ	 สินค้าคงคลัง 
การคลังสินค้าและการบรรจุภัณฑ์	 บทบาทและหน้าที่ของการจัดส่งก�าลัง
บ�ารุงในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคส�าหรับภาครัฐและ
เอกชน
	 Strategic	 management	 and	 logistics	 systems 
in	the	organization,	supply	chainmanagement,	transportation	of	
raw,	material,	purchasing,	inventory,warehousing	and	packaging, 
the	 role	 and	 function	 of	 the	 logistics	 of	 distribution	 from 
producers	to	consumers	for	public	and	private	sectors

6273232   การจัดการทรัพยากรอาคาร 3(3-0-6)

 ในภาครัฐและภาคเอกชน 

 Facility Management in Public 

 and Private Sectors 

	 การจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคาร	 การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง	 อสังหาริมทรัพย์	 การบริหารจัดการอาคารประเภทต่าง	 ๆ	

การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด	 การรักษาความปลอดภัย	 การประเมิน

และตีราคาทรัพย์สิน	 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 ปัญหาท่ีพบ

ในการบริหารทรัพย์สินและแนวทางการแก้ไข	 ระบบงานบ�ารุงรักษา 

ความปลอดภัยในงานบ�ารุงรักษา	 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ	 การบริหาร 

วัสดุคงคลังการวิเคราะห์และการรายงานการบ�ารุงรักษา	 ต้นทุนวงจรอาย ุ

การใช้งานการต้ังงบประมาณ	 การประเมินความเสียหาย	 การประเมิน 

ความเส่ียงการบ�ารุงรักษาด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมท้ังใน 

ภาครัฐและภาคเอกชน
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

6273233 การจัดการภาวะวิกฤติและความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Risk and Crisis Management     
	 การจดัการภาวะวกิฤตและความเสีย่งในภาครฐัและภาคเอกชน 
โดยพิจารณาตัวแบบการจัดการในลักษณะองค์รวมวิกฤตการณ์และ 
ความเสีย่งในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตัแินวทางและกลยทุธ์การจดัการ
ภาวะวกิฤตซึง่เป็นผลมาจากพลวตัการเปลีย่นแปลงและความผนัผวนทัง้จาก
ปัจจยัภายในและภายนอกองค์การกระบวนการวางแผนจดัการวกิฤตการณ์
โดยบูรณาการแนวคิดกับการปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และกรณี
ศกึษาทัง้ในและต่างประเทศและการสงัเคราะห์บทเรยีนเพือ่แสวงหาโอกาส 
และแนวทางป้องกันแก้ไขจากภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273234 ธรรมาภิบาลส�าหรับการจัดการ 3(3-0-6)

 ภาครัฐและภาคเอกชน  

 Good Governance for Public 

 and Private Sectors Management

	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้งหลักการและวิธีการในการ

ยกร่างนโยบายก�ากับดูแลกิจการของภาครัฐและภาคเอกชน	 ความโปร่งใส		

และธรรมาภิบาลในองค์กรที่อาศัยมุมมองด้านจริยธรรมและความเกี่ยวพัน

กับคุณธรรม	เช่น	การบัญชีกับความรับผิดชอบต่อสังคม		บทบาทและภาระ

หน้าทีข่องงานตรวจสอบภายในต่อธรรมาภิบาล	และบรรษัทภบิาล	กฎเกณฑ์	

และวัฒนธรรมใหม่ในการก�ากับดูแลกิจการภาครัฐและภาคเอกชน	

	 	Good	corporate	governance,	principles	and	procedures	

in	the	draft	policyfor	corporate	governance	of	public	and	private	

sectors,	 transparency,	 governance	 and	 corporate	 governance	

at	 the	 point	 of	 view	 concerning	 the	 ethics	 and	moral	 con-

necting	such	as	accounting	and	corporate	social	responsibility, 

roles	and	responsibilities	of	internal	audit	on	governance	and	

corporate	governance	committee,	rules	and	a	new	culture	of	

corporate	governance	in	public	and	private	sectors

6273235 การจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 

 Conflict Management 

	 แนวคิด	และทฤษฎีความขัดแย้ง	ชนิดของความขัดแย้ง	สาเหตุ

ของการเกิดความขัดแย้งการแก้ไขความขัดแย้ง	 กระบวนการเจรจาต่อรอง	

การประนีประนอม	 การน�าไปสู่ข้อยุติหลักการในการจัดการความขัดแย้ง	

เทคนิคการเจรจาต่อรองในสถานการณ์เฉพาะและในบริบททางวัฒนธรรม

ที่แตกต่างของภาครัฐและภาคเอกชน	
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	 Concepts	and	theories	of	conflict,	types	of	conflict, 

causes	 of	 conflict,	 conflict	 	 problem	 solving,	 negotiation 

techniques	 in	 a	 specific	 situation	 and	 in	 different	 cultural 

contextsof	public	and	private	sectors

6273236 การจัดการโครงการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 

 Project Administration in 

 Public and Private Sectors 

	 แนวคิดและหลักการบริหารโครงการ	 ต้ังแต่การวบรวมข้อมูล	

การศึกษาทบทวน	 ยุทธศาสตร์ขององค์การ	 การวิเคราะห์ความเป็นไปได ้

การจัดเตรียมโครงการ	 การเขียนโครงการ	 การด�าเนินและการบริหาร

โครงการ	การวเิคราะห์ตรวจสอบเอกสาร	ก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิภารกจิ

ตามสัญญา	 การเขียนโครงการ	 การขับเคล่ือนโครงการ	 การยุติโครงการ	

และการประเมินผลโครงการ	การจัดสรรและจัดการทรัพยากร	การบริหาร

โครงการ	ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญที่เกิดขึ้น	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการ

บริหารโครงการภาครัฐและภาคเอกชน

	 Concepts	 and	principles	 on	project	managementin 

terms	 of	 data	 collection,studyreviews	 of	 organizational 

strategy,feasibilityanalysis,	 	 projectpreparation,	 project	

writing,	 implementationand	 project	management,	 analysis 

and	 revision	 of	 document,scope	 ofdutiesunder	 the	 contract 

(Terms	 of	 Reference:	 TOR)	 of	 the	 project,	 driving	 theproject, 

termination	 ofthe	 project,andprogram	 evaluation;	 resource 

al locat ion	 and	 management , 	 project	 management 

problemsand	 difficulties,	 successful	 factorsin	 project 

management	of	public	and	private	sectors

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273237 การบัญชีเพื่อการจัดการส�าหรับผู้บริหาร 3(2-2-5) 

     Accounting for Administrators 

	 หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี	 มาตรฐานการบัญชี	

กระบวนการทางบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	 การจัดท�างบดุลงบ

ก�าไรขาดทนุ	และงบกระแสเงนิสด		การใช้ข้อมลูทางการบญัชมีาใช้ประโยชน์	

และการใช้คอมพวิเตอร์เพือ่การจัดท�าบญัชเีพือ่การวางแผน	ควบคมุและการ

ตัดสินใจ	โดยศึกษากรณีศึกษาและหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

	 Basicprinciples	 and	 conceptsof	 accounting, 

accounting	 standard,accounting	 processfor	managementand 

decision	making;	the	balanceof	the	agency,income	statementsand 

cash	flows;	uses	ofaccounting	information	and	uses	ofcomputers	

foraccounting,	 planning,	 controlling	 and	decision	making;case	

studies	and	seminar	on	related	topics

6273238 การจัดการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

 Marketing Management and Public Relation

	 แนวคิดทางการตลาด	 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด	

พฤติกรรมผู ้บริโภคระบบสารสนเทศทางการตลาด	 การวิจัยตลาด 

การแบ่งส่วนตลาด	 การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่งทางการ

ตลาด	ส่วนประสมทางการตลาด	รวมทั้งวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์	

หลักการและบทบาทของการประชาสัมพันธ์ต่อระบบสังคม	 เศรษฐกิจและ

การเมือง	 กระบวนการของการประชาสัมพันธ์	 การสร้างความสัมพันธ์กับ

สื่อมวลชน	 เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์	 จรรยาบรรณของนัก

ประชาสัมพันธ์	 โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ต่าง	ๆ	เช่น	รัฐบาล	หน่วยงานธุรกิจและองค์การที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	ฯลฯ 

ความส�าคัญของประชามติต่อการประชาสัมพันธ์	การส�ารวจประชามติ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Concepts	of	marketing	and	environmental	marketing,	
consumer	 behavior,information	 systems,	marketing,	market	
research,	market	 segmentation,	 selection	 ofmarketing	 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	religionists,	
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

6273239 กฎหมายส�าหรับการบริหารจัดการ 3(3-0-6)
 Laws for Management 
	 กฎหมายด้านการจัดการทางธุรกิจ	 และการบริหารภาครัฐ	
กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการด�าเนินการทางธุรกิจ	 สัญญา	 ข้อห้าม
หรือข้อผิดพลาดทางธุรกิจในประเด็นของกฎหมายที่น่าสนใจ	 แนวโน้มของ
กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการขององค์การในอนาคต	กฎหมาย
หรอืระเบยีบทีใ่ช้ในกรณกีารเกดิข้อพพิาทระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาค
เอกชน	ศาลปกครอง	คณะกรรมการอนญุาโตตลุาการ	กรณศีกึษาด้านปัญหา
ทางกฎหมายของภาครัฐและภาคเอกชน
	 Laws	 relating	 tobusiness	 managementandpublic	
administration,	 laws	or	 regulations	concerningtheprohibitionof	
businesscontracts,	business,	or	an	error	of	lawon	issuesof	interest;	
trends	inlegislationaffectingthe	operations	of	theorganizationin	
the	 future;	 lawsor	 regulationsapplied	 to	 the	 case	 ofadispute	
between	 thegovernmentand	 the	 private	 sectorCommittee 
onArbitrationCourt;	 a	 case	 studyof	 thelegal	 problemsof 
government	andprivate	sectors

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273240 สมัมนาการจดัการวิสาหกจิชมุชนและธรุกจิชมุชน 3(2-2-5) 

    Seminar on Community Enterprise 

 and Business Management 

	 แนวคิดในการจัดการวิสาหกิจชุมชน	 แนวคิด	 หลักการและ 

ความส�าคญัของวสิาหกจิชมุชนทีม่ต่ีอการสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนและ

การพัฒนาประเทศ	 องค์ประกอบ	 ขั้นตอนในการจัดการวิสาหกิจชุมชน

และปัจจัยสนับสนุน	รูปแบบ	กลยุทธ์	 เทคนิควิธีการจัดการวิสาหกิจชุมชน

อย่างครบวงจร	 การจัดการธุรกิจชุมชน	 ขั้นตอนเทคนิค	 การจัดการตลาด	

การจัดการสินค้าและร้านค้า	 การบริการ	 การก�าหนดราคา	 การออกแบบ	

การพัฒนาและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 การจัดการงบประมาณ

และสินทรัพย์	 การจัดการธุรกิจชุมชนให้พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้าง 

ความเข ้มแข็ง	 และความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชนตาม 

แนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ปฏิบัติการ	 การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างท่ีประสบ 

ความส�าเร็จในการจัดการธุรกิจชุมชน	และวิสาหกิจชุมชน

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273241 สัมมนาเทคนิคการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5)
 Seminar on Public and Private 
 Management Techniques 
	 แนวคิด	ทฤษฎี	หลักการของการจัดการยุคใหม่	เทคนิคในการ
บริหารการจัดการสมัยใหม่เครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน	 รวมทั้งการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาในการใช้เคร่ืองมือในการ
บรหิารเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการบรหิารท้ังในองค์กรภาครฐัและเอกชน	
โดยมุ่งเน้นการน�าเครื่องมือทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ได้และมีส่วนร่วม 
ในช้ันเรียน	 โดยน�าความรู ้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาประมวลใช้แก้ปัญหา 
ในกรณีศึกษาของแต่ละองค์การ	
	 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

6273242 สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจและ 3(2-2-5)
 สังคมกับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
 Seminar on Politics, Economy 
 and Society with Public 
 and Private Sectors Management 
	 ระบบสังคมระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจ ไทย 
ความเช่ือมโยงกับนโยบายภาครัฐและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชาสังคมแนวคิดเกี่ยว
กับระบบการเมือง	ปรัชญาการเมือง	วัฒนธรรมการเมืองรวมทั้งปฏิสัมพันธ์
ระหว่างระบบสงัคมระบบการเมอืงและระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อการบรหิาร
การพัฒนาประเทศ	กรณีศึกษาทางสังคมและการเมืองไทย

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Thesocial,	 politicaland	 Thai	 economic	 systems	 in	
Thailand,	connecting	to	public	policy	andstrategic	management; 
theories	 andconcepts	 aboutsocial	 changeand	 civil	 society, 
concepts	 aboutthe	 political	 system,	 political	 philosophy, 
politicalculture	including	theinteraction	betweensocial	systems, 
political	 and	 economic	 systemsaffectingthe	 administration 
ofnational	development;	a	case	study	ofThai	politics	and	society

6273243 สัมมนาภูมิปัญญาและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)
 กับการพัฒนาประเทศ  
 Seminar on Wisdom and Sufficiency 
 Economy and Country Development 
	 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชด�าริแนวทางขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	 การส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย	
กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยรวมทั้งการเจริญเติบโตของ 
ท้องถิ่นทางเศรษฐกิจ		สังคม	ฯลฯ	การพัฒนาท้องถิ่น	โดยมุ่งไปสู่การปฏิบัติ 
การออกแบบชุมชนเพื่อเป้าหมายแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	

	 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	leveling	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	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273244  สัมมนาสิทธิมนุษยชน  3(2-2-5)                                                                
    Seminar on Human Rights 
	 สทิธมินษุยชน	แนวคดิและกฎหมายสากลว่าด้วย	สทิธมินษุยชน	
ความเคล่ือนไหวและขบวนการสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง	 ๆ	 การสร้าง
จิตส�านึกด้านสิทธิมนุษยชน	 กรณีศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย
	 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.

6273245  สัมมนาการจัดการระบบเศรษฐกิจไทยและ  3(2-2-5)
 เศรษฐกิจโลก                  
 Seminar on Thai Economic System
 and Global Economy 
	 แนวคิดเก่ียวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ	 หลักการ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน	 โครงสร้าง 
การค้า	 สถาบันการค้าและการเงินระหว่างประเทศ	 การเคลื่อนย้ายทุน
ระหว่างประเทศ	และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกจิไทย	ปัญหาดลุการค้า
และดุลการช�าระเงิน	 การร่วมมือระหว่างประเทศ	 ข้อตกลงและการเจรจา
สองฝ่ายและหลายฝ่าย	การกดีกนัทางการค้า	และความขดัแย้งทางเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ	 และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศศึกษา 
การควบคุมและการก�ากับการค้าระหว่างประเทศ	 (International	 Trade	
Regulations)	ในรูปของข้อตกลงสองฝ่ายและหลายฝ่าย	ภูมิภาคนิยมและ
การรวมกลุ่มทางการค้า	 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ	 เช่น	 องค์กร
การค้าโลก	 เป็นต้น	 ประเด็นความขัดแย้งทางด้านการค้าสินค้าและบริการ	
และมาตรการการลงทนุทีเ่กีย่วกบัการค้า	การเจรจาทีส่�าคัญส�าหรบัประเทศ
ก�าลงัพฒันา	หลกัการของการก�ากบัการค้า	กรณศีกึษาของการก�ากบัการค้า
ในทางปฏิบัติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 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

6273246 สัมมนาการจัดการประชาคมอาเซียน 3(2-2-5)

 Seminar on ASEAN Community 

 Management 

	 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้งระบบสังคม 

เศรษฐกจิ	การเมอืง	การบรหิารจดัการ	การปกครองและเทคโนโลยี	บทบาท 

และความร่วมมือระหว่างประเทศ	 โดยศึกษาประเด็นส�าคัญแล้วน�ามา

วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 อภิปรายและเสนอแนะประเด็นเพื่อให้เกิดการแก้

ปัญหาและการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 C o n c e p t s a n d 	 p r i n c i p l e s 	 o f t h e 	 A S E A N 

Communityincluding	social,	economic,	political,	management,	

government	and	technological	systems;	internationalroles	and	
cooperation	by	studying	theissues,	analyzing,	synthesizing	and	
discussing	for	problem	solving	and	development	beneficial	of	

the	country

6273247 สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5)

 และนวัตกรรม

 Seminar on Changes Management

 and Innovation 

	 แนวคิดและเทคนิคการออกแบบองค์การ	 การพัฒนาองค์การ

การบริหารการเปล่ียนแปลงภายในองค์การ	 การจัดการเชิงสร้างสรรค์ 

รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้	 การสร้างนวัตกรรมภายในองค์การ	

องค์การในฐานะเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือสอดแทรกในระบบเปิด	

นเิวศวทิยาองค์การและการวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างองค์การและสภาพ

แวดล้อมการพึง่พากนัขององค์การ	องค์การแบบหลงัสมยัใหม่	(Post-mod-

ern)	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	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273248 สัมมนาการจัดการและ 3(2-2-5)

 การพัฒนาทุนมนุษย์  

 Seminar on Human Capital 

 Management and Development 

	 แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ตั้งแต่อดีต	 ปัจจุบัน	

และอนาคต	 ลักษณะงานที่กระทบต่อคนและการบริหารคนกลยุทธ์ใน 

การบริหารทุนมนุษย์	 ต้ังแต่กลยุทธการวางแผนก�าลังคน	 การสรรหา 

การพัฒนา	 การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ	 การจัดการผลการปฏิบัติงานรวมทั้ง

กลยุทธ์การเก็บรักษาทุนมนุษย์ที่มีค่าไว้ในองค์การบทบาทของผู้จัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งทิศทางและแนวโน้มการจัดการ

ทุนมนุษย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

	 Concepts	 of	 human	 resource	management	 in	 the	

past,	 the	present	and	 the	 future;	 job	characteristics	 affecting	

human	 resource	 and	 human	 resource	management,	 human	

capital	 strategy	 including	 human	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6273249 สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)

 และการสื่อสาร  

 Seminar on Managing Information

 System and Communication 

	 แนวคิดและประเภทของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	แนวทางในการน�าระบบสารสนเทศมาใช้	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบสารสนเทศกับองค์การและการจัดการ	 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ	์

ฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์	ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์	ฐานข้อมลู	และดาต้าแวร์เฮาส์ 

การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	 และจริยธรรมและ 

ความปลอดภัย
	 Conceptsand	 types	 of	 Information	 system,	 and 
Information	 technology,	 approaches	 to	 information	 systems	
usage,	 relationship	 betweenthe	 managementinformation 
systems	and	organization,	strategicinformation	systems,	computer 
hardware,	computersoftware,	databases,	and	data	warehouse;	
telecommunicationsand	networks,	e-Commerce,	e-Government,	
system	development	and	ethicsand	safety

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

6273591 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study            
	 การท�าการศึกษาหรือสร้างองค์ความรู้ในประเด็นทางสังคม	
ชุมชน	เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่	ภายใต้การให้ค�าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
	 Conducting	a	study,	for	building	a	body	of	knowledge 
using	 a	 research	 process	 in	 order	 to	 issue	 on	 community 
and	society	for	solve	the	problem	or	building	a	new	body	of	
knowledge	under	the	consulting	of	advisor	and	committee

6273592 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

	 การท�าวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ในประเด็นทางสังคม	 ชุมชน	

เพือ่แก้ปัญหาหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่	ภายใต้การให้ค�าปรกึษาของอาจารย์

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

	 Conducting	 a	 research,	 for	 building	 a	 body	 of 

knowledge	using	a	research	process	in	order	to	issue	on	community 

and	society	for	solve	the	problem	or	building	a	new	body	of	

knowledge	under	the	consulting	of	advisor	and	committee

6273593 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 Thesis 
	 การท�าวิจัยเก่ียวกับประเด็นทางสังคม	 ชุมชนหรือท้องถิ่นท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างนวตักรรมและความยัง่ยนืได้	ภายใต้ค�าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Conducting	 research	 related	 to	 issues	 on	 society,	
communities	or	local	witch	can	be	solved	problems	andbuilt	up	
aninnovative	and	sustainability	under	the	consulting	of	advisor	
and	committee

 4.5 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

6273680 ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6) 

 Thai Political, Economic and 

 Social Systems 

	 แนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง	

เศรษฐกิจและสังคมไทยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบและ

ปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อการเปล่ียนแปลงระบบการเมอืง	เศรษฐกจิและสงัคมไทย	

รวมทั้งลักษณะและวิวัฒนาการของปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทาง	 การเมือง	

เศรษฐกิจและสังคมไทย

	 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

6273681 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น�าส�าหรับผู้น�า 3(2-2-5) 

 Personality Development and 

 Leaderships for Leader 

	 ตรรกะและการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงบวก 

การแต่งกาย	 การวางตัวในสังคมการพูดตามสถานการณ์	 คุณลักษณะและ

ทกัษะของผู้บรหิาร	ภาวะผูน้�า	ผูน้�าการเปลีย่นแปลง	ผูน้�าเชงิกลยทุธ์คณุธรรม	

จริยธรรมของผู้น�าผู้น�ากับการจัดการความขัดแย้ง	 ปรัชญาและแนวคิด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

เก่ียวกบัจรยิธรรมของนกับรหิารหลกัธรรมาภบิาลหรอืการบรหิารจดัการทีด่ ี

การประยุกต์ใช้ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน	 กรณีศึกษาปัญหาและ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหาร			

	 Logic	and	analysis	of	processes	of	positive	thinking 

development,	dressing,		social	posting,	speaking	various	situa-

tions,	attributes	and	skills	of	executives.	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
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. ชื่อหลักสูตร   

	 ชื่อภาษาไทย			 :	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 	 	 สาขาวิชารัฐศาสตร์

	 ชื่อภาษาอังกฤษ			 :	 Master	of		Political	Science	

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		(รัฐศาสตร์)

	 ชื่อย่อ	(ไทย)	 :	 ร.ม.	(รัฐศาสตร์)

	 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :	 Master	of		Political	Science

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)	 :	 M.Pol.Sc.	

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	จ�านวนหน่วยกิต

	 	 ไม่น้อยกว่า	45	หน่วยกิต	โดยแบ่งออกเป็น	2	แผน	คือ	

	 	 	 -	 แผน	ก	แบบ	ก2		ท�าวิทยานิพนธ์		12		หน่วยกิต	และเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	33	หน่วยกิต		

	 	 	 -	 แผน	ข	ท�าการค้นคว้าอสิระ	6		หน่วยกติ	และเรยีนรายวชิา

เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	39	หน่วยกิต

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
แผน ก. แบบ ก2 

ท�าวิทยานิพนธ์

แผน ข. ท�าการศึกษา

ค้นคว้าอิสระและสอบ

ประมวลความรู้

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาแกนร่วม

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก	 	

หมวดวิทยานิพนธ์/

หมวดการค้นคว้าอิสระ

-

6	หน่วยกิต

12	หน่วยกิต

15		หน่วยกิต

12		หน่วยกิต

-

-

	6	หน่วยกิต

12	หน่วยกิต

21	หน่วยกิต

6	หน่วยกิต

-

รวมหน่วยกิต 45   หน่วยกิต 45   หน่วยกิต
 

	 3.3	รายวิชา

	 	 3.3.1	 หมวดวชิาแกนร่วม	ทัง้แผน	ก	แบบ	ก2	และแผน	ข	ให้เรยีน		

12	 หน่วยกิต	 (ในจ�านวนนี้เป็นรายวิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต	 6	 หน่วยกิต) 

ตามรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8073102	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 3(2-2-5)

	 Research	Methodology	in	

	 Social	Science	



382 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)

	 Statistics	for	Research	

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2*	 3(2-2-5)

	 English	for	Graduate	Studies	2	

8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	2*	 3(2-2-5)

	 Information	and	Communication	

	 Technology	2	

หมายเหตุ	*	เป็นวิชาแกนร่วมที่เรียนไม่นับหน่วยกิต               

	 	 3.3.2		หมวดวิชาเฉพาะด้าน	ประกอบด้วยวชิาบงัคบัและวชิาเลอืก	

กลุ่มวิชา	ดังนี้

	 	 	 โครงสร้างหลักสูตร	แผน	ก.	แบบ	ก2

	 	 	 	 1)	 งานรายวิชาจ�านวนไม่น้อยกว่า	27	หน่วยกิต

	 	 	 	 	 1.1)	 หมวดวิชาบังคับจ�านวน	12	หน่วยกิต

6271101	 ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร์		 3(3-0-6)	

	 Theories	and	Concepts	of	

	 Political	Science	

6271102	 ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมือง		 3(2-2-5)

	 ระหว่างประเทศ

	 Theories	and	Concepts	in

	 International	Politics	

6271103	 ธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการจัดการ	 3(2-2-5)	

	 Local	Governance	and	

	 Management	

6271104	 การเมืองการปกครองไทย	 3(2-2-5)	

	 Thai	Politics	and	Government	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 1.2)		 หมวดวิชาเลือกจ�านวนไม่น้อยกว่า	 15 

หน่วยกิตให้เลือกเรียนอย่างน้อยหนึ่งรายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชาต่อไปน้ี 

ภายใต้ความเห็นขอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง

6271201	 จริยธรรมทางการเมือง		 3(3-0-6)
	 Political	Ethics	
6271202	 ทฤษฎีการเมือง		 3(2-2-5)	
	 Political	Theory	
6271203		 ประเด็นปัญหาในการเมืองเปรียบเทียบ		 3(2-2-5)	
	 Selected	Problems	in	
	 Comparative	Politics	
6271204	 รัฐและสังคม		 3(2-2-5)	
	 State	and	Society	
6271205	 สังคมวิทยาการเมือง	 3(2-2-5)	
	 Politic	Sociology	
6271206	 ทฤษฎีการเมืองทางเลือก	 3(2-2-5)
	 Alternative	Political	Theories	
6271207	 ประเด็นปัญหาการเมืองท้องถิ่น	 3(2-2-5)	
	 Selected	Problems	in	Local	Politics	
6271208	 การเมืองเรื่องเพศ	 3(3-0-6)	
	 Gender	Politics	
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6271209	 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก		 3(3-0-6)	

	 International	Politics	in	East	Asia	

6271210	 ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์	 3(2-2-5)

	 ระหว่างประเทศร่วมสมัย

	 Contemporary	Issues	in	

	 International	Relations	

6271211	 อาเซียนในการเมืองโลก		 3(3-0-6)	

	 ASEAN	in	World	Politics	

6271212	 ประเด็นปัญหาในองค์การและ	 3(2-2-5)

	 กฎหมายระหว่างประเทศ		 	

	 Problems	in	International	

	 Organization	and	Law	

6271213	 ความมั่นคงศึกษา	 3(2-2-5)	

	 Security	Studies	

6271214	 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมือง	 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Selected	Topics	

	 of	Politics	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

6271215	 รัฐไทยและการปกครองท้องถิ่น	 3(3-0-6)	
	 Thai	State	and	Local	Administration	
6271216	 เทคนิคการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น	 3(2-2-5)	
	 Local	Conflict	Management
	 Techniques	  
6271217	 การจัดการท้องถิ่น	 3(2-2-5)	
	 Local	Management	
6271218	 สัมมนาเทคนิคและการบริหาร	 3(2-2-5)
	 จัดการท้องถิ่น	 	
	 Seminar	on	Techniques	and	
	 Local	Sector	Management	
6271219	 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น	 3(2-2-5)	
	 Seminar	on	Local	Politics	

	 	 1.3)	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

6271601	 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น*	 3(3-0-6)	
	 Principles	of	Political	Science	
*		รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเสริมที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

	 	 1.4)	 หมวดวิทยานิพนธ์
	 	 	 นักศึกษาที่เลือกเรียน		แผน		ก.		แบบ	ก2	
ต้องลงทะเบียนท�าวิทยานิพนธ์	จ�านวน	12	หน่วยกิต

6271501	 วิทยานิพนธ์	 12	(0-0-24)	

	 Thesis	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

   โครงสร้างหลักสูตร	แผน	ข

	 	 	 	 2)	 งานรายวิชา	 	

	 	 	 	 	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	33		หน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 2.1)		 หมวดวิชาบังคับ	จ�านวน	12	หน่วยกิต

6271101	 ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร์		 3(3-0-6)	

	 Theories	and	Concepts	of	

	 Political	Science	

6271102	 ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมือง	 3(3-0-6)

	 ระหว่างประเทศ	 	

	 Theories	and	Concepts	in	

	 International	Politics	

6271103	 ธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการจัดการ	 3(2-2-5)	

	 Local	Governance	and	Management	

6271104	 การเมืองการปกครองไทย	 3(2-2-5)	

	 Thai	Politics	and	Government	

	 	 2.2)	 หมวดวิชาเลือกจ�านวนไม่น้อยกว่า	 21	

หน่วยกิตให้เลือกเรียนอย่างน้อยหนึ่งรายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชาต่อไปนี ้

ภายใต้ความเห็นขอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง

6271201	 จริยธรรมทางการเมือง		 3(3-0-6)	

	 Political	Ethics	

6271202	 ทฤษฎีการเมือง		 3(2-2-5)	

	 Political	Theory	

6271203		 ประเด็นปัญหาในการเมืองเปรียบเทียบ		 3(2-2-5) 
	 Selected	Problems	in	
	 Comparative	Politics	

6271204	 รัฐและสังคม		 3(2-2-5) 
	 State	and	Society	

6271205	 สังคมวิทยาการเมือง	 3(2-2-5) 
	 Politic	Sociology	

6271206	 ทฤษฎีการเมืองทางเลือก	 3(2-2-5) 
	 Alternative	Political	Theories	
6271207	 ประเด็นปัญหาการเมืองเปรียบเทียบ	 3(2-2-5)
	 Selected	Problems	in	
	 Comparative	Politic	
6271208	 การเมืองเรื่องเพศ	 3(3-0-6)	
	 Gender	Politics	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6271209	 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก		 3(3-0-6)	
	 International	Politics	in	East	Asia	
6271210	 ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์	 3(2-2-5)
	 ระหว่างประเทศร่วมสมัย		 	
	 Contemporary	Issues	in	
	 International	Relations	
6271211	 อาเซียนในการเมืองโลก		 3(3-0-6)	
	 ASEAN	in	World	Politics	

6271212	 ประเด็นปัญหาในองค์การและ	 3(2-2-5)
	 กฎหมายระหว่างประเทศ		 	
	 Problems	in	International	

	 Organization	and	Law	

6271213	 ความมั่นคงศึกษา	 3(2-2-5)	

	 Security	Studies	

6271214	 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมือง	 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Selected	Topics

	 of	Politics	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

6271215	 รัฐไทยและการปกครองท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 Thai	State	and	Local	Administration	

6271216	 เทคนิคและการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น	 3(2-2-5)	

	 Conflict	Management	Techniques	

6271217	 การจัดการท้องถิ่น	 3(2-2-5)	

	 Local	Management	

6271218	 สัมมนาเทคนิคและการบริหารจัดการท้องถิ่น	 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Techniques	and

	 Local	Sector	Management	

6271219	 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Local	Politics	

	 	 2.3)	 หมวดวิชาแกนร่วมจ�านวน	 12	หน่วยกิต

8072101	 สถิติส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)	

	 Statistics	for	Research	

8073102	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 3(2-2-5)	

	 Research	Methodology	in	

	 Social	Science		

8070101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	2	 3(2-2-5)	

	 English	for	Graduate	Studies	2		

8071101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2		 3(2-2-5)	

	 Information	and	Communication	

	 Technology		
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)
     

  2.4)	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

6271601	 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น*	 3(3-0-6)	

	 Principle	of	Political	Science	

*	รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเสริมที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

	 	 2.5)	 หมวดการค้นคว้าอิสระ

	 	 	 นักศกึษาทีเ่ลือกเรียน	แผน	ข.	ต้องลงทะเบยีน 

ท�าการศึกษาค้นคว้าอิสระ	จ�านวน	6	หน่วยกิต

6271502	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 6(0-0-12)	

	 Independent			Study	 													

4. ค�าอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies 2 

	 ทบทวนทักษะที่จ�าเป็นจากภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	

1	 ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ภาษาอังกฤษระดับกลาง 

รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	 การอ่านบทความทางวิชาการ	 อ่านบทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์	 สามารถสรุปและน�าเสนอบทความทางวิชาการและบทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ได้

	 Review	 of	 necessary	 skills	 required	 in	 English	 for	

graduated	studies1	;	development	of	the	four	language	skills	in	

listening,	speaking,	reading	and	writing	at	the	intermediate	level;	

focus	on	academic	English	reading,	particularly	academic	articles	

and	abstracts;	summarizing	and	presenting	academic	article	and	

abstracts.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 Information and Communication

 Technology 2

	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 

งานวิชาการ	 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	 ที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีศึกษา 

อนิเทอร์เนตและการประยกุต์ใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่งานวชิาการ	ฐานข้อมูล

เพือ่การสืบค้นและอ้างองิ	ทกัษะการใช้โปแกรมส�าเรจ็รปู	การเขยีนบทความ

วิจัยและการน�าเสนอผลงานวิจัย	 การตรวจสอบความซ�้าซ้อนของงานวิจัย	

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 Importance	of	information	technology	and	academic	

communication,	 skills	 of	 using	 computer	 related	 study	 area,	

the	internet	and	implementation	of	social	media	for	academic	

purposes,	online	data	based	and	referring,	computer	program	

skills,	 writing	 research	 article	 and	 presentation	 of	 research 

results,	plagiarism	detection,	ethics	and	moral	in	using	information 

technology	and	communication.

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5) 

 Statistics for Research 

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 สถิติเชิง

พรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงค่าสถิติ	 เทคนิคการได้

มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง	การประมาณค่าพารามิเตอร์	การทดสอบสมมติฐานทาง

สถติ	ิการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ตวัแปรเดยีว	ทัง้แบบมแีละไม่มตีวัแปรร่วม	การ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายตัวแปรไม่เกินสองกลุ่ม	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	

และการถดถอยพหคุณู	การวเิคราะห์องค์ประกอบและการวเิคราะห์สมการ

โครงสร้าง	การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล	ทางสถิติ

เพื่อการวิจัยและปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล	และแปลความหมายของข้อมูล
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Basic	 concepts	 in	 statistics	 data	 collection, 

descriptive	 statistics,	 probability,	 random	 variable,	 sampling 

distribution,	sampling	techniques,	parameter	estimation,	statistical 

hypothesis	 testing,	 covariate	 and	non-covariate	 for	 univariate	

mean	comparison,	two	groups	multivariate	mean	comparison,	

correlation	 and	multiple	 regression	 analysis,	 nonparametric 

statistics;	selection	of	appropriate	statistics	for	research,	application 

of	 software	 package	 for	 data	 analysis	 and	 practices	 of	 data	

analysis	and	interpretation.

8073102 ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 

 Research Methodology in 

 Social Science 

	 ความหมาย	 ประเภทและความส�าคัญของการวิจัย	 แนวคิด	

ทฤษฎีการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบผสมผสาน	 โดยมีการก�าหนดประเด็น

การวจัิย	โจทย์วจิยั	วตัถปุระสงค์การวจิยั	ตวัแปรการวิจยั	สมมตฐิานการวิจยั	

การสร้างเครื่องมือ	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การจัดประท�าและการวิเคราะห์

ข้อมลู	การเขยีนโครงร่างการวจิยัและรายงานการวจิยั	การประเมนิงานวจิยั	

การน�าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัย	การน�าผลการวิจัยไปใช้	จรรยาบรรณ

นักวิจัย	จริยธรรมการวิจัยและฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัย

	 Definitions;	 types;	 and	 vital	 of	 research,	 idea	 and	

research	 theory,	 research	methodology	 in	 social	 science, 

quantitative	research,	qualitative	research	and	mix	methodology 

research	 which	 fixed	 research	 issues,	 research	 proposal, 

objectives,	 variables,	 and	 hypotheses.	 Development	 of 

research	tools,	data	collection,	organizing	data	and	data	analysis,	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

writing	 research	proposal	 and	 research	 report,	 assessment	of	
research	study,	presentation	and	publication	of	research	results, 
implementation	of	research	results,	researchers	ethics,	ethics	of	
conducting	research	and	practicum	research	procedures.		

6271101 ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Theories and Concepts of 
 Political Science 
	 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์	 ทฤษฎีกระแสหลัก	 ทฤษฎี
การเมอืงทวนกระแส	ทฤษฎปีระชาธปิไตย	การท�าให้ทนัสมยั	ระบบโลกและ
การครอบง�า	ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมือง	ทุนนิยม	เสรีนิยม	มาร์ก	ซิสต์	โลกา
ภิวัตน์	แนวทางการวิเคราะห์การเมือง	ปัจเจกชนนิยมและโครงสร้างนิยม
	 Theories	 and	 concepts	 in	 polit ical	 science,	
mainstream	 theories,	 critical	 political	 concepts,	 theory	 of 
democracy,	 modernization,	 world	 system	 and	 hegemony, 
political	 economy	 theory,	 capitalism,	 liberalism,	 Marxism,	 
globalization,	political	analysis	approach,	and	individualism	and	
structuralism.

6271102  ทฤษฎีและแนวคดิทางการเมอืงระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
             Theories and Concepts in 
 International Politics 
	 ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองระหว่างประเทศ	 ปทัสถาน
ในการเมืองระหว่างประเทศ	 ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในการเมืองระหว่าง
ประเทศ	การเมอืงระหว่างประเทศในยุคสงครามเยน็และยคุหลงัสงครามเยน็
	 Concepts	and	theories	of	international	politics,	norms	
in	 international	 politics,contemporary	 issues	 in	 international	
politics,	 and	 international	 politics	 in	 the	 Cold	War	 and	 the 

Post-Cold	War	Era.
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6271103 ธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการจัดการ 3(2-2-5) 

 Local Governance and 

 Management 

	 	แนวคิด	ทฤษฎี	รูปแบบของการกระจายอ�านาจ	และระบบของ

ปกครองท้องถ่ิน	ฝึกปฏิบัติการวเิคราะห์และการพฒันาระบบธรรมาภบิาลใน

ท้องถิ่นและการจัดการกรณีการศึกษาเทคนิคการบริหารและการจัดการ

	 Concepts,	theories,	models	of	decentralization	and	

local	 government	 systems,	 the	analysis	 and	development	of	

good	governance	in	local	administration	and	management,	and	

case	studies	on	management	techniques	in	local	administrative	

organization	and	management.

6271104 การเมืองการปกครองไทย  3(2-2-5) 

 Thai Politics and Government 

	 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของไทย	 เช่น	

วฒันธรรมทางการเมอืง	บทบาทของสถาบนัอืน่ต่อการเมอืงการปกครองไทย	

การสร้างความเป็นประชาธปิไตย	ธรรมาภบิาล	การมส่ีวนร่วมของประชาชน	

วเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัทางประวตัศิาสตร์	โครงสร้างสงัคม	วฒันธรรมและ

เศรษฐกิจต่อพัฒนาการการเมืองไทย

	 	Issues	related	to	Thai	politics	and	government	such	as	

Thai	political	culture,	roles	of	others	institutes	on	Thai	politics	

and	government,	democratization,	good	governance,	people’s	

political	engagement	and	analysis	impacts	of	historical	factors,	

social	structure,	culture	and	economy	on	development	of	Thai	

politics

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6271201 จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0-6) 

 Political Ethics   

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับจริยธรรม	 ตามหลักการของ

ส�านักคิดในยุคคลาสิค	 เสรีนิยม	สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่	ปัญหาทางการ

เมืองที่เกิดจากการไร้จริยธรรมทางการเมืองในสังคมไทยและยุทธศาสตร์

การสร้างความเข้มแข็งของจริยธรรมเพื่อแก้ปัญหาการเมืองไทย

	 Relationships	 between	 politics	 and	 ethics	 based	

on	 in	 classical	 political	 philosophy,	 liberalism,	modernism,	

and	post-modernism;	political	problems	which	are	caused	by 

non-political	ethics	in	Thai	society	and	strategy	on	strengthening	

ethics	to	solve	Thai	political	problems.

6271202 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) 

 Political Theory   

	 แนวคดิและแนวโน้มในทฤษฎกีารเมอืงร่วมสมยั	ตลอดจนศกึษา

พัฒนาการ	ความจ�าเป็น	และการด�ารงอยู่ของทฤษฎีการเมือง	ตั้งแต่ยุคกรีก

โบราณจนกระทัง่ครสิต์ศตวรรษท่ี	21	ทัง้ในโลก	ตะวนัตกและโลกตะวนัออก	

การศึกษางานของฟรีดริช	นิชเช	ฮันน่า	อาเรียน	มิเชล	ฟูโกและผลงานชิ้น 

อื่น	ๆ	ที่ตามมา

	 Ideas	 and	 trends	 in	 contemporary	 political	 theory	

including	development,	necessity	and	existing	of	political	the-

ory	since	Ancient	Greek	until	21th	century,	both	in	Eastern	and	

Western	world;	works	of	such	theorists	as	Friedrich	Nietzsche,	

Hannah	Arendt,	Michel	Foucault	and	other	recent	works.
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6271203 ประเด็นปัญหาในการเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Selected Problems in
 Comparative Politics 
	 ประเด็นปัญหาส�าคัญต่าง	 ๆ	 ในการเมืองเปรียบเทียบ	 อาทิ
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย	 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับ
ประชาธิปไตย	 การเมืองว่าด้วยความขัดแย้งไม่ลงรอยและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
	 Selected	important	problems	in	comparative	politics 
such	 as	 transition	 to	 democracy,	 building	 democratic 
consolidation	 and	 sustainability,	 contentious	 politics	 and 
economic	development.

6271204 รัฐและสังคม 3(3-0-6) 
 State and Society 
	 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม	 รูปแบบ	พลวัต
ของการครอบง	และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
	 Developments	 of	 state-society	 relations,	 patterns,	
dynamisms	 of	 domination,	 and	 social	 change	 in	 the	 age	 of 
globalization.	

6271205 สังคมวิทยาการเมือง 3(3-0-6) 

 Political Sociology  

	 ความหมาย	 ขอบเขตและก�าเนิดของสังคมวิทยาการเมือง	

ประเด็นหลัก	 และแนวทางการศึกษาสังคมวิทยาการเมือง	 ความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างทาง	 สังคม	 วัฒนธรรม	 สถาบันทางสังคมอื่น	 ๆ	 และ

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง 

การวิเคราะห์โครงสร้างทางอ�านาจและบทบาทของกลุ่มอ�านาจต่าง	 ๆ 

ในสังคม	 ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง	 การขัดเกลาทางการเมือง	 ภาวะ

ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย	และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  
	 Meaning,	scope	and	the	origins	of	political	sociology,	
main	issues	and	study	approach	on	political	society,	relationship	
between	social	structure,	culture	and	other	social	institutions,	
political	behavior	of	people	in	political	process,	analysis	of	power	
structure	and	other	pressure	groups,	considering	political	culture,	
political	socialization,	political	democratic	situation	and	political	
changes.

6271206 ทฤษฎีการเมืองทางเลือก  3(2-2-5) 

 Alternative Political Theories 

	 วเิคราะห์ทฤษฎทีางการเมอืงทางเลอืก	นอกเหนอืไปจากทฤษฎี

ทางการเมืองอันทรงอิทธิพลในศตวรรษที่	21	ทฤษฎีที่ว่าด้วยประชาธิปไตย	

เสรีนิยมใหม่และทุนนิยม	 ฝึกการเลือกส�ารวจที่จะศึกษา	 ทฤษฎีมาร์กซิส	

ทฤษฎีอนุรักษ์นิยม	 ทฤษฎีอนาธิปไตย	 ทฤษฎีหลังสมัยใหม่และทฤษฎีสตรี

นิยม

	 Aternative	of	political	theories,	beside	the	dominant	

political	theories	of	the	21th	century,	theories	of	democracy,	

neo-liberalism	 and	 capitalism,	 practices	 of	 study	 and	 survey	

of,	 Marxism,	 Conservatism,	 Anarchism,	 Postmodernism	 and 

Feminism.

6271207 ประเด็นปัญหาการเมืองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Selected Problems in 

 Local Politics 

	 ประเด็นปัญหาส�าคัญต่าง	ๆ 	ในการเมืองท้องถิ่น	อาทิ	การสร้าง 

ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชน	 การเมืองว่าด้วยความขัดแย้งและ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Selected	 important	problems	 in	 local	politics	 such	

as	 local	 democratic	 consolidation,	 contentious	 politics	 and	

economic	development.

6271208 การเมืองเรื่องเพศ 3(3-0-6) 

 Gender Politics  

	 สิทธิ	เสรีภาพ	ความเสมอภาคและตลอดจนนโยบายสาธารณะ

อันเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ทางสังคมของสตรีและกลุ่ม	GLBT	

	 	Rights,	freedom,	equality,	and	public	policy	related	

to	social	relation	among	women	and	GLBT.

6271209 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 
 International Politics in East Asia 

	 แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองในเอเชียตะวันออก 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านและความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

รัฐและสังคม	การก่อตัวขึ้นของชนชั้นและอัตลักษณ์	และการก�าเนิดขึ้นของ

ความเป็นสมยัใหม่และชาตนิยิมในยคุอาณานคิมและสมยัใหม่	ประเดน็ปัญหา 

ร่วมสมัยในการเมืองสมัยใหม่ของประเทศในเอเชียตะวันออก	 เช่น 

ธนกิจการเมือง	 การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย	 ประชาสังคม	 ความ 

ขัดแย้งทางชนช้ันและการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ทางศาสนาและ 

เชื้อชาติ

	 Approaches	 to	 East	 Asian	 politics,	 analysis	 of	 the	

transformation	 and	 changes	 of	 state	 and	 societal	 structures,	

class	and	identity	formation,	the	emergence	of	modernity	and	

nationalism	during	the	colonial	and	modern	era,	contemporary	

issues	 in	modern	politics	 of	 East	 Asian	Countries	 e.g.	money 

politics,	democratization,	civil	society,	class	conflict,	and	struggles	

over	religious	and	ethnic	identities.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6271210 ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ 3(3-0-6)

 ระหว่างประเทศร่วมสมัย  

 Contemporary Issues in 

 International Relations 

	 ประเดน็ปัญหาทางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศร่วมสมยั	รวม

ทั้งหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ	 ภายใต้การควบคุมและแนะน�า

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

	 Contemporary	issues	in	international	relations	includ-

ing	issues	on	particularly	interesting	topics	(under	on	advice	and	

supervision	of	responsible	instructor)

6271211 สัมมนาอาเซียนในการเมืองโลก 3(2-2-5) 

 Seminar on ASEAN in 

 World Politics 

	 พัฒนาการของอาเซียน	 อาเซียนในยุคหลังสงครามเย็น 

ความร่วมมือกันภายในและภายนอกอาเซียน	 เวทีการปรึกษาหารือใน

ภมูภิาคของอาเซยีนและพลวตัความมัน่คงในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก	วเิคราะห์ 

ความส�าเรจ็และความล้มเหลวในการจดัการประเดน็ปัญหาในระดบัภมูภิาค 

และระหว่างประเทศของอาเซียน	แนวโน้มและความท้าทายของประชาคม

อาเซียน

	 Development	of	ASEAN,	ASEAN	after	the	Cold	War, 

internal	 and	 external	 cooperation	 of	 ASEAN,	 ASEAN	 Regional 

Forum	 and	 security	 dynamics	 in	 the	 Asia-Pacific,	 analysis	 of 

success	 and	 failure	 of	 ASEAN	 in	 addressing	 regional	 and 

international	 issues,	 challenges	 and	prospects	 for	 the	ASEAN	

Community
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6271212 ประเด็นปัญหาในองค์การและ 3(3-0-6)

 กฎหมายระหว่างประเทศ  

 Problems in International 

 Organization and Law 

	 ความร่วมมือทางสถาบันในระดับระหว่างประเทศ	 โดยมุ่งเน้น

การวิเคราะห์การด�าเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้องในองค์การและกฎหมาย

ระหว่างประเทศในปัจจุบัน	 ความเป็นมาโครงสร้างและทฤษฎี	 ตลอดจน

บทบาทของการเมืองท้ังภายในและภายนอกทีม่ผีลต่อปฏบิตักิารในองค์การ

ระหว่างประเทศ	แนวทางการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ	และสถาบัน

ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องให้ความส�าคัญสถาบัน 

ทางกฎหมายระหว่างประเทศเช่น	 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ	 ศาล

พิจารณาคดีเฉพาะด้านระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	 เช่น	

สหประชาชาติ

	 Institutional	 cooperation	 at	 the	 international	 level 

focusing	 analysis	 of	 operation	 and	 problems	 related	 to 

current	international	organizations	and	laws;	background	structure 

and	 theories	 as	 well	 as	 political	 roles	 both	 domestic	 and 

international	publics	impacting	their	operations	of	international 

organizations;	 approaches	 study	 of	 international	 laws	 and 

established	 institutes	 under	 related	 international	 laws; 

importance	of	international	institutes	such	as	international	court	

of	justice,	international	and	inter	organizational	courts	such	as	

United	Nations.			

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6271213 ความมั่นคงศึกษา 3(2-2-5) 

 Security Studies 

	 แนวทางการศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับความม่ันคงศึกษา 

การวิเคราะห์การก�าเนิดขึ้นและการเปลี่ยนผ่านของสถาบันและขบวนการ

เคลื่อนไหวด้านความม่ันคงในระดับโลกและภูมิภาค	 ประเด็นปัญหาและ 

สิง่ท้าทายหลักเกีย่วกบัความมัน่คงแบบดัง้เดมิและความมัน่คงแบบใหม่	เช่น	

สงครามระหว่างรัฐ	 ความมั่นคงชายแดน	 การก่อการร้าย	 การลักลอบผลิต

และค้ายาเสพติด	 ความมั่นคงของมนุษย์	 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม	

และอาวุธท�าลายล้างสูง	เป็นต้น

	 Study	approaches	theories	related	to	security	study,	

analysis	 of	 the	 formation	 and	 transformation	 of	 global	 and 

regional	security	institutions	and	movements,	key	traditional	and	

non-traditional	security	issues	and	challenges	e.g.	interstate	wars,	

border	security,	terrorism,	illicit	drug	trafficking,	human	security,	

environmental	change,	weapons	of	mass	destruction	(WMD),	etc.

6271214  สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมือง 3(2-2-5) 

 Seminar on Selected 

 Topics of Politics

	 การวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองที่ก�าหนดโดยผู้สอนในรูป

แบบทีผู่ส้อนก�าหนดเนือ้หาและประเดน็ต่าง	ๆ 	ในการศกึษาความหลากหลาย 

ในเนื้อหาวิชาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

	 Analysis	 of	 political	 issues	 assigned	 by	 teacher 

with	 an	 emphasis	 various	 contexts	 which	 can	 be	 flexible	 

according	to	current	events.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6271215 รัฐไทยและการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Thai State and Local 
 Administration 
	 ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการพัฒนาของรัฐไทยกับ
การเมืองการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่าง	 ๆ	 การเมืองกับการบริหารใน
การปกครองท้องถ่ิน	การพฒันาประชาธปิไตยและศกัยภาพในเชงิการบรหิาร
ในโครงสร้างการเมืองส่วนท้องถิ่น	 แนวคิดและประสบการณ์การกระจาย 
อ�านาจปัญหาและอุปสรรค	 ทิศทางแนวโน้มการพัฒนาการของท้องถิ่น 
และรัฐไทย
	 Political	 relations	 and	 development	 of	 Thai 
state	 and	 different	models	 of	 administration;	 politics	 and 
administration	of	local	administration,	democratic	development	
and	administrative	potentials	in	local	political	structure,	concepts	
and	experiences	of		decentralization,	problems,	obstacles,	and	
trends	of	local	administration	and	Thai	state	development.

6271216 เทคนิคการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Conflict Management 
 Techniques 
	 การประยุกต์รูปแบบ	 เทคนิคและวิธีการของการจัดการ 
ความขัดแย้งในบริบทที่แตกต่างกันและประเด็นร่วมสมัย	 แนวคิดพื้นฐาน	
ข้ันตอนของกระบวนการจัดการความขัดแย้งในสังคมเชิงบูรณาการและ
แบบหลายทางเลือก	 และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการจัดการและแก้ไข
ความขัดแย้งในสังคม
	 Application	 of	models,	 techniques	 and	means	 of	
conflict	management	 in	different	contexts	and	contemporary	
issues,	basic	concepts,	steps	of	conflict	management	process	in	
integrated	and	alternatives	society	and	success	factors	of	conflict	
management,	and	resolutions	in	society.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6271217 การจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Management 
	 การวิเคราะห์การเมืองของเมืองและการเมืองในระดับท้องถิ ่
นและภูมิภาคทั้งไทยและต่างประเทศ	 การวิเคราะห์ลักษณะพิเศษของ
การเมืองของเมืองและชนบท	 กระบวนการทางการเมืองโครงสร้างอ�านาจ
ทางการเมือง	 ผู้มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองตลอดจนวัฒนธรรม
ทางการเมือง	 การสร้างความเข้าใจพลวัตของการเมืองของเมืองและ 
การเมืองท้องถิ่นเพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในเชิงเปรียบเทียบ
	 Analysis	 of	 urban	 and	 local	 politics	 at	 local	 and 
regional	leads	of	Thailand	and	other	countries;	analysis	of	urban 
and	 rural	 political	 characteristics;	 political	 process,	 power 
structure,	 key	 actors	 as	well	 as	 political	 culture;	 building	 of 
dynamic	understanding		of	urban	and	local	politics	for	observing	
trends	of	comparative	changes.

6271218 สัมมนาเทคนิคและการบริหารจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Seminar on Techniques and
 Local Sector Management 
	 แนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารจัดการท้องถิ่น	 การประยุกต์
เทคนิควิธีการจัดการแบบภาครัฐเพื่อปรับปรุงระบบบริหารของท้องถิ่น 
การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการสาธารณะ	 การประหยัดต้นทุน 
ในการด�าเนินการและการจัดการกระบวนงานด้วยความรู้อย่างเป็นระบบ	
เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศ
	 Current	 concepts	 of	 local	 sector	 management, 
application	 of	 public	 sectormanagement	 techniques	 for 
improving	local	sector	administrative	system;	enhancement	of	the	
efficiency	of	public	service	delivery	development;	economizing 
operation	cost	and	organizing	work	process	systematically	with	
knowledge	for	best	result.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6271219 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Seminar on Politic and Local Goverment

	 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น	เช่น	

วัฒนธรรมทางการเมือง	 บทบาทท้องถิ่น	 ธรรมาภิบาล	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น	

	 Issues	 related	 to	 local	 politics	 such	 as	 political 

culture,	 local	 rules,	 good	 governance,	 people’s	 political 

engagement	toward	local	development.

6271501 วิทยานิพนธ์ 12(0–0–24) 

 Thesis 

 การวจิยัเพือ่สร้างความรูใ้หม่ในด้านการเมอืงการปกครอง	หรอื

แก้ปัญหาเกีย่วกบัการพัฒนาชมุชน		ภายใต้การควบคมุของอาจารย์ทีป่รกึษา

	 Conducting	research	for	building	new	knowledge	of	

politics	and	government	or		problem	solutions	for	community	

development	under	close	supervision	of	thesis	advisor.

6271502 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6(0–0–12)

 Independent Study           

	 วจิยัเฉพาะหวัข้อหรอืปัญหาในชมุชนและการเมอืงการปกครอง

ที่สนใจ		โดยความเห็นชอบและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 Conducting	 research	 on	 an	 interesting	 community 

or	political	problems		approved	by	an	advisor

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6271601   หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Principle of Political Science 

	 แนวความคิดพื้นฐานทางรัฐศาสตร์	 กระบวนการทางการเมือง 

การปกครอง	 สถาบันการเมือง	 รวมทั้งรูปแบบและวิธีการท่ีลัทธิหรือ 

อุดมการณ์ทางการเมืองใช้เป็นเครื่องมือ

	 Basic	concepts	in	political	science,	political	processes	

governance,	political	institutes	as	well	as	patterns	and	methods	

employed	by	important	ideologies	as	a	tool	for	study.
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หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1.  ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 	 	 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 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. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	 จ�านวนหน่วยกิต	หลักสูตร	แบบ	2.1	ไม่น้อยกว่า	57	หน่วยกิต

	 3.2	 โครงสร้างหลักสูตร	แบ่งออกเป็น	4	หมวด	ดังนี้ 

หมวดวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

แบบ 2.1 แผนปกติ

1. หมวดวิชาแกนร่วม 6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 -	 วิชาบังคับ

	 -	 วิชาเลือก

18

12

6

3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6*

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36

รวมทั้งหมด 57

	 3.3	 รายวิชา

	 	 3.3.1	 หมวดวิชาแกนร่วม		(ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต)	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8093101			ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง				 3(2-2-5)

												 Advanced	Research	Methodology	

8090101			ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3*																	 	

	 English	for	Graduate	

	 Studies	3		 												

	 (ไม่นับรวมหน่วยกิต)	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	(ไม่น้อยกว่า		18		หน่วยกติ)	ประกอบ

ด้วย

	 	 	 	 1)		 วิชาบังคับ	(12	หน่วยกิต)		

1090101			การพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 3(2-2-5)

	 ทางการบริหารจัดการการศึกษา	 		

	 Developing	Constructive	Leadership	

	 in	Educational	Management	

1090102			การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญา	 3(2-2-5)							

	 ของเศรษฐกิจพอเพียง	 																																																										

	 Educational	Management	

	 and	Philosophy	of	Sufficiency	

	 Economy	

1090203	 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางการบริหาร	 3(2-2-5)							

	 จัดการการศึกษา																	

	 Seminar	Research	Dissertation

	 in	Educational	Management	

1090204			การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา				 3(2-2-5)

	 Quality	Management	in	Education	

	 	 2)		 วิชาเลือก	 (ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อย

กว่า	6	หน่วยกิต)

1090111			การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	 3(2-2-5)								

	 การบริหารจัดการการศึกษา		

	 Research	and	Development	Innovation

	 in	Education	Management	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1090212			การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง	 3(2-2-5)							

	 ทางการศึกษา											

	 Management	of	Change	in	Education

1090113	 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์	 3(2-2-5)							

	 พัฒนาการศึกษา				

	 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	 วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม	 3(2-2-5)								

	 Mixed	Research	Methodology	

1090117			สถิติขั้นสูงทางการศึกษา																							 3(2-2-5)																																		

													 Advance	Educational	Statistics	

	 	 3.3.3	 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์	(36	หน่วยกิต)	ประกอบด้วย

1090326		 วิทยานิพนธ์			 36	หน่วยกิต					

	 Thesis	   

	 	 3.3.4	หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	 (ไม่นับหน่วยกิต)	แยกออกเป็นการ

เสรมิพืน้ฐานทางด้านการศึกษา	และด้านการบรหิารการศกึษา		จดัไว้ส�าหรบั

นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ปริญญามหาบัณฑิต	 สาขาการ

บรหิารจดัการการศกึษา	โดยไม่นบัหน่วยกติและต้องได้ผลการประเมนิระดบั	

S	ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จปริญญามหาบัณฑิต	 สาขาการศึกษาอื่นท่ีไม่ใช ่

สาขาการบรหิารการศกึษาหรอืเทียบเท่า	ต้องเรยีนวชิาพืน้ฐาน	1	วชิา	จ�านวน	

3	หน่วยกิต	คือ

1090121	 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารจัดการการศึกษา			 3(2-2-5)																						

	 Fundamentals	of	Educational	

	 Management	

	 	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา 

ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้ง	2	รายวิชา	จ�านวน	6	หน่วยกิต	ต่อไปนี้

1090121			ความรู้พื้นฐานทางการบริหาร	 3(2-2-5)

	 จัดการการศึกษา				

													 Fundamentals	of	

	 Educational	Management	

1090122			ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา						 3(2-2-5)	

	 Fundamentals	of	

	 Education	

4. ค�าอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8093101   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5)      
 Advanced Research 
 Methodology  
					 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาใน	การค้นหา 
และสรุปความจริงในการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	 กระบวนการขั้นตอน 
ในการด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
ในการวจิยัและการสรปุผลการวจิยั	การประยกุต์ใช้การวจิยัผสานวธิ	ีคณุค่า
ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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	meth-

odology,	research	value	for	quality	development,	and	multidis-

ciplinary	research

1090212  การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 

 ทางการศึกษา    

 Management of Change in Education 
	 ทฤษฎี	 หลักการการบริหารจัดการการศึกษาและนวัตกรรม 
การบรหิารจดัการ	องค์ความรู	้และการประยกุต์แนวคดิใหม่ทางการบรหิาร
จัดการการศึกษาทั้งภูมิปัญญาไทย	 อาเซียนและภูมิปัญญาสากล	 วิเคราะห์
ศาสตร์และศิลป์การบริหารการเปล่ียนแปลงการศึกษาของไทยและ 
บูรณาการสู่ความเป็นสากล	 การจัดระบบกระบวนการจัดการศึกษาของรัฐ	
เอกชน	องค์กรท้องถิน่ตามแนวโน้มในอนาคตทีม่ปีระสทิธภิาพ	เหมาะสมกบั 
การเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับปัจจัยภายใน	และภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การศึกษาเพื่อเน้นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา
									 Theories	 of	 educational	 administration	 and	
management	 innovation	 of	 the	 body	 of	 knowledge;	 and 
application	of	the	new	concepts	 in	educational	management	
both	in	Thai	,	ASEAN	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,	private	sector	and	 local	organization	 in	 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

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	

1090204 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)  
 Quality  Management in Education
	 การวเิคราะห์	สงัเคราะห์ระบบการศกึษาและคณุภาพมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพทั้งของไทยและต่างประเทศ	เทคนิคการควบคุม	การส่ง
เสริมคุณภาพ	 การตรวจสอบคุณภาพ	 และการประเมินคุณภาพการศึกษา	
การสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 การจัดท�าแผน
ยทุธศาสตร์พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา	โดย
อาศยัการประเมนิคณุภาพการศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สูม่าตรฐาน	เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา	สูร่างวลัคณุภาพแห่งชาติ	
อาเซียน	และนานาชาติ				
	 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,	the	operation	of	strategies	to	develop	
educational	 quality	 by	 using	 educational	 quality	 assessment	
for	raising	the	quality	of	education	through		the	philosophy	of	
sufficiency	economy	to	attain	national,	ASEAN	and	international	
awards	level

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1090122 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา   3(2-2-5)
 Fundamentals of Education 
	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา	ปรัชญาการศึกษา	จิตวิทยา
การศึกษา	 ประวัติการศึกษา	นวัตกรรมทางการศึกษา	หลักสูตรการศึกษา
ระดับต่าง	 ๆ	 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน	 พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห ่งชาติ 	 แผนการศึกษาแห ่งชาติ 	 องค ์กรวิชาชีพและ 
ใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร	 ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษา 
ของประเทศไทยและนานาชาติ
																	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

1090111   การวิจัยและการพัฒนา 3(2-2-5)

 นวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา  

 Research and Development

 Innovation in Education Management 

	 ความหมาย	 ลักษณะ	 ความส�าคัญ	 ประเภทและขั้นตอน

กระบวนการของการวจิยัและพัฒนา	การประยกุต์ใช้การวจัิยเชงิปรมิาณ	และ

เชงิคณุภาพในการวจิยัและพฒันา	ความสมัพนัธ์ระหว่างการวจิยัและพฒันา

กบัการวิจยัแบบต่าง	ๆ 	การออกแบบการวจิยัและพฒันา	การสร้างนวตักรรม

การบรหิารจดัการการศกึษา	เพือ่พฒันารปูแบบการบริหารจดัการการศกึษา	

การพัฒนา	 การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบการวิจัยและพัฒนาการ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

บริหารจัดการการศึกษา	 การเผยแพร่และการน�าผลผลิตของการวิจัยและ 

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาไปใช้ประโยชน์การปฏิบัต ิ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา

	 Means,	characteristics,	importance,	ype	and	steps	of	

research	and	development	process,	quantitative	and	qualitative 

research	 and	 development	 application,	 relationship 

between	research	and	development	and	various	research	methods, 

research	 and	 development	 design,	 developing	 Innovation	

in	 Education	Management,	 research	 audit	 and	 research	 and	

development	model	 assessment	 of	 education	management,	

diffusion	and	research	product	utilization,	conducting	research	

and	innovation	in	education	management

1090101  การพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

 ทางการบริหารจัดการการศึกษา  

   Developing Constructive Leadership

  in Educational Management  

	 ทฤษฎีภาวะผู้น�า	 ประเภทของภาวะผู้น�า	 ธรรมาภิบาลกับ 

ผู้บริหารการศึกษา	 การเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 การพัฒนาหลักสูตรและ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้	 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารสมัยใหม่ในการจัดการศึกษา	การพัฒนาภาวะผู้น�าตามหลักของ 

สากลและภูมปัิญญาไทย	การเสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์	การประเมนิ 

และการปรับปรุงภาวะผู้น�าตามองค์ประกอบของภาวะผู้น�าและการสร้าง 

ทีมงานโดยสังเคราะห์องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงของ 

หน่วยงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 Leadership	 theories,	 types	 of	 leadership,	 good 

governance	and	administrators,	academic	leadership,	curriculum	

development	and	learning	reformation,	application	of	advance	

information	 technology	 and	 communication	 for	 Educational 

development,	universal	principles	and	Thai	wisdom	for	leadership 

development,	creative	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

8090101   ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3    3(2-2-5)   

   English for Graduate Studies 3 

	 ทบทวน		ศึกษาหลักไวยากรณ์และพัฒนาทักษะอังกฤษ	4	ด้าน	

ได้แก่	 การฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียน	 โดยเน้นการฟังและการพูด 

เพือ่การสือ่สารทางวชิาการ	เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยายทางวชิาการ	ประกาศ		

และการสนทนาแล้ว	 สามารถสรุปความโดยการพูดและการน�าเสนอโดยใช้

โปรแกรมน�าเสนอได้		(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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1090121 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารจัดการการศึกษา 3(2-2-5)
 Fundamentals of Educational 
 Management 
	 ทฤษฎกีารบรหิารจดัการการศกึษา	ระบบการศกึษา	ทรพัยากร
ทางการศึกษา	 นโยบายการจัดการศึกษา	 ทฤษฎีองค์การ	 ภาวะผู ้น�า
ทางการศึกษา	การจูงใจ		กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา		พฤติกรรม
องค์การ		โครงสร้างองค์การ		กระบวนการองค์การ	การประยกุต์ทฤษฎแีละ
กระบวนการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา	
														 Educat ional	 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	

1090102  การบริหารจัดการการศึกษา 3(2-2-5)
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
              Educational Management and  
 Philosophy of Sufficiency  Economy  
							 องค์ความรู ้ของหลักปรัชญาพอเพียง	 องค์ประกอบหลัก	
กระบวนการและเง่ือนไขของการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาพอเพียง
สู่ความส�าเร็จ	 ทฤษฎีพัฒนาท้องถ่ิน	 อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริกับการ
พฒันาการจัดการศึกษา	สมัมนาการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกในยคุปัจจบุนั
กับหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีง	การเป็นผูน้�าการพฒันาและถ่ายทอดองค์
ความรูด้้านการบรหิารจดัการการศกึษา	วเิคราะห์ปัญหาและการประยกุต์ใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	21	และกรณีศึกษาการ
บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 A	body	of	knowledge	of	the	philosophy	of	sufficiency 

economy;	 principal	 components;	 administrative	 processes 

and	conditions	of	management	of	sufficiency	economy	principles 

leading	 to	 success;	 local	 development	 theory	 derived	

from	 His	 Majesty’	 s	 initiative	 projects	 through	 educational 

management	 development;	 Seminar	 on	 the	 Changes	 of	 the	

Modern	World	Society	and	the	Principles	of	Sufficiency	Economy, 

being	 a	 leader	 in	 developing	 and	 transferring	 a	 body	 of 

knowledge	of	education	management;	problem	analyses	and	

application	in	suitable	contexts	in	the	21st	century	;	and	a	case	

study	of	educational	management	through	the	philosophy	of	

sufficiency	economy	 in	 educational	 institutes	 and	private	 for	

sustainable	development

1090203 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางการบริหาร 3(1-3-5)

 จัดการการศึกษา  

             Seminar Research Dissertation in 

 Educational Management  

	 การสัมมนา	 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวคิด	 ทฤษฎี

เกี่ยวกับการวิจัยการบริหารจัดการการศึกษาที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา

การจัดการศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม	 การบริหาร

งานวิจัยทางการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการบริการและพัฒนาการ

ศึกษาของชุมชน	 ท้องถิ่น	 ศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศาสตร์ของ 

การบริหารจัดการการศึกษา	 สัมมนา	 พัฒนา	 ยืนยันและหารูปแบบท่ี 

เหมาะสมกบับรบิทภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษาและผูท้รงคณุวฒุิ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 A	 seminar,	 an	 analysis	 and	 concept	 synthesis;	 the	

theory	 of	 educational	management	 related	 to	 interesting	

problems	 of	 students	 in	 order	 to	 develop	 to	 be	 innovation,	 

research	 management	 of	 educational	 management	 and	

to	 service	 and	 develop	 community	 education,	 study	 and 

development	of	a	model	of	development	sciences	for	educational 

management;	a	seminar	developing,	confirming	and	finding	a	

suitable	model	to	match	the	context	under	the	supervision	of	

the	advisor	and	exerts

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

1090326  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
              Thesis
	 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาหรือพัฒนารูป
แบบการบรหิารจดัการทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวชิา	การบรหิารจดัการการศกึษา	
ภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
													 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ก.  หมวดวิชาแกนร่วม

8093101   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5)                             
      Advanced Research Methodology  
	 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา
และสรุปความจริงในการวิจัย	 	 ระเบียบวิธีวิจัย	 กระบวนการขั้นตอนใน 
การด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
ในการวจิยัและการสรปุผลการวจิยั	การประยกุต์ใช้การวจิยัผสานวธิ	ีคณุค่า
ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
	 Philosophical	 foundations,	 epistemologies,	 logi-
cal	 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�าหรับบัณฑิตศึกษา 3  3(2-2-5)     
 English for Graduate Studies 3 
	 ทบทวน	 ศึกษาหลักไวยากรณ์	 และพัฒนาทักษะอังกฤษ	
4	 ด้าน	 ได้แก่	 การฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียน	 โดยเน้นการฟัง 
และการพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ	 เช่น	 การฟังข่าว	 ค�าบรรยายทาง
วิชาการ	 ประกาศและการสนทนา	 แล้วสามารถสรุปความโดยการพูดและ
การน�าเสนอโดยใช้โปรแกรมน�าเสนอได้		(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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 วิชาบังคับ 

1090101   การพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 ทางการบริหารจัดการการศึกษา    

 Developing Constructive Leadership  

 in Educational Management  

	 ทฤษฎีภาวะผู้น�า	 ประเภทของภาวะผู้น�า	 ธรรมาภิบาลกับ 

ผู้บริหารการศึกษา	 การเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 การพัฒนาหลักสูตรและ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้	 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารสมยัใหม่ในการจดัการศกึษา	การพฒันาภาวะผูน้�าตามหลกัของสากล

และภมูปัิญญาไทย	การเสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์	การประเมนิ	และ

การปรบัปรงุภาวะผูน้�าตามองค์ประกอบของภาวะผูน้�าและการสร้างทมีงาน	

โดยสังเคราะห์องค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จรงิของหน่วยงานตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 Leadership	 theories,	 types	 of	 leadership,	 good 

governance	and	administrators,	academic	leadership,	curriculum	

development	and	learning	reformation,	application	of	advance	

information	 technology	 and	 communication	 for	 Educational 

development,	universal	principles	and	Thai	wisdom	for	leadership 

development,	creative	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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1090102  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญา 3(2-2-5)

 ของเศรษฐกิจพอเพียง    

 Educational Management  and  

 Philosophy  of  Sufficiency  Economy  

	 องค์ความรู ้ของหลักปรัชญาพอเพียง	 องค์ประกอบหลัก	

กระบวนการและเงื่อนไขของการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาพอเพียง

สู่ความส�าเร็จ	 ทฤษฎีพัฒนาท้องถิ่น	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริกับการ

พฒันาการจดัการศกึษา	สมัมนาการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกในยคุปัจจบุนั

กบัหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีง	การเป็นผูน้�าการพฒันาและถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านการบริหารจัดการการศึกษา	 วิเคราะห์ปัญหาและการประยุกต์

ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 21	 และกรณีศึกษา 

การบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

	 A	 body	 of 	 knowledge	 of 	 the	 ph i losophy 

of	 sufficiency	economy;	principal	 components;	 administrative 

processes	 and	 	 conditions	 of	management	 of	 	 sufficiency 

economy	 principles	 leading	 to	 success;	 local	 development	

theory	derived	 from	His	Majesty’	 s	 initiative	projects	 through	
educational	management	development;	Seminar	on	the	Changes	
of	the	Modern	World	Society	and	the	Principles	of	Sufficiency	
Economy,	being	a	leader	in	developing	and	transferring	a	body	
of	knowledge	of	education	management;	problem	analyses	and	
application	in	suitable	contexts	in	the	21st	century	;	and	a	case	
study	of	educational	management	through	the	philosophy	of	
sufficiency	economy	 in	 educational	 institutes	 and	private	 for	
sustainable	development
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1090203   สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางการบริหารจัดการ 3(1-3-5)
 การศึกษา 
              Seminar Research Dissertation in
 Educational Management  
	 การสัมมนา	การวิเคราะห์	และการสังเคราะห์แนวคิด		ทฤษฎี
เก่ียวกับการวิจัยการบริหารจัดการการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
การจัดการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม	การบริหารงาน
วิจัยทางการบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือการบริการและพัฒนาการศึกษา
ของชุมชน	 ท้องถิ่น	 ศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศาสตร์ของการ
บริหารจัดการการศึกษา	สัมมนา	พัฒนา	ยืนยัน	และหารูปแบบที่เหมาะสม
กับบริบทภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ			
	 A	 seminar,	 an	 analysis	 and	 concept	 synthesis;	 the	
theory	 of	 educational	management	 related	 to	 interesting	
problems	 of	 students	 in	 order	 to	 develop	 to	 be	 innovation,	 
research	 management	 of	 educational	 management	 and	
to	 service	 and	 develop	 community	 education,	 study	 and	 
development	 of	 a	 model	 of	 development	 sciences	 for	 
educational	management;	 a	 seminar	 developing,	 confirming	
and	finding	a	suitable	model	to	match	the	context	under	the	
supervision	of	the	advisor	and	exerts

1090204   การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)  

 Quality  Management in 

 Education 

	 การวเิคราะห์	สงัเคราะห์ระบบการศกึษาและคณุภาพมาตรฐาน

การจัดการคุณภาพทั้งของไทยและต่างประเทศ	 เทคนิคการควบคุม	

การส่งเสริมคุณภาพ	 การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

การศกึษา	การสร้างระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา	การจดัท�า

แผนยทุธศาสตร์พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

โดยอาศัยการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสู่มาตรฐาน	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 สู่รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ	อาเซียนและนานาชาติ				
	 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,	the	operation	of	strategies	to	develop	
educational	 quality	 by	 using	 educational	 quality	 assessment	
for	raising	the	quality	of	education	through		the	philosophy	of	
sufficiency	economy	to	attain	national,	ASEAN	and	international	
awards	level

  วิชาเลือก 

1090111   การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)

 การบริหารจัดการการศึกษา 

 Research and Development 

 Innovation in Education 

 Management 

	 ความหมาย	 ลักษณะ	 ความส�าคัญ	 ประเภทและขั้นตอน

กระบวนการของการวจิยัและพัฒนา	การประยกุต์ใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ	และ

เชงิคณุภาพในการวจิยัและพฒันา	ความสมัพนัธ์ระหว่างการวจิยัและพฒันา

กบัการวจิยัแบบต่างๆ	การออกแบบการวจิยัและพฒันา	การสร้างนวตักรรม

การบรหิารจัดการการศกึษา	เพือ่พฒันารปูแบบการบริหารจดัการการศกึษา	

การพัฒนา	การตรวจสอบ	และการประเมินรูปแบบการวิจัยและพัฒนาการ

บริหารจัดการการศึกษา	 การเผยแพร่และการน�าผลผลิตของการวิจัยและ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาไปใช้ประโยชน์	 การปฏิบัติการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา



403RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Means,	characteristics,	importance,	type	and	steps	of	

research	and	development	process,	quantitative	and	qualitative 

research	 and	 development	 application,	 relationship 

between	research	and	development	and	various	research	methods, 

research	 and	 development	 design,	 developing	 Innovation	

in	 Education	Management,	 research	 audit	 and	 research	 and	

development	model	 assessment	 of	 education	management,	

diffusion	and	research	product	utilization,	conducting	research	

and	innovation	in	education	management

1090212   การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Management of Change in Education 

	 ทฤษฎี	 หลักการการบริหารจัดการการศึกษาและนวัตกรรม

การบริหารจัดการองค์ความรู้	และการประยุกต์แนวคิดใหม่ทางการบริหาร

จัดการการศึกษาทั้งภูมิปัญญาไทย	 อาเซียนและภูมิปัญญาสากล	 วิเคราะห์

ศาสตร์และศิลป์การบริหารการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยและ 

บูรณาการสู่ความเป็นสากล	 การจัดระบบกระบวนการจัดการศึกษาของ 

รัฐ	เอกชน	องค์กรท้องถิน่ตามแนวโน้มในอนาคตทีม่ปีระสทิธภิาพ	เหมาะสม

กับการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับปัจจัยภายใน	และภายนอกที่มีผลกระทบ

ต่อการศึกษาเพื่อเน้นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา

				 Theories	 of	 educational	 administration	 and	

management	 innovation	 of	 the	 body	 of	 knowledge;	 and 

application	of	the	new	concepts	 in	educational	management	

both	in	Thai	,	ASEAN	and	universal	wisdom;	scientific	analysis	

and	the	art	of	change		management	in	Thai	education	and	its	

integration	with	 universal	 education;	 the	 public	 educational	 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

management	system,	private	sector	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	

1090113   นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์ 3(2-2-5)

 พัฒนาการศึกษา  

 Policy and  Strategic Planning for 

 Educational Development   

	 การวิเคราะห์ระบบและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน	 หลักการ	

การก�าหนดนโยบาย	 และการวางแผนการศึกษา	 สังเคราะห์และเปรียบ

เทยีบนโยบายทางการศกึษาของประเทศต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญัจากทกุภมูภิาคของ

โลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน	ศึกษารายกรณีแบบมีส่วนร่วมของการ

พัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นและการน�า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา	 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพร้อม

ทั้งน�าเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา	 โดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	

	 Systematic	 analysis	 and	 planning	 theory	 including	

principles,	policy	settings	and	educational	planning;	synthesis 

and	comparison	of	the	educational	policy	of	important	countries 

especially	 in	 ASEAN	 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



404 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1090114   การบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)    

 Organization and Human 

 Resources Management 

		 แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและหลกัการในการจดัการทรพัยากรมนษุย์โดย

ใช้กระบวนการทางการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์	 เพ่ือการวางแผนก�าลังคน 

บทบาทและหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การประเมิน

ประสิทธิภาพผลงานสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์	 ส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมของพลเมือง	 ให้มีส่วนร่วมการบริหารจัดการกับภาครัฐแนวใหม่		

ศึกษาวิเคราะห์และ/หรือท�ากรณีศึกษาการจัดการทุนมนุษย์ในองค์กร 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

															Concept,	 theory	and	principles	of	human	 resource 

management	 by	 us ing 	 the	 process 	 of 	 behav iora l 

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

1090115 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 

            Administration of Educational Resources 

	 หลักการ	 แนวคิด	 กฎหมาย	 แนวปฏิบัติและความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารวิชาการกับการบริหารงานอื่น	 ๆ	 ศึกษาการบริหารงาน

กจิการนกัเรยีนเน้นคุณธรรม	จรยิธรรม	ค่านยิมและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์	

ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนและการจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

งานธุรการ	การบริหารงบประมาณ	การเงิน	บัญชีและพัสดุ	หลักการบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์	การบรหิารงานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมในสถาน

ศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 การบริหารการประชาสัมพันธ์และความ

สัมพันธ์ชุมชน	 การให้บริการทางการศึกษาและการอาชีพการน�าศักยภาพ

การศึกษามาใช้ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา	การน�าผลการวิจัยมา

ใช้ในการพัฒนาชุมชน	การแสวงหา	การวางแผนและการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษา	โดยการระดมและบริหารทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์

สงูสดุในการจดัการศกึษา	บทบาทของผูบ้รหิารในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

	 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	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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1090116 วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม 3(2-2-5) 

 Mixed Research Methodology 

														 องค์ความรูเ้บือ้งต้นของการวจิยั	ประเภทของการวจิยั	ลกัษณะ 

ของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 การสร้างนวัตกรรมหรือรูป

แบบการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช ้วิ ธีวิทยาการวิจัยแบบผสม 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวิจัยแบบผสม	

เทคนิควิธีการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 การบูรณาการวิธีการเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ	 การสังเคราะห์งานวิจัยระดับปริญญาเอกข้ึนไปที่ใช ้วิ ธี 

วิทยาการวิจัยแบบผสม	

	 Basic	body	of	knowledge	on	research,	type	of	research,	

characteristics	of	quantitative	and	qualitative	research.	Creating	

innovation	 or	 a	model	 in	 educational	management	 using	 by	

mixed	research	methodology	doing	mixed	research	method	using	

by	applying	sufficiency	economy	philosophy	collecting	data	in	

quantitative	and	qualitative	research,	triangulation	technique	for	

confirmation	of	data,	data	collection	techniques,	quantitative	

and	qualitative	analysis	techniques,	integration	of	quantitative	

and	qualitative	research	and	research	synthesis	for	doctoral	as	

well	as	postdoctoral	research	degrees	through	mixed	research	

methodology		

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1090117   สถิติขั้นสูงทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Advance  Educational Statistics 

	 เทคนิควิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณทางการศึกษา	ฝึกปฏิบัติ

การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวเิคราะห์ทางสถติขิัน้สงูทางการศึกษา	ศกึษา

และวิเคราะห์	งานวิจัยที่ใช้สถิติขั้นสูงทางการศึกษา

	 Techniques	and	methods	of	multivariate	analysis	for	

education,	practice	with	statistical	computer	program	for	analyzing 

with	advance	educational	statistics,	study,	analysis	and	comments 

on	educational	research	with	advanced	statistics

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

1090326 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 Thesis
													 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาหรือพัฒนารูป
แบบการบรหิารจดัการทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวชิา	การบรหิารจดัการการศกึษา	
ภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
													 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



406 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ค. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

1090121 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารจัดการการศึกษา 2(2-2-5) 
 Fundamentals of Educational 
 Management 
	 ทฤษฎกีารบรหิารจดัการการศกึษา	ระบบการศกึษา	ทรพัยากร
ทางการศึกษา	 นโยบายการจัดการศึกษา	 ทฤษฎีองค์การ	 ภาวะผู ้น�า
ทางการศึกษา	 การจูงใจ	 กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา	 พฤติกรรม
องค์การ		โครงสร้างองค์การ	กระบวนการองค์การ	การประยุกต์ทฤษฎีและ
กระบวนการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา	
														 Educational	management	theory	including	education-
al	 systems,	 educational	 resources,	 educational	management	
policy,	organization	theory,	educational	leadership,	motivation,	
educational	process,	behavior	of	organizations,	structure	of	or-
ganizations,	process	of	organization,	application	of	theory	and	
process	for	educational	management	

1090122   ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา  2(2-2-5)  

 Fundamentals of Education 

	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา	ปรัชญาการศึกษา	จิตวิทยา

การศึกษา	 ประวัติการศึกษา	 นวัตกรรมทางการศึกษา	 หลักสูตรการ

ศึกษาระดับต่างๆ	 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน	 พระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 องค์กรวิชาชีพและใบ

ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร	 ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยและนานาชาติ

	 Fundamental	concepts	related	to	education,	educa-

tional	philosophy,	educational	psychology,	history	of	education,	

educational	innovation,	educational	curriculum	at	various	levels,	

learning	evaluation	and	assessment,	the	National	Act	of	Educa

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

tion,	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
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หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย		 :	 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 	 	 สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 Doctor	of	Education	Program	in	

	 	 	 	 	 Curriculum	and	Instruction

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :	 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 	 	 (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

	 ชื่อย่อ	(ไทย)	 :	 ค.ด.	(หลักสูตรและการเรียนการสอน)

	 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :	 Doctor	of	Education	

	 	 	 	 	 (Curriculum	and	Instruction)

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)	 :	 Ed.	D.	(Curriculum	and	Instruction)

3.  จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 แบบ		2.1		จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า		54		หน่วยกิต

	 	 3.1	 หลักสูตรจ�านวนหน่วยกิต

	 	 	 หลักสูตร	 แบบ	 2.1	 จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อย

กว่า		54		หน่วยกิต

	 	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร	แบ่งออกเป็น	4	หมวด	ดังนี้

หมวดวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6*

2.  หมวดวิชาแกนร่วม 3/3*

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

				3.1	 กลุ่มวิชาบังคับ

				3.2	 กลุ่มวิชาเลือก	

15

9

6

4. วิทยานิพนธ์

			 4.1	 วิทยานิพนธ์

			 4.2	 สัมมนาวิทยานิพนธ์

36

3*

รวม 54

หมายเหตุ		*	ไม่นับรวมหน่วยกิต

	 	 3.3		 รายวิชาในหลักสูตร
	 	 	 1)	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	 จัดให้นักศึกษาเรียนภายใต้ 
เงื่อนไขต่อไปนี้
						 	 	 ในกรณีที่เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต
สาขาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาทางการศึกษา	 ต้องลงทะเบียนศึกษาในหมวดวิชา
ทางการศึกษาโดยไม่นับรวมหน่วยกิต	 และได้ค่าผลการประเมินเป็น	 S	
(นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาทางการศึกษา	 แต่
ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร)	ประกอบด้วยรายวิชา	ดังนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1027301			พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน	 3(2-2-5)

1027101			พื้นฐานทางการศึกษาและ	 3(2-2-5)	

	 การพัฒนาวิชาชีพ	 

	 	 	 	 3.3.2	 หมวดวิชาแกนร่วม	จ�านวน	3	หน่วยกิต	ดังนี้

8093101			ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง	 3(2-2-5)

8090101			ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา3*				 3(2-2-5)

หมายเหตุ		*	 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และ 

	 	 เงือ่นไขทีม่หาวทิยาลัยก�าหนด	ต้องเรียนและสอบผ่านรายวชิา 

	 	 เสริมพื้นฐานที่ก�าหนดโดยไม่นับรวมหน่วยกิต	และได้ค่าผล 

	 	 การประเมินเป็น	S		 

											 		 3.3.3	 หมวดวิชาเฉพาะด้านจ�านวน	 15	 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย

	 												 	 1)	 วิชาบังคับ	จ�านวน	9	หน่วยกิต	ดังนี้

1027302			การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กระบวนการ	 3(2-2-5)

	 สืบเสาะส�าหรับหลักสูตร

					 และการเรียนการสอน	

1027401			นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน	 3(2-2-5)

1027901			สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 และการเรียนการสอน	

							 	 	 	 2)	 วชิาเลอืก	ให้เลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกติ 

จากรายวิชาต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

1027102			ภูมิภาคศึกษากับการประยุกต์ใช้	 3(2-2-5)

	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา

	 ทางการศึกษาที่ยั่งยืน	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1027103			การจัดการและพัฒนาการศึกษา	 3(2-2-5)

1027104		 	นวัตกรรมทางการศึกษา	การเรียนรู้และ	 3(2-2-5)

	 การจัดการความรู้	 														

1027105			การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	 3(2-2-5)

1027402			การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน	 3(2-2-5)

	 อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาหลักสูตร

				 และการเรียนการสอน	

1027403	 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 3(2-2-5)

	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

				 การศึกษาในหลักสูตรและ

	 การเรียนการสอน	

1027404			นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร	 3(2-2-5)	

	 และการเรียนการสอน	

1027801			งานฝึกเกี่ยวกับหลักสูตรและ	 3(2-2-5)

	 การเรียนการสอน	

1027902			การศึกษาเฉพาะเรื่องทางหลักสูตรและ	 3(2-2-5)

	 การเรียนการสอน	

1027903			การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 3(2-2-5)

	 ทางการพัฒนาหลักสูตรและ

	 การเรียนการสอน	

1027904			สัมมนาด้านจริยธรรมการเรียน	 3(2-2-5)

	 การสอนและการประเมินผลการศึกษา	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 	 	 3)	 หมวดวิทยานิพนธ์	จ�านวน	36	หน่วยกิต	ดังนี้

1028902			วิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต
1028903		 สัมมนาวิทยานิพนธ์*	 3(2-2-5)
หมายเหตุ	 *	 เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์	
	 	 จะต ้องลงทะเบียนเรียนภายใต ้การก�ากับดูแลของ 
	 	 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับรวมหน่วยกิต 
	 	 และได้ค่าผลการประเมินเป็น	S

4. ค�าอธิบายรายวิชา
 4.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1027301 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน   3(2-2-5) 
 Fundamentals of Curriculum and Instruction 
	 พื้นฐานหลักการ	 แนวคิดและความเป็นมาของหลักสูตร 
องค์ประกอบของหลักสูตรและการสอน	 การวางแผนพัฒนาหลักสูตร	
การน�าหลกัสตูรไปใช้และการประเมนิผลหลกัสตูร	หลกัสตูรการศกึษาแต่ละ
ระดับ	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีในการออกแบบการสอน	รูปแบบการสอน 
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ	การบริหารจัดการในชั้นเรียน	การวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน
	 Fundamental	 principles,	 ideas	 and	 background	 of	
curriculum;	constituents	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	 measurement	 and 
evaluation

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1027101 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(2-2-5)
 Fundamentals of Education and 
 Professional Development 
										 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา	ปรัชญาการศึกษา	จิตวิทยา
การศึกษา	 ประวัติการศึกษา	 นโยบายการจัดการศึกษาในปัจจุบันในแง่
ของเป้าหมายการจัดการศึกษา	 โครงสร้างการจัดการศึกษา	นวัตกรรมทาง 
การศกึษา	พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิแผนการศกึษาแห่งชาติ	องค์กร
วิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร	 ปัญหาและแนวโน้มการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ

	 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   

8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Research Methodology 

					 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และสรุปความจริงในการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	 กระบวนการขั้นตอนใน 

การด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงใน

การวิจัยและการสรุปผลการวิจัย	 การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี	 คุณค่า

ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

 Philosophical	 foundations,	 epistemology,	 truth, 

logical	 principles	 in	 Researching	 and	 concluding	 research 

inquiry,		research	design	and	advanced	data	analysis		techniques		

in		research,		strengths		and	weaknesses	of	different		types		of		

research	and		multidisciplinary		research

8090101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3         3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies 3 

	 ทบทวน	 ศึกษาหลักไวยากรณ์และพัฒนาทักษะอังกฤษ	 4	

ด้าน	 ได้แก่	 การฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียน	 โดยเน้นการฟังและ 

การพดูเพือ่การส่ือสารทางวชิาการ		เช่น		การฟังข่าว		ค�าบรรยายทางวชิาการ		

ประกาศและการสนทนาแล้ว	สามารถสรปุความโดยการพดูและการน�าเสนอ

โดยใช้โปรแกรมน�าเสนอได้		(Power	Point	Presentation)

	 Concentrate	practice	of	English	 reading	and	writing	

skills	for	research,	academic	report	writing,	and	publication

 4.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

   4.3.1 วิชาบังคับ       

1027302 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กระบวนการ 3(2-2-5)

 สืบเสาะส�าหรับหลักสูตรและ

 การเรียนการสอน 

 Critical Analysis of Disciplined 

 Inquiry for Curriculum and Instruction 

								 รูปแบบการคิด	 ปรัชญาและศาสตร์ที่มีผลต่อความคิดและ

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์แบบวิภาษวิธี 

(Dialectic	Approach)	การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นการประยุกต์ 

ใช้ภูมปัิญญาไทยและสากลมาใช้ในการพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Thinking	 patterns,	 philosophy,	 and	 sciences	which 

influenced	thinking	and	inquiry	process,	Critical	analysis	by	means	

of	Dialectic	Approach;	the	analysis	and	synthesis	of	applicable	

issues	 for	applying	Thai	and/or	 international	wisdoms	 for	 the	

development	of	curriculum	and	instruction

1027401 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)

 Innovation in Curriculum 

 and Instruction 

							 มโนทัศน์และกระบวนทัศน์เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการ

สอน	แนวคดิและหลกัการนวตักรรมทางด้านหลกัสตูรและการเรยีนการสอน

สมยัใหม่		ทศิทางและแนวโน้มของนวตักรรมทางด้านหลกัสตูรและการเรยีน

การสอน		การออกแบบและพฒันานวตักรรมหลกัสูตรและการเรยีนการสอน

ที่สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง	 การเผยแพร่บทความวิชาการ

นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่สาธารณชน	

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1027901 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต ทางหลักสูตร 3(2-2-5)
 และการเรียนการสอน 
 Doctoral Seminar in Curriculum 
 and Instruction 
	 การวิเคราะห์	 วิพากษ์	 การโต้แย้งและการหาข้อสรุปร่วมกัน 
ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา	หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทย	 ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่จะมีผลต่อการจัดการศึกษา	การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	 แนวโน้ม	 ทฤษฎี	 หลักการและ
นวัตกรรมทางด้านการจัดการศึกษาไทยและต่างประเทศในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน	 	 การศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
	 Seminar	 on	major	 problems	 and	 obstacles	 about	
Thailand’s	curriculum	and	instruction,	education	management, 
the	changing	society	and	culture	effecting	education	management, 
the	development	and	improvement	of	curriculum	and	instruction, 
trends,	 theories,	 principles	 and	 innovation	 of	 Thailand’s	 and	
overseas’	education	management	in	developing	curriculum	and	
instruction	through	the	process	of	analysing,	discussing,debating		
and	concluding	mutually	education	management	study	visitation,	
curriculum	and	instruction	development

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  4.3.2 วิชาเลือก    

1027102 ภูมิภาคศึกษากับการประยุกต์ 3(2-2-5)

 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อพัฒนาทางการศึกษาที่ยั่งยืน    

 Regional  Studies and Application

 in Philosophy of Sufficiency Economy

 for Education Sustainable Development

							 การศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและบริบทของภูมิภาคที่นักศึกษาอาศัยอยู่	 ศึกษาดูงานหมู่บ้าน

และสถานศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาและท�ากรณีศึกษา

พร้อมทัง้เสนอแนวทางในการประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่

พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

	 The	study	and	the	analysis	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	on	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	



412 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1027103 การจัดการและพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5)

 Education Management and 

 Development 

									 การศึกษา	 วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด	 ทฤษฎี	 กลยุทธ์	

และเทคนิควิธีที่ใช้ในการจัดการและการพัฒนาทางการศึกษาในสังคม

ที่ เปลี่ยนแปลง	 วิ เคราะห์และพัฒนารูปแบบการพัฒนาการศึกษา 

ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและทิศทางของหน่วยงานภาครัฐและ 

เอกชนในท้องถิ่น

	 The	 study,	 the	 analyze,	 and	 the	 synthesize	 of	

ideas,	theories,	strategies,	and	techniques	used	in	educational 

management	and	development	of	education	in	the	ever	changing 

societies,	 analyze	 and	 develop	 the	 formats	 of	 education 

development		parallelized	within	the	community	context	and		

the	directions	guided	by	the	government	sectors	and	the	private	

sectors/locally

1027104   นวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5)

 การเรียนรู้และการจัดการความรู้ 

 Educational Innovation, Learning 

 and Knowledge Management 

						 การวเิคราะห์ปรชัญาและรปูแบบของนวตักรรมและเทคโนโลยี

การเรียนรู	้เพือ่การคดิสร้างสรรค์	เพือ่การพฒันาการการเรยีนรูท้ัง้การศกึษา

ในระบบ	นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู ้

รูปแบบการเรียนรู ้ใหม่	 ๆ	 กระบวนการทัศน์	 กลวิธีการจัดการความรู ้

เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ร ่วมกัน	 ศึกษาวิเคราะห์รายกรณีหรือ 

ท�ากรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาและเสนอแนวทางในการพัฒนาวัตกรรม

หรือการจัดการความรู้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 The	 ana lys i s 	 ph i losophy	 and	 fo rmats 	 o f 

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;		case	study/analytical	study	or	conducting	case	

study	within	education	institutes	and	propose/guideline	in	the	

innovation	development	or	knowledge	management

1027105 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3(2-2-5)

 Moral and Ethic Development 

						 การวิเคราะห์และการอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรม	 จริยธรรม	

หลักค�าสอนของศาสนาต่าง	 ๆ	 และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา	

กระบวนการสร้างและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์	 ปัญหา

ในเชิงคุณธรรม	 จริยธรรมและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาบุคคลและสังคม	

แนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม	การประเมินคุณธรรม

และจริยธรรมแห่งตน	 การประยุกต์องค์ความรู้เชิงคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างยั่งยืน

	 The	analysis	and	discussion	on	virtue,	morality,	the		

variety	of	religious	preaching	and	professional	ethics	in	education, 

establishing	process	and	developing	desirable	virtue	and	morality, 

virtue	–	based	problems,	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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1027402 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน 3(2-2-5)

 อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาหลักสูตร

 และการเรียนการสอน  

 Computer Programming on 

 the Internet for Curriculum 

 and Instruction Development 

 						 การวิเคราะห์	 สังเคราะห์และประเมิน	 ในการฝึกออกแบบ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์บนอนิเทอร์เนต็ทีพ่ฒันาขึน้		เพือ่พฒันาหลกัสตูรและ
การเรียนการสอน
	 The	analysis,	synthesis,	and	evaluation	of		training	to	
design	computer	program	on	the	internet	to	develop	curriculum	
and	instruction

1027403 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

 การศึกษาในหลักสูตรและ

 การเรียนการสอน  

 Integration of Philosophy of 

 Sufficiency Economy, Local 

 Wisdom, and Education Technology 

 in Curriculum and Instruction

	 การศึกษา	 วิเคราะห์	 แนวคิด	 หลักการและวิธีการในการ 

บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

การศึกษาในหลักสูตรและการเรียนการสอน	 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร

และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีการศึกษา	ศึกษาทดลองในสถาบัน 

การศึกษา	 น�าเสนอรายงานผลการศึกษาเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้

ร่วมกัน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 The	study	,	the	analysis,	the	ideas,	the	theories	and	

methodology	in	integration	of	philosophy	of	sufficiency	econ-

omy,	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

1027404 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร 3(2-2-5)

 และการเรียนการสอน   

 Curriculum and Instructional 

 Management Innovation 

								 การศกึษาและวเิคราะห์	การน�าแนวคดิ	ปรัชญาและทฤษฎเีกีย่ว

กบันวัตกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอนทัง้ประเทศไทยและ

ต่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรยีนรูต้ามแนววถิพีทุธ	ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง	และภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานบูรณาการเข้าด้วยกัน	เพื่อน�ามาบ

ริหารการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนและชุมชน

	 The	study	and	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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1027801 งานฝึกเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Practicum  in Curriculum 

 and Instruction 

									 การบูรณาการและการประยุกต์ความรู้ด้านทฤษฎีสู ่การฝึก

ปฏิบตังิานการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบัท้องถิน่	

ซึง่ครอบคลุมถึงการศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การวิเคราะห์

ข้อมลู	การสร้างหลักสูตรและวัสดปุระกอบหลักสูตร	การออกแบบการจดัการ

เรยีนรู	้การน�าหลกัสตูรและแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปทดลองใช้		รายงานและ

เผยแพร่ผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

	 Integrate	 and	 application	 of	 theoretical	 knowledge	

into	practicum	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

1027902 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางหลักสูตรและ 3(2-2-5)
 การเรียนการสอน 
 Selected Topics in Curriculum 
 and Instruction 
									 การศึกษาเกี่ยวกับประเด็น	หัวข้อเฉพาะเรื่องทางหลักสูตรและ
การสอนอย่างละเอยีดและลุม่ลกึ	ตามความสนใจของนกัศกึษาเป็นรายบคุคล	
ภายใต้การให้ค�าปรกึษาแนะน�าจากอาจารย์ผูส้อน	ก�าหนดหวัเรือ่ง	โครงการ
ศึกษา	 แหล่งความรู้หรือแหล่งข้อมูลตามความเหมาะสม	ด�าเนินการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ	 สัมมนาเพ่ือน�าเสนอผลงานและเพ่ืออภิปรายแลก
เปลี่ยนความรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

1027903 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
 ทางการพัฒนาหลักสูตรและ
 การเรียนการสอน  
 Participatory Action Research in 
 Curriculum and Instructional Development 
	 เงื่อนไขรายวิชา		:		ไม่มี	

	 แนวคดิ	หลกัการ	กระบวนการ	กรณศีกึษาและกระบวนการวจิยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 แล้วน�ามาประยุกต์ใช้ในการลงพื้นท่ีถอดบท

เรียนกับผู้มีประสบการณ์ในการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	น�าไป

สูก่ารสร้างองค์ความรูร่้วมกนัเพือ่การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 Ideas,	 principles,	 processes,	 case	 studies,	 and	 the 

processes	of	participatory	action	research	for	field	study	application 

where	decoded	 lessons	are	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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1027904 สัมมนาด้านจริยธรรมการเรียนการสอน 3(2-2-5)
 และการประเมินผลการศึกษา       
 Seminar in Ethics of Instruction 
 and Educational  Evaluation 
	 เงื่อนไขรายวิชา		:		ไม่มี	
						 การสัมมนา	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 ทฤษฎีจริยศาสตร์	 กฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการเรียนการสอน
และการประเมนิผลการศกึษาในสถาบนัการศกึษา		และเสนอแนะแนวทางใน
การออกแบบการพัฒนาจริยธรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
	 The	seminar,	the	study,	the	analysis,	ethical	theories, 
the	 laws,	 professional	 ethics	 and	 research	 on	 instructional 
ethics,	and	academic	evaluation	in	education	institutions,	the	
recommendation	 regarding	 the	 design	 of	 instructional	 ethics	
development	and	effective	academic	evaluation

 4.4 หมวดวิทยานิพนธ์    

1028902 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 Thesis 
	 งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาทางหลักสูตร
และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
ภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1028903 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3(2-2-5) 

 Doctoral Thesis Seminar 

	 การสัมมนาแนวคิด	ทฤษฎี	หลักการและงานวิจัยร่วมสมัยทาง

หลักสูตรและการเรียนการสอน	ประเด็นปัญหาทางการวิจัยด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน	 โดยเน้นกรอบแนวคิดในการท�าวิทยานิพนธ์และ

ติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ในแต่ละบุคคล

	 Seminar	 on	 ideas,	 theories,	 pr inciples	 and 

research	 contemporaries	 on	 curriculum	 and	 instruction, 

problematic	 issues	 in	 curriculum	 and	 instruction	 research 

focusing	 on	 thesis	 ideas	 framework	 and	 progress	 follow–up 

of	individual	thesis
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 	 	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 	 :	 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.  จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 	 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต

	 3.2	 โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 จัดแผนการศึกษาที่ เน ้นการวิจัย	 แบบ	 2.1	 ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	

2559	 โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิตและเรียนรายวิชา 

ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา	ดังนี้

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หน่วยกิต

1. วิชาแกนร่วม 9		หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

	 2.1	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

	 	 2.2.1	วิชาบังคับ

	 	 2.2.2		วิชาเลือก

2.2	หมวดวิทยานิพนธ์	

2.3	หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน**

ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต

9		หน่วยกิต

6		หน่วยกิต

36		หน่วยกิต	15		

หน่วยกิต

รวม 54  หน่วยกิต

	 3.3	 รายวิชาในหลักสูตร	

	 	 3.3.1	 หมวดวิชาแกนร่วม

	 	 	 	 1)	กลุ่มวิชาแกนร่วม	3		หน่วยกิต

	 	 	 	 	 รายวิชาบังคับ	บังคับเรียน	3	หน่วยกิต	โดยต้องเรียน	3	

รายวิชา	ดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8093101	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง	 3(2-2-5)	

Advanced		Research		Methodology	

8090101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3*	 3(2-2-5)

	 English	for	Graduate	Studies	3	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8091101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3**	 3(2-2-5)

	 Information	and	Communication	

	 Technology	3	
หมายเหตุ	 *	 กรณีที่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ 
	 	 และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนดต้องเรียน	 รายวิชาภาษา 
	 	 องักฤษส�าหรบับัณฑติศกึษา	3	โดยไม่นบัรวมหน่วยกติ	(NC)	 
	 	 และได้ผลการประเมนิ	ระดบั	S	ทัง้นี	้ให้เป็นไปตามประกาศ 
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เร่ือง	 เกณฑ์มาตรฐาน 
	 	 ความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
	 	 พ.ศ.	2559
	 **	กรณทีีน่กัศกึษาทีไ่ม่ส�าเร็จการศกึษาด้านคอมพวิเตอร์ศกึษา 
	 	 หรือที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 หรือทดสอบไม่ 
	 	 ผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนดต้องเรียน 
	 	 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3	โดยไม่นับรวม 
	 	 หน่วยกิตและได้ผลการประเมินเป็น	S

	 	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	จ�านวน	15	หน่วยกิต	แบ่งออกเป็น	2 
กลุ่มวิชา	ดังนี้
	 	 	 1)	วิชาบังคับ	ให้เรียน	9	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

1094101	 การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)
	 Computer-Based	Learning	
1094240	 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Special	Topicson	Advanced	
	 Computer	Education
1094242	 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา	 3(2-2-5)
	 Innovation	for	Computer	Education	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 2)	 วชิาเลือก	ให้เลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	จากรายวชิา
ต่อไปนี้

1094103	 สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัย	 3(2-2-5)
	 Advanced	Statistics	for	Research		
1094230	 การพัฒนาจริยธรรมเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล	 3(2-2-5)
	 Ethical	Development	for	Society	
	 in	Digital	Age	
1094231		 การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Multimedia	Developmen
	 for	Education	
1094232	 สื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้	 3(2-2-5)
	 Social	Media	for	Learning	
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	
1094241		 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Seminar	on	Advanced	Computer	
	 Education	Research	
1094243	 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา	 3(2-2-5)
	 Research	Methodology	in	Computer	
	 Education	
1094244	 ระบบการสอนออนไลน์	 3(2-2-5)
	 Online	Instructional	System	



418 RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3.3.3	 หมวดวิทยานิพนธ์		จ�านวน		36		หน่วยกิต

1094290		 วิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต
	 Thesis	

	 นักศึกษาที่ศึกษาสามารถแบ่งลงทะเบียนได้	ครั้งละไม่น้อย

กว่า	6	หน่วยกิต	จนครบ	36	หน่วยกิต	โดยมีรายละเอียดของงาน	ดังนี้

	 	 1)	 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	

นักศึกษาน�าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์

	 	 2)	 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมไม่น้อยกว่า	 12 

หน่วยกิตนักศึกษาน�าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

เต็มรูป

	 	 3)	 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมไม่น้อยกว่า	 24 

หน่วยกิตนักศึกษาน�าเสนอข้อมูลที่ค้นพบ

	 	 4)	 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมครบ	 36	 หน่วยกิต		

นักศึกษาน�าเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

	 	 3.3.4	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

	 	 	 	 1)	 กรณีท่ีนักศึกษาเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่

สาขาทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ในสาขาการศึกษา	หรือมีความรู้วิชาชีพ

ครตูามมาตรฐานวิชาชีพครทูีค่รุสุภาก�าหนดและให้ใบอนญุาตปฏบัิตกิารสอน	

ถ้าไม่เคยเรยีนมาก่อน	คณะกรรมการบัณฑติอาจพจิารณายกเว้นหรอืให้สอบ

ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดหรือให้เรียนวิชาต่อไปน้ีโดยไม่นับหน่วยกิต	 (NC)	 และ

ได้ค่าผลการประเมินเป็น	 S	 นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา

แต่ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1027101		 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ	 3(3-0-6)
	 Fundamentals	of	Education	and
	 Professional	Development	
1027401		 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน	 3(3-0-6)
	 Fundamentals	of	Curriculum	and
	 Instruction	

	 	 	 	 2)	 กรณทีีน่กัศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาสาขาอืน่ทีม่ใิช่สาขา

ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยตรงจะต้องมีความรู้ในด้านการออกแบบ

และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์แต่ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนแต่

มีประสบการณ์	 คณะกรรมการบัณฑิตอาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่าน

เกณฑ์ทีก่�าหนด	หรอืให้เรยีนวชิาต่อไปนีโ้ดยไม่นบัหน่วยกิตและได้ค่าผลการ

ประเมนิเป็น	S	นกัศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาปริญญามหาบณัฑติสาขาทางการ

ศึกษาแต่ประสงค์จะเรียนเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

4. ค�าอธิบายรายวิชา

8093101  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced  Research  

 Methodology  

	 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และสรุปความจริงในการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการขั้นตอนในการ

ด�าเนินการวิจัยแบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการ

วิจัยและการสรุปผลการวิจัยการประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี	 คุณค่าของ

ศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8090101  ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies 3 

 การทบทวนและศึกษาหลักไวยากรณ์	 และการพัฒนาทักษะ

อังกฤษ	4	ด้าน	ได้แก่	การฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียน	โดยเน้นการ

ฟังและการพูด	เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ	เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยายทาง

วิชาการ	 ประกาศและการสนทนา	 แล้วสามารถสรุปความโดยการพูดและ

การน�าเสนอโดยใช้โปรแกรมน�าเสนอได้	(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

8091101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 3(2-2-5)

 Information and Communication

 Technology 3 

	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

งานวิชาการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่เกี่ยวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา	

อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่องานวิชาการ	 การ

ใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและอ้างอิง	 ทักษะการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

การเขียนบทความวิจัยและการน�าเสนอผลงานวิจัยการตรวจสอบความซ�้า

ซ้อนของงานวิจัย	 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร
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 Importance	of	information	technology	and	academic	
communication,	high	skills	of	using	computer	related	study	area,	
the	internet	and	implementation	of	social	media	for	academic	
purposes,	online	data	based	and	referring,	computer	program	
skills,	 writing	 research	 article	 and	 presentation	 of	 research 
results,	Plagiarism	Detection,	ethics	and	moral	in	using	information 
technology	and	communication	

หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) 

1094101  การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 Computer-Based Learning 
	 หลักการของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเรียนรู้หลักการ
ของคอมพวิเตอร์เพือ่สนบัสนนุการเรยีนรูท้ัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์และ
หลกัการของสือ่คอมพวิเตอร์ข้ันสูงทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละจติวทิยาทีเ่กีย่วข้อง
และวิธีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษาร่วมสมัย	 มาใช้
เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการคิด	 แนวทางการศึกษาวิจัย
เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์	 สามารถบุกเบิกและ
แสวงหาความรู้ใหม่ได้โดยอิสระ
	 The	principle	of	using	a	computer	as	a	learning	base,	
the	principles	of	computer	media	to	support	learning	both	online	
and	offline	media,	and	 the	principles	of	advanced	computer 
learning,	learning	theory	and	relevant	psychology,	and	applying 
education	 technology	 and	 innovation	 in	 education	 to 
research	 and	 develop	 a	 learning	model	 and	 thinking,	 and 

research	approaches	to	support	a	classroom	practice	through	

computers

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1094240 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Special Topics on Advanced 

 Computer Education 

	 ความรูใ้นขอบข่ายท่ีอยูใ่นความสนใจของการวจิยัค้นคว้าใหม่	ๆ 	

ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูงเพื่อการศึกษา	เพื่อสร้างความรู้

ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจบุนัโดยไม่ซ�า้ซ้อนกบัรายวชิาทีบ่รรจไุว้แล้ว

ในหลักสูตร

	 Knowledge	 in	 the	 educational	 areas	 of	 current 

interesting	research	topics;	new	technology,	advanced	computer	

education,	 to	 gain	 knowledge	 that	 is	 relevant	 to	 the	 current	

situation	 and	does	not	overlap	with	 the	 courses	 included	 in	

the	curriculum

1094242 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5)

 Innovation for Computer Education 

	 ความหมายและขอบข่ายของนวัตกรรมที่สามารถน�ามาใช ้

ทางคอมพิวเตอร์ตัวแบบการจัดการเรียนการสอน	 ตัวแบบเพื่อการพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนและตัวแบบอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องการฝึกปฏิบัติการ

สร้างนวัตกรรมหรือตัวแบบทางคอมพิวเตอร์ศึกษา	 โดยด�าเนินการตาม

ระเบียบวิธีการวิจัย

	 Definition	and	the	scope	of	innovation	for	computer 

education	 focusing	 on	 studying	 models	 of	 instructional 

management,	models	 of	 instructional	 system	 development,	

and	other	related	models,	practice	of	designing	innovations	or	

models	for	computer	education	based	on	research	methodology
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก)

1094103 สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5)

 Advanced Statistics for Research 

	 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนการวเิคราะห์พหนุามการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ร่วมสายสัมพนัธ์พาร์เชยีล	สหสมัพนัธ์พหคุณูและการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู

การวิเคราะห์จ�าแนกสหสัมพันธ์คาโนนิคอลการวิเคราะห์องค์ประกอบและ

การวิเคราะห์เส้นทาง

	 Statistical	estimation	and	hypothesis	testing,	analysis 

of	 variance,	 multivariate	 analysis	 of	 variance,	 analysis	 of 

covariance,	partial	correlation,	multiple	correlation	and	multiple	

regression	analysis,	classification	analysis,	canonical	correlation	

analysis,	composition	analysis,	and	path	analysis

1094230 การพัฒนาจริยธรรมเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)

 Ethical Development for Society

 in Digital Age 

	 ความส�าคัญและจ�าเป็นของจริยธรรมในสังคมสภาพแวดล้อม

ในยุคดิจิทัลการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลสภาพทางจริยธรรมและ

ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารต่อสงัคมไทยและสงัคม

โลกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปราบปรามการกระท�าผิดทางเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์จริยธรรมทางศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีพการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ตรงของผู้เรียนเก่ียวกับปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมใน

สภาพแวดล้อมดิจิทัลการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัย

ของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

1094231 การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)

 Multimedia Development for Education 

	 หลักการและองค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์และ

แนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนามัลติมีเดียอย่างเป็นระบบการน�า

เสนอเนื้อหาแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาแนวทางการพัฒนามัลติมีเดียขั้นสูง 

ทั้งแบบผ่านเว็บและไม่ผ่านเว็บรวมถึงการประเมินผลสื่อที่พัฒนาขึ้น

	 P r i nc ip le s 	 and 	 component s 	 o f 	 a r t i fi c i a l 

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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1094232 สื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)

 Social Media for Learning  

	 แนวคิดด้านสื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้	 การเรียนรู้ร่วมกัน	 การมี

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนกบัสือ่เพือ่ประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอน	

การออกแบบและการพฒันาสือ่การเรยีนรู	้	แนวทางการวิจยัด้านการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมและการปฏิบัติสร้างและทดลองใช้สื่อสังคมเพื่อการ

เรียนรู้
	 The	 concept	 of	 social	 media	 for	 learning, 
collaborative	 learning,	 interaction	 between	 students	 and	 the 
media	 use	 in	 teaching	 design	 and	 development	 of	 learning	
materials,	the	research	approaches	in	the	use	of	social	media	
in	learning	practices,	and	the	creation	and	trial	of	social	media	
in	learning

1094233 คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน 3(3-0-6)

 Computer-Supported Collaborative Learning  

	 ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน	หลักการของคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน

การเรยีนรูร่้วมกนั	(CSCL)	การออกแบบการเรยีนรูร่้วมกนั	กลยทุธ์การเรยีน 

การสอน	 เครื่องมือสนับสนุน	 บทบาทของครู	 บทวิจารณ์และความกังวล	

ระบบสนับสนุนการเรียนรู ้ร ่วมกันและการฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน

	 Theories	 of	 collaborative	 learning,	 principles	 of	

computer-supported	 collaborative	 learning	 (CSCL),	 design	 for	

collaborative	 learning,	 instruction	 strategies,	 support	 tools,	

teacher	 roles,	 criticism	 and	 concerns,	 supporting	 system	 in 

collaborative	 learning,	 practice	 for	 application	 for	 computer 

supported	collaborative	learning

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1094234 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Distance Learning

 Technology 

	 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลข้ันสูงวิทยาการโทรศัพท์โทรทัศน์

ตามสายการสื่อสารดาวเทียมวีดิทัศน์การประชุมทางไกลด้วยภาพสื่อ

คอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อการสื่อสารข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตการประสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข ้ากับการสื่อสาร

โทรคมนาคมเพื่อการเรียนการสอนในระยะไกลหรือเพื่อการสอนเสริมใน 

ชั้นเรียน

	 Advanced	 distance	 learning	 technology,	 television	

sciences,	 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

1094235 ระบบการสอนเสริมแบบเชิงปัญญา 3(2-2-5)

 Intelligent Tutoring Systems 

	 การน�าปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน

รู้ความแตกต่างระหว่างบทเรียนที่มีและไม่มีโมเดลในมุมมองทางทฤษฎีวิธี

การร่วมสมยัในการแทนความรูแ้ละจดัระบบความรูเ้พือ่การออกแบบโมเดล

เนื้อหา	 (โมเดลผู้เชี่ยวชาญ)	โมเดลผู้เรียนและยุทธวิธีในการสอน	(ติวเตอร์)	

แบบจ�าลองของโมเดล	 ระบบการเรียนส�าหรับตรวจสอบทฤษฎีท่ีน�ามาใช้

แนวคิดส�าหรับการใช้เครื่องมือด้านพุทธิพิสัยแบบปัญญาประดิษฐ์ตัวกลาง

แบบปัญญาประดิษฐ์และผู้ช่วยในการเรียน
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

1094241 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5)

 Seminar on Advanced Computer

 Education Research  

	 การศึกษาและส�ารวจเอกสารการวิจัยระดับดุษฎี	 นิพนธ์ทาง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง	 ทฤษฎีต่าง	 ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ศึกษา	 แนวทางการวิจัยขั้นสูงคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาในปัจจุบันและอนาคต	 การน�าผลการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาไป

ใช้ในการเรียนการสอน	 คอมพิวเตอร์และการฝึกปฏิบัติการวิจัยโดยเน้น 

การวิจัยและการพัฒนา

	 Study	and	survey	of	dissertation	document	in	computer 

education	or	related	research,	theories	of	computer	education,	

trends	 of	 the	 advanced	 research	 in	 computer	 education	 at 

present	 and	 the	 future,	 the	 application	 of	 the	 results	 for 

computer	education	focusing	on	research	and	development

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1094243 ระเบียบวิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6)

 Research Methodology in 

 Computer Education 

	 ความรูพ้ืน้ฐานในการด�าเนนิงานวจิยัทางด้านคอมพวิเตอร์ศกึษา

การก�าหนดปัญหาหรอืตัง้ค�าถามวจิยัโดยเน้นปัญหาปัจจบุนัด้านคอมพวิเตอร์

ศกึษาและเทคโนโลยกีารปรทิศัน์เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องการก�าหนด

สมมติฐาน	 วัตถุประสงค์การวิจัยการออกแบบงานวิจัยสถิติและเครื่องมือ

ที่ใช้ส�าหรับงานวิจัยการวิเคราะห์และแปลผลทางสถิติการเขียนโครงร่าง/	

บทความ/รายงานวิจัยการน�าเสนอด้วยวาจากระบวนการและเกณฑ์ใน

การพิจารณาบทความวิจัยเพื่อน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือลงพิมพ์ใน

วารสารเชิงวิชาการคุณภาพงานวิจัยและอิมแพคแฟคเตอร์

	 Basic	knowledge	ofconducting	research	inthe	field	of	

computereducation,theproblemorresearch	 question,	 focusing	

on	current	issueson	computereducation	andtechnology,review	

of	 thedocuments	 andrelatedresearch,	 formulating	 research 

hypothesis,	 research	 purposes,	 designingresearch,	 statistics 

and	research	tools,	statisticalanalysis	andinterpretation,	writing 

aproposal/	 paper/research	 report,	 oralpresentation,	 the 

processes	 andcriteria	 for	 examining	 research	 articles 

a t con fe rence so rpub l i c a t i on 	 i n academ i c j ou rna l s , 

research	quality	and	impactfactor
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1094244 ระบบการสอนออนไลน์ 3(2-2-5)

 Online Instructional System 

	 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์	

การจัดการระบบการเรียนรู้	 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

การประเมินผลและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

	 Designing	 and	 development	 of	 online	 learning,	 

earning	management	system,	conductive	learning	environment,	

assessment,	and	applying	appropriate	software	in	learning

หมวดวิทยานิพนธ์

1094290 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 Thesis 

	 การค้นคว ้า	 วิ เคราะห์ข ้อมูลและสร ้างองค ์ความรู ้ ใหม  ่

ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา	 โดยใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูง	 ส�าหรับแก้ปัญหา 

ด้านการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบและน�าผลการวจิยัมาเขยีนวทิยานพินธ์

ที่มีคุณภาพสูง	 ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการภายใต้การก�ากับ 

ดูแลและการให้ค�าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

	 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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

1027101 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Education and

 Professional Development 

	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา	ปรัชญาการศึกษา	จิตวิทยา

การศึกษา	 ประวัติการศึกษา	 นโยบายการจัดการศึกษาในปัจจุบันในแง่

ของเป้าหมายการจัดการศึกษา	 โครงสร้างการจัดการศึกษานวัตกรรม

ทางการศึกษา	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 แผนการศึกษาแห่งชาติ 

องค์วชิาชพีและใบประกอบวชิาชพีครแูละผูบ้รหิาร	ปัญหาและแนวโน้มการ

จัดการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ

	 Fundamental	concept	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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1027401 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6)
 Fundamentals of Curriculum 
 and Instruction 
	 พื้นฐานหลักการ	 แนวคิดและความเป็นมาของหลักสูตร 
องค์ประกอบของหลักสูตรและการสอน	 การวางแผนพัฒนาหลักสูตร	
การน�าหลกัสตูรไปใช้และการประเมนิผลหลกัสตูร	หลกัสตูรการศกึษาแต่ละ
ระดับ	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีในการออกแบบการสอน	รูปแบบการสอน 
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบการบริหารจัดการในชั้นเรียน	การวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน

	 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

1074101 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Design and Development of 

 Computer Courseware 

	 กระบวนการออกแบบและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร  ์

อย่างเป็นระบบ	 ภายใต้กระบวนการวิจัยทางการศึกษา	 เพื่อการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	 โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ	 ค�านึงถึงหลักการส่วนต่อประสานคนกับคอมพิวเตอร์	 รูปแบบ

การโต้ตอบ	 ความสะดวกในการใช้งาน	 การปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรีย 

นและคอมพิวเตอร์	 ฝึกปฏิบัติ	 วิเคราะห์เนื้อหา	 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์	

การสร้างแบบทดสอบ	การออกแบบ	จอภาพ	การเขียนบทด�าเนินเรื่องและ

การประเมินผลสื่อการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

1074103 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม 3(2-2-5)

 Authoring System and Programming 

	 องค์ประกอบ	หน้าที่และคุณลักษณะของระบบนิพนธ์บทเรียน	

การเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียและไฮเปอร์เท็กซ์	 รวมทั้งวิจารณ์และส�ารวจ

วิธีการและขั้นตอน	 การออกแบบการเช่ือมโยงโดยใช้ระบบนิพนธ์บทเรียน	

ศึกษาโปรแกรมระบบนิพนธ์บทเรียน	 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ์

ช่วยสอน	 (CAI)	 และบทเรียนบนเว็บ	 (WBI)	 และศึกษาโครงสร้างและองค์

ประกอบของระบบบริหารจัดการบทเรียน	(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,	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)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.  ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 :	 Doctor	of	Philosophy	Program	in

	 	 	 		 	 	 	Educational	Research	and	Evaluation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 	 	 	 (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

				ชื่อย่อ	(ไทย)			 :		 ปร.ด.	(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

				ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :		 Doctor	of	Philosophy

	 	 	 	 	 	 	(Educational	Research	and	Evaluation)

				ชื่อย่อ	(อังกฤษ)				 :	 Ph.D.	(Educational	Research	

	 	 	 	 	 	 and	Evaluation)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
	 3.1	 จ�านวนหน่วยกิต	 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	 48	 หน่วยกิต	
ส�าหรับแบบ	1.1	และไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต	ส�าหรับแบบ	2.1
	 3.2	 โครงสร้างหลักสูตร	
	 	 จัดหลักสูตรเป็น	2	แผนการศึกษา	ดังนี้
	 	 	 1)	 แบบ	 1.1	 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย	 โดยมีการท�า
วิทยานิพนธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	 อาจก�าหนดให้มีการเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมหรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่น	ๆ	เพิ่มเติมก็ได้	แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามหลักสูตรก�าหนด	 ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญามหาบัณฑิต	 จะต้องท�า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต

	 	 	 2)	 แบบ	 2.1	 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย	 โดยมีการท�า

วทิยานพินธ์ทีม่คีณุภาพสงู	ก่อให้เกดิความก้าวหน้าทางวชิาการและวชิาชีพ	

ท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	และมีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไม่

น้อยกว่า	 18	 หน่วยกิต	 โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	 54	

หน่วยกิต

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต/หลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1

1. หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า

	 1.1	หมวดวิชาแกนร่วม

	 1.2	หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 	 1.2.1	วิชาบังคับ

	 	 1.2.2		วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

2. หมวดวิทยานิพนธ์

-

-

-

-

-

48

18

	3

15

	9

	6

36

รวม 48 54
  

3.3	รายวิชา

	 3.3.1	 หมวดวิชาแกนร่วม	จ�านวน	3	หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8093101	 	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 	 	 Advanced	Research	Methodology	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	จ�านวน	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

	 	 1)	 วิชาบังคับ	จ�านวน	ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิตประกอบด้วย

รายวิชาต่อไปนี้

1093731	 สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัย	 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�านวน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	ให้เลือกเรียน

จากรายวิชาต่อไปนี้

1091103	 สถิติเบื้องต้นส�าหรับการวิจัย																 3(2-2-5)									
	 Basic	Statistics	for	Research	
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	 การประเมินแบบตอบสนองและ	 3(2-2-5)
	 แบบสร้างสรรค์	 	
	 Responsive	and	Constructive

	 Evaluation 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1093724	 การประเมินแบบเสริมพลังและ	 3(2-2-5)

	 แบบมีส่วนร่วม

	 Empowerment	and	Participatory	

	 Evaluation	

1093725	 การประเมินความต้องการจ�าเป็น	 3(2-2-5)

	 Need	Assessment	

1093726	 การประเมินบุคลากร	 3(2-2-5)

	 Personnel	Evaluation	

1093727	 การประเมินการเรียนรู้แนวใหม่	 3(2-2-5)

	 Alternative	Learning	Assessment	

1093732	 การวิเคราะห์พหุระดับ	 3(3-0-6)

	 Multilevel	Analysis	

1093733	 การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง	 3(3-0-6)

	 Structural	Equation	Modeling	

	 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	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1093748	 วิจัยเชิงประเมิน	 3(2-2-5)

	 Evaluation	Research	

1093751	 การประกันคุณภาพทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Educational	Quality	Assurance	

1093752	 วิธีวิทยาการเชิงผสมผสานใน	 3(2-2-5)

	 การวิจัยและการประเมิน

	 Mixed	Methodology	in	Research	
	 and	Evaluation	

1093753	 หัวข้อปัจจุบันทางการวิจัยและประเมิน	 3(2-2-5)

	 Current	Topics	in	Research	and	

	 Evaluation	

1093754	 การบริหารงานวิจัยและประเมิน	 3(2-2-5)

	 Administration	of	Research	and	

	 Evaluation	

1093755	 สัมมนาการวิจัยและประเมินผล	 3(1-4-4)

	 Seminar	on	Research	and	

	 Evaluation	

1093756	 สัมมนาวิทยานิพนธ์	1	 2(0-4-8)

	 Dissertation	Seminar	1	

1093757	 สัมมนาวิทยานิพนธ์	2	 2(0-4-8)

	 Dissertation	Seminar	2	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

  3.3.3	หมวดวิทยานิพนธ์	จ�านวน		36	หน่วยกิต

1093792	 วิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต

	 Dissertation	

	 3.3.4	 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	 (ไม่นับหน่วยกิต)	 จัดให้นักศึกษา 

เรียนภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

	 1)	 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวทิยาลยัก�าหนด	ต้องเรยีนรายวชิาเสรมิพืน้ฐานทีก่�าหนดโดยไม่นบัรวม
หน่วยกิต	และได้ค่าผลการประเมินเป็น	S	ดังนี้

8090101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3	 3(2-2-5)
	 English	for	Graduate	Studies	3	

	 2)	 ในกรณีที่เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นท่ี
ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา	 ต้องลงทะเบียนศึกษาในหมวดวิชาทางการศึกษา
โดยไม่นับรวมหน่วยกิตและได้ค่าผลการประเมินเป็น	 S	 (นักศึกษาที่ส�าเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาทางการศึกษา	 แต่ประสงค์จะเรียนเพิ่ม
เติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)	 ประกอบด้วย
รายวิชาดังนี้

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 ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

4. ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Research Methodology 

	 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และสรุปความจริงในการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	 กระบวนการข้ันตอนในการ

ด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงใน 

การวิจัยและการสรุปผลการวิจัย	 การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี	 คุณค่า

ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 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 สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5)

 Advanced Statistics for Research  

	 แนวคิดและวิธีการทางสถิติระดับสูงเก่ียวกับการวิเคราะห์พหุ

ตัวแปร	 เช่น	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร	 การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วมพหตุวัแปร	การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนคิอล		การวเิคราะห์

องค์ประกอบ	การวิเคราะห์การจ�าแนกกลุ่ม	การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุ

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การวิเคราะห์เส้นทาง	 การวิเคราะห์พหุระดับ	 การวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง	และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหรุะดบั	การประยกุต์

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 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

1093721 ทฤษฎีและการประยุกต์การประเมิน 3(2-2-5)

 Theory and Application of Evaluation 

	 พฒันาการของวทิยาการประเมิน	ศาสตร์แห่งการแสวงหาคุณค่า	

เป้าหมายของการประเมนิ	รปูแบบและกระบวนทศัน์การประเมนิแบบต่าง	ๆ 	

การพัฒนารูปแบบการประเมิน	การประยุกต์การประเมินในการด�าเนินงาน

ต่าง	ๆ	และปฏิบัติการประเมิน

	 Development	of	evaluation	methodology,	science	of	

merit	investigation,	goal	of	evaluation,	models	and	paradigms	

of	different	evaluation	approaches,	development	of	evaluation	

models,	 application	 of	 evaluation	 for	 job	 performance	 and	

evaluation	practices
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1093742 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5)

 Educational Research and 

 Development 

	 แนวคิดหลักการเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา	 ความแตกต่าง

ระหว่างการวิจัยและพัฒนาและการวิจัยทั่ว	 ๆ	 ไป	 รูปแบบของการวิจัย

และพัฒนา	งานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาประเภทต่าง	ๆ	เช่น	งานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา	 งานวิจัยและพัฒนาระดับห้องเรียน	

โรงเรียน	 การน�าผลการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไปใช้	 ตลอดจน 

การศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

	 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

  4.2.2 วิชาเลือก

1091103 สถิติเบื้องต้นส�าหรับการวิจัย  3(2-2-5)

 Basic Statistics for Research 

	 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่มการแจกแจง 

แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ ์

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	 สถิติไม่

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

อิงพารามิเตอร์	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัย	 การประยุกต์
โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
	 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	appropri-
ate	statistics	for	research,	application	of	statistical	packages	for	
data	analyses,	practices	of	data	analysis	and	interpretation.   
1093711  ทฤษฎีการวัดและการทดสอบขั้นสูง 3(2-2-5)
 Advanced Theory of Measurement 
 and Testing 
	 ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม	 ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ	
และทฤษฎีอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการศึกษา	ความตรง	ความเที่ยง	
ความคลาดเคลื่อนในการวัด	การแปลความหมายคะแนน	การน�าทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ในการวัดผลการศึกษา
	 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

1093722 การประเมินอภิมาน 3(2-2-5)
 Meta-evaluation 
	 แนวคิดการประเมินอภิมานแบบต่าง	 ๆ	 ขั้นตอนและวิธีการ
ด�าเนินงานประเมินอภิมาน	ปฏิบัติการประเมินอภิมานในโครงการประเมิน
	 Concepts	 of	 different	 types	 of	 meta-evaluation,	
procedures	and	methods	of	meta-evaluation,	practices	of	me-

ta-evaluation	in	an	evaluation	project
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
   

1093723   การประเมินแบบตอบสนองและ 3(2-2-5)

 แบบสร้างสรรค์ 

 Responsive and Constructive Evaluation 

	 แนวคดิพืน้ฐานและพฒันาการของการประเมินแบบตอบสนอง	

และแบบสร้างสรรค์	วธิกีารและขัน้ตอนการด�าเนนิงานประเมนิโครงการโดย

ใช้การประเมนิแบบตอบสนองและแบบสร้างสรรค์	ปฏบิตักิารประเมนิโดยใช้

การประเมินแบบตอบสนองและแบบสร้างสรรค์

	 Basic	concepts	and	development	of	responsive	and	

constructive	evaluation,	methods	and	procedures	 in	program	

evaluation	using	responsive	and	constructive	evaluation;	prac-

tices	of	evaluation	using	responsive	or	constructive	evaluation	

approach

1093724 การประเมินแบบเสริมพลังและ 3(2-2-5)

 แบบมีส่วนร่วม                                    

 Empowerment and Participatory Evaluation 

	 แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการของการประเมินแบบเสริมพลัง

และแบบมส่ีวนร่วม	วธิกีารและขัน้ตอนการด�าเนนิงานประเมนิโครงการโดย

ใช้การประเมินแบบเสริมพลังและแบบมีส่วนร่วม	ปฏิบัติการประเมินโดยใช้

การประเมินแบบเสริมพลังและแบบมีส่วนร่วม

	 B a s i c 	 c o n c e p t s 	 a n d 	 d e v e l o pmen t 	 o f 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1093725 การประเมินความต้องการจ�าเป็น 3(2-2-5) 
 Need Assessment 
	 หลักการ	 แนวคิดการประเมินความต้องการจ�าเป็น	 ขั้นตอน 
วิธีการ	 การวิเคราะห์และการแปลผลการประเมินความต้องการจ�าเป็น	
ปฏิบัติประเมินความต้องการจ�าเป็น
	 Principles,	concepts	of	need	assessment,	procedures,	
methods,	 analysis	 and	 interpretation	 of	 the	 results	 of	 need	
assessment,	practices	of	need	assessment

1093726 การประเมินบุคลากร                          3(2-2-5)        
 Personnel Evaluation 
	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีการประเมินบุคลากร	 การคัดเลือก	
สรรหา	และประเมินการปฏิบัติงาน	วิธีการและการสร้างเครื่องมือประเมิน
บุคลากร	เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินบุคลากร	แนวทางการน�าผลการ
ประเมินบุคลากรไปประยุกต์ใช้	ปฏิบัติการประเมินบุคลากร
	 Principles,	concepts,	and	theories	of	personnel	eval-
uation,	selecting,	recruiting,	and	performance	evaluation,	meth-
ods	and	construction	of	instruments	for	personnel	evaluation, 
criteria	and	standards	of	personnel	evaluation,	application	and	
practices	of	personnel	evaluation

1093727 การประเมินการเรียนรู้แนวใหม่  3(3-0-6)
               Alternative Learning Assessment 
	 หลักการ	แนวคิดการประเมินการเรียนรู้แนวใหม่	รูปแบบและ
วิธีการประเมินการเรียนรู้แนวใหม่	 การประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน	
ปฏิบัติการประเมินการเรียนรู้แนวใหม่
	 Principles,	concepts	of	alternative	learning	assessment,	
models	and	methods	of	alternative	learning	assessment,	appli-
cation	of	alternative	learning	assessment,	practices	of	alternative	

learning	assessment
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1093712 การทดสอบทางจิตวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Psychological Testing 

	 วิธีการทดสอบและการวดัทางจติวทิยา	แบบทดสอบและแบบวดั

ชนดิต่าง	ๆ 	เช่น	แบบวดัความถนดั	แบบตรวจสอบความสนใจในอาชพี	แบบ

วัดบุคลิกภาพและแบบวัดเจตคติ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา		

การประยกุต์ทฤษฎกีารทดสอบทางจติวทิยาในการวจิยัและประเมนิผลการ

ศกึษา	ปฏิบัตกิารใช้เครือ่งมอืมาตรฐาน	สร้างและหาคณุภาพเครือ่งมอืวดัทาง

จิตวิทยา

	 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 

	 วธิกีารประมาณค่าพารามเิตอร์ในโมเดลพหรุะดับ	การวเิคราะห์

และแปลความหมายผลการวิเคราะห์พหุระดับ	 การประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์พหุระดับ

	 Methods	of	parameter	estimation	in	multilevel	model,	

analysis	and	interpretation	of	the	results	of	multilevel	analysis,	

application	of	statistical	packages	for	multilevel	analysis

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1093733 การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 3(2-2-5)

 Structural Equation Modeling Analysis 

	 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรล	 การวิเคราะห ์

และแปลความหมายผลการวเิคราะห์โมเดลลสิเรล	การประยกุต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล

	 Methods	of	parameter	estimation	 in	LISREL	model,	

analysis	and	interpretation	of	the	results	of	LISREL	model	analysis, 

application	of	statistical	packages	for	LISREL	model	analysis

1093743 การวางแผนการทดลองขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Experimental Design 

	 แบบแผนการทดลองและการวิเคราะห์เชิงสถิติของแต่ละ

แบบแผนการทดลอง	 เช่น	 แบบแผนสุ่มสมบูรณ์	 แบบแผนสปลิทพล็อท	

แบบแผนจัตุรัสลาติน	 แบบแผนเนสเต็ด	 แบบแผนแฟคทอเรียลบางส่วน	

และแบบแผนแฟคทอเรียลที่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นสัดส่วน	 โมเดล 

และการแปลงคะแนนเพื่อการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับโมเดล	 การทดสอบ

เปรียบเทียบพหุคูณของค่าเฉลี่ยแบบวางแผนไว้ก่อนและไม่ได้วางแผนไว้

ก่อน	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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1093744 การวิจัยเชิงอนาคต 3(2-2-5) 

 Futuristic Research 

	 แนวคดิ	หลกัการ	ขัน้ตอนการวจัิยเชงิอนาคต	เทคนคิวธิกีารและ

การออกแบบเครือ่งมอืเพือ่ใช้ในการวจิยัเชงิอนาคต	การประยกุต์ใช้การวจิยั

เชิงอนาคตเพื่อการพัฒนา	ปฏิบัติการวิจัยเชิงอนาคต

	 Concepts,	 principles,	 and	 procedures	 of	 futuristic 

research,	instrumental	techniques	and	designs	for	using	in	futuristic 

research,	 futuristic	 research	 applications	 for	 development, 

practices	of	futuristic	research

1093745 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Qualitative Research 

	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาทาง 

การศึกษาและทางสังคม	 โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพบางวิธี	 เช่น 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 การสนทนากลุ่ม	 การศึกษาประวัติ

องค์กรและประวัติชุมชน	การตรวจสอบความตรงของข้อมูล	การวิเคราะห์

และเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ	การวิจารณ์และประเมินงานวิจัยเชิง

คุณภาพ

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1093746 การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน 3(2-2-5)

 Synthesis of Research and Evaluation 

	 แนวคดิ	วธิกีารสงัเคราะห์งานวจัิยและประเมนิเชงิคณุภาพและ

เชงิปรมิาณแบบต่าง	ๆ 	การเขยีนรายงานการสงัเคราะห์งานวจิยัและประเมนิ	

ปฏิบัติการสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน

	 Concepts	 and	methods	 of	 synthesizing	 different 

types	of	qualitative	and	quantitative	research	and	evaluation,	

synthesis	 report	writing,	 practices	 of	 research	 and	evaluation	

synthesis	

1093747 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6)

 Sampling Techniques 

	 ทฤษฎแีละหลกัการในการชกัตวัอย่าง	วธิกีารชกัตวัอย่างแบบใช้

ความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็น	การก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างในวธิี

การชกัตวัอย่างแบบต่าง	ๆ 	ความคลาดเคลือ่นในการสุม่และการประมาณค่า

	 Theories	 and	 principles	 of	 sampling	 techniques, 

probability	sampling	and	non-probability	sampling,	determination	

of	sample	size,	sampling	error	and	estimation

1093748 การวิจัยเชิงประเมิน              3(2-2-5)     

 Evaluative Research 

	 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงประเมินทาง

สงัคมศาสตร์และทางการศกึษา	ความสมัพนัธ์ระหว่างการวจิยัทัว่ไปและการ

วจิยัเชงิประเมนิ	บทบาทและความส�าคญัของการวจิยัเชงิประเมนิ	เทคนคิวธีิ

ด�าเนินการวิจัยเชิงประเมินแต่ละประเภท	รูปแบบการวิจัยเชิงประเมิน	การ

เก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 และการเขียนรายงานการวิจัยเชิง

ประเมิน
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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)
 Educational Quality Assurance 
	 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก	การพัฒนา 
ตัวบ่งชี้	 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน	 เทคนิคการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา	ปฏิบัติการออกแบบระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
	 Internal	and	external	quality	assurances	in	education,	
the	 development	 of	 indicators	 and	 standards	 of	 evaluation, 
techniques	 for	 developing	 the	 quality	 of	 education, 
practices	 of	 designing	 the	 system	 of	 quality	 assurances	 in 
education

1093752 วิธีวิทยาการเชิงผสมผสาน 3(2-2-5)
 ในการวิจัยและการประเมิน 
 Mixed Methodology in 
 Research and Evaluation 
	 มโนทัศน์พื้นฐานทางการวิจัยและประเมิน	วิธีวิทยาเชิงปริมาณ	
วิธีวิทยาเชิงคุณภาพวิธีวิทยาการเชิงผสมผสานในการวิจัยและการประเมิน	
รูปแบบ/แบบแผนเชิงผสมผสานทางการวิจัยและประเมิน	 การสังเคราะห์
งานวจิยัและประเมนิ	วธิวีทิยาการเชงิผสมผสานการสงัเคราะห์งานวจิยัและ
ประเมิน	 การประยุกต์วิธีวิทยาการเชิงผสมผสานในการวิจัยและประเมิน 
การประยุกต์วิธีวิทยาการเชิงผสมผสานในการสังเคราะห์งานวิจัยและ

ประเมิน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Foundation	 concepts	 of	 research	 and	 evaluation. 

Quantitative	methodology.	 Qualitative	methodology.	 Mixed	

methodology	 in	 research	 and	 evaluation.	 research	 design	 in	

Mixed	methodology	 research	 and	 evaluation.	Meta	 analysis	

research	 and	 evaluation.	Mixed	methodology	meta	 analysis 

research	and	evaluation.	Application	mixed	methodology	research 

and	evaluation.	Application	mixed	methodology	meta	analysis	

research	and	evaluation

1093753 หัวข้อปัจจุบันทางการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5)
 Current Topics in Research and Evaluation 
	 หัวข้อใหม่	ๆ	ที่เป็นความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการวิจัยและ
ประเมิน	 ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการเฉพาะทางและท่ีจัดประชุมใน
สมาคมวิชาชีพทางการวิจัยและประเมินในแต่ละปี
	 New	 topics	 in	 the	 advancement	 of	 research	 and	
evaluation,	which	 published	 in	 academic	 journals	 of	 specific 
fields,	 and	 found	 in	 annual	 conferences	 that	 organized	 by 
research	and	evaluation	professional	organizations

1093754 การบริหารงานวิจัยและประเมิน 3(3-0-6)

 Administration of Research and Evaluation 

	 การก�าหนดแก่นเร่ืองวิจัยและประเมิน	 การหาทีมวิจัยและ

ประเมิน	 การเสนอโครงการวิจัยและประเมิน	 การท�าสัญญาขอรับทุน 

การปฏิบัติตามสัญญา		การจัดประชุมมอบหมายงานรับผิดชอบในโครงการ	

การก�ากับติดตามและการสะท้อนกลับรายงานผลการประเมินตนเองและ

ทีมงานในโครงการ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 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

1093755 สัมมนาการวิจัยและประเมินผล 3(1-4-4)

 Seminar in Research and Evaluation 

	 การอภิปราย	แนวคิดและประเด็นทางการวิจัยและประเมินผล	

การเสนอแนวคดิในการพฒันาศาสตร์ด้านการวจิยัและประเมนิผล	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

1093756 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 2(0-4-8)

 Dissertation Seminar 1 

	 การสัมมนาแนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการและงานวิจัยร่วมสมัย

ทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษาประเด็นปัญหาทางการวิจัยและ

ประเมินผลการศึกษาโดยเน้นกรอบแนวคิดในการท�าวิทยานิพนธ์

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1093757 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 2(0-4-8)
 Dissertation Seminar 2 
	 การสัมมนาหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และการด�าเนินการวิจัย
ตามประเด็นปัญหาในการท�าวิทยานิพนธ์	โดยเน้นหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	
และปัญหาใหม่	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินการวิจัย	 ในประเด็นท่ีท�า
วิทยานิพนธ์
	 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

 4.3 หมวดวิทยานิพนธ์

1093792 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 Dissertation 
	 วิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางสถิติ	 การวิจัย	 การวัดและ
ประเมนิผลการศกึษาอย่างใดอย่างหนึง่	เน้นทางด้านความคดิรเิร่ิมสร้างสรรค์
ทางวิชาการ	การน�าทฤษฎีและหลักการใหม่	ๆ	มาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยว
กับสถิติ	การวิจัย	การวัดและประเมินผลการศึกษา	โดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย	
และเทคนิคการประเมินผล	 รวมทั้งสามารถน�าองค์ความรู้ท่ีสร้างสรรค์มา
พัฒนาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา	ภายใต้การดูแลของคณะอาจารย์
ที่ปรึกษา	
	 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	 evaluat ion	 techniques,	 including 
implementation	 of	 the	 created	 knowledge	 for	 educational	
research	and	evaluation	development,	under	supervision	of	a	
dissertation	advisory	committee
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

8090101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5)
 English for Graduate Studies 3 
	 ทบทวน	ศึกษาหลักไวยากรณ์	และพัฒนาทักษะอังกฤษ	4	ด้าน	
ได้แก่	การฟัง	การพดู	การอ่า	และการเขยีน	โดยเน้นการฟัง	และการพดูเพือ่
การสื่อสารทางวิชาการ	 เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยายทางวิชาการ	ประกาศ	
และการสนทนา	 แล้วสามารถสรุปความโดยการพูด	 และการน�าเสนอโดย
ใช้โปรแกรมน�าเสนอได้		 	
	 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

1091103 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6)

 Fundamentals of Curriculum and Instruction 

	 พื้นฐานหลักการ	 แนวคิดและความเป็นมาของหลักสูตร 

องค์ประกอบของหลักสูตรและการสอน	 การวางแผนพัฒนาหลักสูตร	

การน�าหลักสูตรไปใช้	 และการประเมินหลักสูตร	 หลักสูตรการศึกษาแต่ละ

ระดับ	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีในการออกแบบการสอน	รูปแบบการสอน 

การจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ	 การบริหารจัดการในชั้นเรียน 

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,	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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 

	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา	ปรัชญาการศึกษา	จิตวิทยา

การศึกษา	 ประวัติการศึกษา	 นโยบายการจัดการศึกษาในปัจจุบันในแง่

ของเป้าหมายการจัดการศึกษา	 โครงสร้างการจัดการศึกษา	นวัตกรรมทาง 

การศึกษา	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 แผนการศึกษาแห่งชาติ 

องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร	ปัญหาและแนวโน้ม

การจัดการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ

	 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	Educa-

tion,	the	National	Education	Plans,	the	Professional	Organizations	

and	the	Certified	License	for	professionally	qualified	teacher/

administrator,	problems	and	trends	on	educational	management	

in	Thailand	and	overseas
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย			 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 :	 Doctor	of	Philosophy	Program	in	

	 	 	 	 	 	 Research	and	Curriculum	Development

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :	 ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ	(วจิยัและพฒันาหลกัสตูร)

	 ชื่อย่อ	(ไทย)		 :	 ปร.ด.	(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

	 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :	 Doctor	of	Philosophy	(Research	and	

	 	 	 	 	 	 Curriculum	Development)

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)	 :	 Ph.D.	(Research	and	Curriculum	

	 	 	 	 	 	 Development)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	จ�านวนหน่วยกิต

	 	 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	57	หน่วยกิต

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร

	 	 จัดแผนการศึกษาที่ เน ้นการวิจัย	 แบบ	 2.1	 ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.	 2559	 โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	 36	 หน่วยกิตและเรียน

รายวชิาไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกติโครงสร้างหลกัสตูรแบ่งเป็นหมวดวชิา	ดงันี้

หมวดวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

แบบ 2.1 แผนปกติ

ก. หมวดวิชาแกนร่วม 3+3*

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 ข.	1		วิชาบังคับ

		 ข.	2	 วิชาเลือก

18

12

6

ค. หมวดวิทยานิพนธ์ 36

ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6*

รวม 57

*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3	รายวิชา

	 	 3.3.1	 หมวดรายวิชา

	 	 	 	 1)	หมวดวชิาแกนร่วมเรยีนไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกติตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เรื่อง	วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิต

ศึกษา	(ภาคผนวก	ข)	ได้แก่

8093101	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 	 Advanced	Research	Methodology	

8090101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3*	 3(2-2-5)

	 	 	 English	for	Graduate	Studies	3	

หมายเหตุ	 *	 กรณีที่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตาม

	 	 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยก�าหนดต้องเรียน 

	 	 รายวิชาภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 3	 โดยไม่นับ 

	 	 รวมหน่วยกติ	(NC)	และได้ค่าผลการประเมนิเป็น	S

	 	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้านแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มวิชา	ดังนี้

	 	 	 1)	 วิชาบังคับให้เรียน	12		หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

1096101	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)
	 Curriculum	Development	

1096102	 การออกแบบระบบและนวัตกรรม	 3(2-2-5)
	 การวิจัยพัฒนาหลักสูตร
	 Instructional	System	Design	and	
	 Innovation	for	Research	Curriculum	
	 Development	

1096103	 การวิจัยและสถิติศาสตร์ขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
	 Research	and	Advanced	Statistics	for	
	 Curriculum	Development	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1096203	 สัมมนาวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 Seminar	on	Research	and	

	 Curriculum	Development	

	 	 2)	 วิชาเลือกให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	 จาก

รายวิชาต่อไปนี้

1096231	 การจัดการความรู้และการวิจัยพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 Knowledge	Management	and		

	 Research	Curriculum		

	 Development	

1096232	 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขั้นสูง																										3(2-2-5)
	 Research	and	Advanced	Curriculum		
	 Development	

1096233	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 3(2-2-5)
	 ในการวิจัยพัฒนาหลักสูตร
	 Technologies		Applied		for	Research	
	 Curriculum	Development	

1096234	 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)
	 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	
1096235	 ปฏิบัติการออกแบบวิจัยและพัฒนาหลักสูตร		 3(0-3-6)
	 Internship	Design	Research	and	
	 Curriculum	Development	
1096236	 สัมมนาขั้นสูงทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร		 3(2-2-5)
	 Advanced	Seminar	on	Research	
	 and	Curriculum	Development	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

 3.3.3	 หมวดวิทยานิพนธ์จ�านวน	36	หน่วยกิต

1096290	 วิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต

	 Thesis	

	 3.3.4		หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

	 กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีความรู้ในสาขาวิจัยหลักสูตรหรือพัฒนา

หลักสูตร	 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่าน

เกณฑ์ท่ีก�าหนด	 หรือให้เรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต	 (NC)	 และได้

ค่าผลการประเมินเป็น	 S	 นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา

แต่ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

1096170	 พื้นฐานทางด้านหลักสูตร	 3(3-0-6)

	 Fundamentals	of	Curriculum	

1096271	 พื้นฐานทางด้านการวิจัย	 3(3-0-6)

	 Fundamentals	of	Research	

4.  ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 กลุ่มวิชาแกนร่วม

  4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8060101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 1     3(2-2-5)

             English for Graduate Studies 1 

											 ฝึกทกัษะพืน้ฐานในการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ภาษาองักฤษในชวีติ

ประจ�าวันเน้นการอ่านและการสรุปความ	 เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับการค้นคว้าวิจัยในสาขาของผู้เรียนโดยใช้สื่อที่เป็นส่ิงพิมพ์และ

อิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

												 	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

8070101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2       3(2-2-5)                          

 English for Graduate Studies 2 

									 ฝึกทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ระดับกลาง	 	 (Intermediate	 level)	 รวมทั้งเทคนิคการอ่าน	 การอ่าน

บทความทางวิชาการ	อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	สามารถสรุปและน�าเสนอ

บทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

																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�าหรับบัณฑิตศึกษา 3     3(2-2-5)

             English for Graduate Studies 3 

											 ทบทวน		ศกึษาหลกัไวยากรณ์		และพฒันาทกัษะองักฤษ	4	ด้าน	

ได้แก่	การฟัง	การพดู		การอ่านและการเขยีน	โดยเน้นการฟังและการพดูเพือ่

การสื่อสารทางวิชาการ	 เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยายทางวิชาการ	ประกาศ

และการสนทนาแล้ว	 สามารถสรุปความโดยการพูดและการน�าเสนอโดยใช้

โปรแกรมน�าเสนอได้		(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,	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

lectures,	 announcement	 and	 conversation,	 summarization	
through	verbal	practice	and	PowerPoint	presentation

 4.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
8061101   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1    3(2-2-5)
             Information and Communication
 Technology 1 
													 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	สารสนเทศเพือ่การสือ่สาร
และสืบค้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่องานวิชาการ
	 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 
														 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้ันสูง	 สารสนเทศ 
เพ่ือการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส�าเร็จรูปเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ
									 Advanced	 information	 and	 communicat ion 
technology,	information	communication	retrieval	and	application	
of	package	program	for	academic	presentation

 4.1.3 กลุ่มวิชาสถิติกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย

8072101 สถิติส�าหรับการวิจัย     3(2-2-5) 
           Statistics for Research 
								 ความหมายและประโยชน์ของสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความน่าจะเป็น	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง
แบบสุ่มของค่าสถิติ	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่า	 การทดสอบ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

สมมติฐานของค่าสถิติต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ ์

การวเิคราะห์ความแปรปรวน		การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม		สถติศิาสตร์

ไม่องิพารามเิตอร์	การเลอืกใช้สถติทิีเ่หมาะสมส�าหรบัการวจิยั	การประยกุต์

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล

					 Definit ions	 and	 benefits	 of	 	 statist ics,	 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

 4.1.4 กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย

8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5)
          Educational Research 
 Methodology  
	 ความหมายและลกัษณะของการวจิยั	หลกัการ	แนวคดิและแนว
ปฏบิตักิารวจิยั	ประเภทของการวจิยั	กระบวนการและการออกแบบการวจิยั
ทางการศึกษา	การชักตัวอย่าง	การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย	การ
วิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย	 ฝึกปฏิบัติ
การวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	 การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน
	 Definitions	and	characteristics	of	research;	principles,	
concepts	and	guidline	to	research;	types	of	research,	process	
and	designs	of	educational	research,	sampling,		constructing	and	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

finding	qualities	of	 research	 instrument,	data	 analysis,	writing 
proposal	and	research	report;	practices	on	research	and	applicat-
ing	of	research	results	to	develop	learning,	teaching,	and	learners

8073102  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(2-2-5)        

             Research Methodology in 

 Social Science  

											 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย	 ประเภทและ 

กระบวนการวจิยัการก�าหนดปัญหาการวจิยั	ตวัแปรและสมมตฐิาน	การเกบ็

รวบรวมข้อมูล		การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย	

การประเมนิงานวจิยั	การน�าผลวิจยัไปใช้	จรรยาบรรณนกัวจัิยและเทคนคิวธิี

การวจิยัเฉพาะทางด้านสงัคมศาสตร์และฝึกปฏิบตักิารศกึษาค้นคว้างานวจิยั		

การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

	 	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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8073103   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์        3(2-2-5)            

            Research Methodology in Science 

									 ความหมาย	 ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย	 ประเภทและ

กระบวนการวจิยัการก�าหนดปัญหาการวจัิย		ตวัแปรและสมมตฐิาน		การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย		

การประเมินงานวิจัย	 การน�าผลวิจัยไปใช้	 จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิค

วิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างาน

วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

	 Definit ions,	 character ist ics	 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	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และสรุปความจริงในการวิจัย		ระเบียบวิธีวิจัย	กระบวนการขั้นตอนในการ

ด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการ

วิจัยและการสรุปผลการวิจัย	 การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี	 คุณค่าของ

ศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 Philosophical	 foundations,	 epistemologies,	 logical	

principles	in	research	inquiry,	and	drawing	conclusions	from	the	

research	 results,	 research	methodology,	 process	 in	 research, 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

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

 4.2  หมวดวิชาแกนร่วม 

8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Research Methodology 

	 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และสรุปความจริงในการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการขั้นตอนในการ

ด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูงในการ

วิจัยและการสรุปผลการวิจัย	 การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธีคุณค่าของ

ศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 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	meth-

odology,	research	value	for	quality	development,	and	multidis-

ciplinary	research

8090101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5)
 English for Graduate Studies 3 
	 การทบทวนและศึกษาหลักไวยากรณ์และการพัฒนาทักษะ
อังกฤษ	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 การฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียน	 โดยเน้น 
การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ	เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยาย
ทางวิชาการ	 ประกาศและการสนทนาแล้ว	 สามารถสรุปความโดยการพูด
และการน�าเสนอโดยใช้โปรแกรมน�าเสนอได้	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Review	and	study	of	grammar	and	language	devel-
opment	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	

 4.3 หมวดวิชาบังคับ

1096101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

 Curriculum Development 

	 หลกัการแนวคดิทฤษฎทีางด้านหลกัสตูรวเิคราะห์วจิารณ์บรบิท

การเปลีย่นแปลงการประเมนิผลและพฒันาหลักสตูรการออกแบบการพฒันา

และการน�าหลักสูตรไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

	 Principles,	 concepts,	 and	 theories	 of	 curriculum; 

analysis,	 and	 criticism	 of	 contexts	 of	 changes	 in	 curriculum	

evaluation	and	development;	curriculum	design	and	curriculum	

implementation	in	curriculum	management	with	efficiency

1096102  การออกแบบระบบและนวัตกรรม 3(2-2-5)

 การวิจัยพัฒนาหลักสูตร                               

 Instructional System Design and 

 Innovation for Research 

 Curriculum Development 

	 การวเิคราะห์ทฤษฎี	หลกัการและแนวคดิในการออกแบบระบบ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบระบบเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

Analyses	 of	 theories,	 principles,	 and	 concepts	 of	 designing 

technology	and	innovation	systems;	practices	of	designing	tech-

nology	and	innovation	systems	for	curriculum	development

1096103 การวิจัยและสถิติศาสตร์ขั้นสูง 3(2-2-5)

 เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

 Research and Advanced Statistics 

 for Curriculum Development 

										 การวิจัยและเทคนิควิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณทางการ

พัฒนาหลักสูตร	 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 

ทางสถิติขั้นสูงทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและวิเคราะห์งานวิจัย 

ที่ใช้สถิติขั้นสูงทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

	 Research	 and	 Techniques	 and	 methods	 of 

multivariate	 analysis	 in	 curriculum	 development,	 practice	

of	 statistical	 packages	 for	 analyzing	 research	 and	 curriculum	 

development	 data	 using	 advanced	 statistics	 of	 analysis	 of 

curriculum	development	research	using	advanced	statistics

1096203 สัมมนาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

 Seminar on Research and 

 Curriculum Developmen 

	 สัมมนาหลักการแนวคิดและรูปแบบการวิจัยการออกแบบ 

การวิจัยการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินผล	 และวิพากษ์งานวิจัยทั้ง 

งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและฝึกปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 	Seminar	on	principles,	concepts,	and	research	model,	

research	designs;	analysis,	synthesis		evaluation	and	criticism	of	

both	quantitative	and	qualitative	research	works	in	the	field	of	

curriculum	and	curriculum	development;	practices	of	conducting	

research	in	curriculum	development

 4.4 หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก)

1096231 การจัดการความรู้และการวิจัย 3(2-2-5)

 พัฒนาหลักสูตร  

 Knowledge Management and  

 Research Curriculum  

 Development 

	 หลักการของการจัดการความรู้	 โดยการบูรณาการใช้เครื่อง

มือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรด้วยการประยุกต์องค์ 

ความรู้สู่การปฏิบัติ

	 Principles	of	knowledge	management	by	integration	

of	 tool	 for	 achieving	 goal	 by	 practical	 application	 a	 body	 of	

knowledge	into	practice

1096232 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขั้นสูง             3(2-2-5)                                 

 Research and Advanced Curriculum  

 Development 

	 แนวคิด	 หลักการ	 ระเบียบวิธีวิจัย	 การออกแบบการวิจัยแบบ

ผสมวิธีที่เน้นกระบวนการวิจัยพัฒนาหลักสูตร	 การเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย

ให้เหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตร	การจัดท�ารายงานผลการวิจัย	ข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Concepts	and	principles	of	mixed	methods	research, 

Mixed	 Methods	 research	 design	 focusing	 on	 curriculum 

development	 research	 processes,	 appropriate	 selection	 of	

research	methodology	 for	 curriculum	 development	 writing	

research	 reports	 ,	 policy-based	 suggestions	 and	 practical 

suggestions

1096233 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิจัย 3(2-2-5)

 พัฒนาหลักสูตร 

 Technologies  Applied for Research 

 Curriculum Development 

	 หลักการและองค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์และ

แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการวิจัยพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบการบูรณาการประยุกต์ความรู้ด้านทฤษฎีสู ่การปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

	 Guidelines	for	principles	and	components	of	artificial 

intelligence	 and	 trends	 of	 Technologies	 application	 for	

systematic	 Research	 curriculum	 development,	 applicative 

integration	of	theoretical	Knowledge	into	curriculum	development 

practices	for	sustainalte	local	curriculum	development

1096234 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 Innovation in Research and 

 Curriculum Development Based

 on Sufficiency Economy 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 มโนทัศน์และกระบวนทัศน์เก่ียวกับการออกแบบวิจัยและ
พฒันาหลกัสตูรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง	แนวคดิ	หลกัการและการพฒันา
นวัตกรรมทางด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	
กระบวนการพัฒนาและเผยแพร่วิจัยและพัฒนาหลักสูตร	ทิศทางและแนว
โน้มของนวัตกรรมด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	
ที่สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง	 การเผยแพร่	 ผลการทดลองใช้
นวัตกกรรมวิจัยและพัฒนาสู่สาธารณชน
	 Concepts	 and	 paradigms	 involved	 in	 research	
and	 curriculum	 development	 design	 based	 on	 sufficiency	
economy,	 ideas	 and	 principles	 of	 research	 and	 curriculum 
development	based	on	sufficiency	economy,	the	development	
process	and	dissementation	of	 innovation	 	 the	direction	and	
trends	of	innovation	in	research	and	curriculum	development	
based	on	sufficiency	economy	conforming	the	transiting	context,	
dissemination	the	experiment	and	the	report	of	the	outcome	of	
innovation	usage	to	the	public.

1096235 ปฏิบัติการออกแบบวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

 Internship Design Research and 

 Curriculum Development

	 ปฏบิตังิานการออกแบบวจิยัและพัฒนาหลกัสตูรในสถานการณ์

จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาจัด

ท�าโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการบูรณาการและการประยุกต ์

ความรู้ด้านทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

	 Internship	 Design	 Research	 and	 Curr iculum 

Development	in	real	situations	both	domestic	and	international	

contexts,	consistent	with	students’	specialization;	development	

of	projects	 related	 to	curriculum;	 integration	of	 theories	 into	

practices
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1096236 สัมมนาขั้นสูงทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5)

 Advanced Seminar on Research and

 Curriculum Development 

	 สมัมนาประเดน็ปัญหาทางการวจิยัด้านหลกัสูตรและการพฒันา

หลักสูตรโดยเน้นกรอบแนวคิดในการท�าวิทยานิพนธ์

	 Seminar	 on	 problems	 of	 research	 and	 curriculum 

development.	with	an	emphasis	on	conceptual	framework	for	

conducting	a	research	in	a	specialized	area

 4.5 หมวดวิทยานิพนธ์

1096290 วิทยานิพนธ์ 36(0-72-36)

 Thesis 

	 การท�าวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนท้อง

ถ่ินอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการภายใต้การ

ก�ากับดูแลและการให้ค�าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

	 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 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.6 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

1096170 พื้นฐานทางด้านการวิจัย 3(3-0-6)

 Fundamentals of Research 

	 ความหมายของการวิจัย	 ประเภทของการวิจัย	 ขั้นตอนของ 

การวจิยั	แนวทางการวจิยัแบบต่าง	ๆ 	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	กลุม่ตวัอย่าง	

ขนาดตวัอย่าง	การสุม่ตวัอย่าง	การวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติ	ิการประเมนิผล

งานวิจัยและการรายงานผลการวิจัย

	 Definition	and	types	of	 research,	steps	of	 research,	

guidelines	for	different	types	of	research,	research	instrument,	

sample,	 size	 of	 sample,	 sampling,	 statistical	 data	 analysis, 

research	evaluation	and		writing	research	report

1096271 พื้นฐานทางด้านหลักสูตร 3(3-0-6)

 Fundamentals of Curriculum  

	 พื้นฐานหลักการ	 แนวคิดและความเป็นมาของหลักสูตร	 องค์

ประกอบของหลักสูตรและการสอน	 การวางแผนพัฒนาหลักสูตร	 การน�า

หลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการประยุกต์ใช้หลักสูตร	 หลักสูตรการ

ศึกษาแต่ละระดับ	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีในการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร

	 Fundamental	 of	 principles,	 ideas	 and	 background 

of	 curriculum,	 components	 of	 curriculum	 and	 instruction, 

planning	 for 	 cur r iculum	 development , 	 cur r iculum 

implementation	 and	 curriculum	evaluation,	 curricula	 at	 each	

education	level,	principles,	 ideas,	and	theories	for	curriculum	

development	design,	and	implementation
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.  ชื่อหลักสูตร 

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 	 	 	สาขาวชิาการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาท้องถิน่

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 Doctor	of	Philosophy	Program	in	

	 	 	 	 	 Educational	Management		for	

	 	 	 	 	 Local	Development		

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)		 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 	 	 (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

	 		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�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ	สาขาวิชาการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา

ท้องถ่ินเป็นแบบ	2.1	โดยเรียนไม่น้อยกว่า	21		หน่วยกติ	และ	ท�าวทิยานพินธ์	

36	หน่วยกิต	รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า	57	หน่วยกิต	

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร	ประกอบด้วย		5		กลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มรายวิชา
แบบ 2 

(หน่วยกิต)

1. กลุ่มวิชาแกนร่วม 3/3*

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

	 2.1	กลุ่มวิชาบังคับ

	 2.2	กลุ่มวิชาเลือก

2.3	กลุ่มวิชาเสริมทักษะการวิจัยและ

	 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาท้องถิ่น*	

18

12

6

9*

3. กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

	 3.1	วิทยานิพนธ์	 36

รวมหน่วยกิต 57
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3	รายวิชา
	 	 3.3.1	กลุ่มวิชาแกนร่วม		3	หน่วยกิต
														 	 ให้เรียน	3	วิชา	ๆ	ละ	3	หน่วยกิต	รวม	6	หน่วยกิต		

8090101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3*	 3(2-2-5)	

	 English	for	Graduate	Studies	3			

8093101	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง		 3(2-2-5)

	 Advanced	Research	Methodology	
หมายเหตุ		*	 กรณทีีน่กัศกึษาทีส่อบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ	ตามหลกัเกณฑ์ 
	 	 และเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด	ต้องเรยีนรายวชิาภาษา 
	 	 อังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 3	 โดยไม่นับหน่วยกิต	 (NC) 
	 	 และได้ค่าผลการประเมินเป็น	S			

	 	 3.3.2	หมวดวิชาเฉพาะด้าน		

	 	 	 1)	กลุ่มวิชาเอกบังคับ	12	หน่วยกิต

1067101	 ปรัชญาและแนวคิดของการ	 3(2-2-5)	
	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น					 														
	 Philosophy	and	Concepts	of	
	 Human	and	Community	Resource	
1067102		 การบริหารและการจัดการศึกษา	 3(2-2-5)
	 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น			
														 Educational	Management	and	
	 Administration	for	Local
	 Development	
1067103			สถิติศาสตร์ขั้นสูงในการวิจัยทาง	 3(2-2-5)	
	 บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น					
				 Advanced	Statistics	in	Research	in	
	 Educational	Management	for	
	 Local	Development		 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1067104		 สัมมนาพลวัตนวัตกรรมการจัดการศึกษา	 3(2-2-5)
	 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น		
												 Seminar	Dynamic	Innovation	
	 Educational	Management	for	
	 Local	Development	
1068401		 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการเรียน	 3(2-2-5)
	 การสอนและภูมิปัญญาท้องถิ่น																				
	 Seminar	on	Local	Curriculum
	 Instruction	Development	and

	 Local	Wisdom			 

	 2)	 กลุ่มวิชาเอกเลือก	 6	 หน่วยกิต	 โดยเลือกจากรายวิชา 

ดังต่อไปนี้	

1067202	 แผนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)

	 เชิงบูรณาการในองค์การทางการศึกษา	

	 Strategic	Plan	and	Integrative	Change	

	 in	Educational	Organization	

1067203	 สัมมนาภาวะผู้น�าทางการบริหารการ	 3(2-2-5)

	 ศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน	

	 Seminar	on	Educational	Administration	

	 Leadership	in	Locality	and	

	 Community	

1067205	 ศาสตร์พระราชากับการจัดการศึกษา	 3(2-2-5)

	 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	

	 King’s	Science	with	Educational

	 Management	for	Local

	 Development	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1068201	 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว	 3(3-0-6)

	 โรงเรียนและชุมชน	

	 Relations	between	Family	School	

	 and	Community	

1068202	 ทฤษฎีระบบส�าหรับการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น	3(2-2-5)

	 Systems	Theory	for	Education	and	

	 Local	Development	

1068203	 ท้องถิ่นศึกษา	 3(2-2-5)	

	 Locality	Studies	

1068204	 การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัด	 3(2-2-5)

	 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	

	 Independent	Study	on	Educational	

	 Management	for	Local	Development	

1068205	 การฝึกปฏิบัติการวิจัยการจัดการศึกษา	 3(1-3-5)

	 ในบริบทท้องถิ่น	

	 Practice	Research	Educational	

	 Management	in	Local	Context	

1068206	 ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัด	 3(2-2-5)

	 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	

	 Self-Sufficient		Economy	model

	 with	Educational	Management		for

	 Local	Development	    

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

		 	 	3)	 กลุ่มวิชาพื้นฐานเสริมทักษะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น	(ไม่นับหน่วยกิต)		6	หน่วยกิต																	

1067301	 เทคนิควิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				 3(2-2-5)																			

	 Research	Techniques	for	

	 Local	Development	

	1067302	 สัมมนาภาวะผู้น�าและการบริหารจัด	 3(2-2-5)

	 การตามแนวทางพระราชด�าริ

	 Seminar	on	Leadership	and	

	 Administration	According	to	His

	 Majesty’s	Initiatives	

	 	 	 3.1)	 กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา	 (ไม่นับหน่วยกิต)																	

3	หน่วยกิต

1069401			พื้นฐานทางการศึกษาและการบริหาร	 3(2-2-5)

	 จัดการการศึกษา																													

	 Educational	Foundation	and	

	 Educational	management	

	 กลุม่วชิาพืน้ฐานเสรมิทกัษะด้านการวจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่และ

กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาไม่นับหน่วยกิต	 (NC)	 	 (ผลการเรียนจะ	 เป็น	 S 

หรอื	U)	ส�าหรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าในสาขาอ่ืน 

ทีไ่ม่ใช่สาขาวชิาด้านการศกึษา	ครศุาสตร์และศกึษาศาสตร์	ต้องลงทะเบยีน

เรียนหรือการสอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์	 ท้ังน้ีต้องอยู ่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 4)	 วิทยานิพนธ์		

1069501		 วิทยานิพนธ์																					 36	หน่วยกิต																																																					

	 Thesis				

4.  ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8090101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5) 

 English for Graduate Student 3    

	 การทบทวน	หลักไวยากรณ์	 และพัฒนาทักษะอังกฤษ	4	ด้าน	

ได้แก่	การฟัง	การพดู	การอ่านและการเขยีน	โดยเน้นการฟัง	และการพดูเพือ่

การสื่อสารทางวิชาการ	 เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยายทางวิชาการ	ประกาศ	

และการสนทนาแล้ว	 สามารถสรุปความโดยการพูดและการน�าเสนอโด 

ยใช้โปรแกรมน�าเสนอได้	(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

8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  3(2-2-5)

 Advanced Research Methodology 

	 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และสรุปความจริงในการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	 กระบวนการข้ันตอนในการ

ด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในงาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

วจิยัและสรุปผลการวจิยั	การประยกุต์ใช้วจิยัผสานวธิ	ีคณุค่าของศาสตร์วจิยั

ในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 Philosophical	foundations,	epistemology,	logic	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

ค�าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน

 1. วิชาเอกบังคับ

1067101 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนา 3(2-2-5)

 ทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น 

   Philosophy and Concepts of 

 Human and Community Resource 

	 ปรัชญาและแนวคดิเชิงบรูณาการในการพัฒนาสงัคมและองค์กร 

พหุมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในด้านการศึกษาสังคม	

วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	การเมือง	จริยธรรม	กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเด็น

ปัญหาการพัฒนาประเทศและของโลก	 แนวโน้มทิศทางในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน	

	 Philosophy	 and	 integrated	 concepts	 of	 social	 and	

organizational	development,	Multi	dimensions	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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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1067102 การบริหารและการจัดการศึกษา 3(2-2-5)

 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   

 Educational Management and 

 Administration for Local Development 

	 แนวคดิและทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา	การสอนและการพฒันา

หลักสูตรท้องถิ่น	 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

การจดัการศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื		นวตักรรมการบรหิารการศกึษาเพือ่

พัฒนาท้องถิน่	สภาพการจดัการศกึษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่	เช่น	

ในระบบ	 นอกระบบและตามอัธยาศัย	 องค์ประกอบและระบบการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เหมาะสม	 กรณีศึกษาโครงการด้านการบริหาร 

การศกึษา	การพฒันาหลักสตูรท้องถิน่ในโรงเรยีนต้นแบบ	งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศ

	 Concep t s 	 and 	 t heo r i e s 	 o f 	 educa t i ona l 

administration.	Instructional	and	local	curriculum	development,	

process	of	community	participation	in	educational	management, 

educational	 management	 for	 ssustainable	 development;	

educational	management	 innovation	 for	 local	 development;	

condition	of	educational	management	of	local	administration	

such	as	formal	education,	non-formal	education	and	informal	

education;	components	and	educational	management	system	for	

appropriately	local	development;	case	study	of	the	educational	

management		projects,	local	curriculum	development	in	model	

school.	Research	studies	related	to	educational	management	

for	local	development	in	Thailand	and	abroad	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1067103 สถิติศาสตร์ขั้นสูงในการวิจัยทางบริหาร 3(2-2-5) 

 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 Advanced Statistics for Research 

 in Educational Management  

 for Local Development 

	 แนวคิดและวิธีการทางสถิติศาสตร์ระดับสูงเกี่ยวกับการ 

วิเคราะห์หลายตัวแปร	 เช่น	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 การวิเคราะห ์

ความแปรปรวนร่วม	การวเิคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร	การวเิคราะห์

ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ	 การวิเคราะห์การจ�าแนกกลุ่ม	 การวิเคราะห์ 

การจดักลุม่พห	ุการวเิคราะห์เส้นทาง	การวเิคราะห์พหรุะดบัและการวเิคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้างเป็นต้น	 และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ในหารวิเคราะห์ข้อมูล	 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการออกแบบ 

ระเบียบวิธีวิจัย	เพื่อการบริหารการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1067104 สัมมนาพลวัตนวัตกรรมการจัดการศึกษา 3(2-2-5)

 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 Seminar Dynamic Innovation

 Educational Management

 for Local Development 

	 สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านการวิจัยการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 ด้านการบริหารการศึกษา	 การพัฒนาหลักสูตร

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและชุมชน 

เพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนในท้องถิ่น 

ตามสภาพปัญหาและความต้องการชองท้องถิ่น	 แนวโน้มและทิศทาง 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตและการสัมมนาเพื่อระดม 

ความคิดและประมวลผลงานหรือประสบการณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ

ประเด็นเร่ืองที่ควรท�าการค้นคว้าวิจัยและเทคนิคของระเบียบวิธีวิจัยการ

ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

	 Seminar	on	issues	of	evolution	educational	research		

for	local	development,	Management	Education	Local	Curricu-

lum	Development	and	local	wisdom,	Community	learning	pro-

cess	,To	promote	the	quality	of	life	of	local	people	According 

to	 local	 problems	 and	 needs,	 Directions	 for	 educational 

management	for	local	development	in	the	future.		And	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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1067105 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการเรียน 3(2-2-5)

 การสอนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 Seminar on Local Curriculum 

 Instruction Development 

 and Local Wisdom 

	 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ	

และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	 วิเคราะห์

การจัดการศึกษาในท้องถ่ิน	 ทั้งการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย	 จัดสัมมนาเพื่อวิพากษ์สภาพปัจจุบันและปัญหา	

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอนส�าหรับท้องถิ่น	 ร่วมกับนักวิชาการและผู้รู้ครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ทั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น	 ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม

และทันสมัย	 ทันเหตุการณ์	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน

ของท้องถิ่น

	 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	scholars	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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.2 วิชาเอกเลือก

1067201 แผนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

 เชิงบูรณาการในองค์การทางการศึกษา 

 Strategic Plan and Integrative Change

 in Educational Organization 

	 องค์ประกอบและกระบวนการของแผนยุทธศาสตร์	 ทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงการจัดองค์การและทางสังคม	 หลักการบูรณาการ 

การวิเคราะห์องค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ	 	 กรณีศึกษา

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการเปล่ียนแปลงเชิงบูรณาการในองค์การ

ทางการศกึษา	การน�าเสนอรปูแบบทีเ่หมาะสมของแผนยทุธศาสตร์เพือ่การ

เปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ

	 Component	 and	 process	 of	 strategic	 plan,	 social 

and	 organizational	 management	 theory,	 principle	 of	 

integration,	organizational	analysis	for	integrative	change;	a	case	

study	of	strategic	planning	for	integrative	change	in	educational	

organization;	presentation	of	an	appropriate	model	of	strategic	

plan	for	integrative	change

1067202 มมนาภาวะผู้น�าทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)

 ในท้องถิ่นและชุมชน 

 Seminar on Educational Administration

 Leadership in Locality and Community  

	 การสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและ

แนวโน้มของภาวะผู้น�าทางการบริหารการศึกษาในบริบทระหว่างประเทศ	

ระดับประเทศ	 ท้องถิ่นและชุมชน	 เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์	 บทบาทและภาวะผู้น�าของผู้บริหารการศึกษากับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การพฒันานโยบาย	การน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั	ิและการประเมนินโยบาย

การศึกษาในท้องถิ่น	 การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

ศึกษาในท้องถิ่น	 การประกันคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและชุมชนและ

การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน	 สัมมนาผล

การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร	เกีย่วกบัภาวะผูน้�าทางการศกึษาในท้องถิน่และชมุชน

	 Seminar	 on	 issues	 related	 to	 current	 conditions,	

problems	 and	 trends	 in	 executive	 leadership	 education	 in	

the	 international	 context	 at	 national,	 local	 and	 community	

levels;	 educational	 service	 area	 and	 school;	 critical	 analysis,	

roles	and	leadership	of	educational	administrator	and	policies 

development;	implementation	of	policy	into	action	and	evaluation 

of	local	education	policy;	mobilizing	resources	and	technology	

for	local	education;	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

1067203 ศาสตร์พระราชากับการจัดการ 3(2-2-5)

 ศึกษาพัฒนาท้องถิ่น 

 King’s Science with Educational

 Management for Local Development 

	 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประวัติความเป็นมาของศาสตร์

พระราชาในประวัติศาสตร์กับการพัฒนาชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย	อยุธยา	

ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นพอสังเขป	 ศาสตร์พระราชาตามโครงการ

ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

(รัชกาลที่	9)	กับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Study,	 development	 during	 analysis	 and	 synthesis 

regarding	 history	 and	 philosophy	 of	 the	 Royal	 project	 in	

the	 history	 of	 Thailand:	 Sukhothai,	 Ayutthaya,	 Thonburi	 and	

Rattanakosin	 period.	 Royal	 project	 of	 King	 Rama	 9	 and	 the 

application	Educational	Management	for	development	.

1068201 ภาษาอังกฤษส�าหรับการวิจัย 3(2-2-5)

 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 English Language of Research for

 Local Development  

	 หลกัไวยากรณ์	ทีเ่น้นพฒันาทกัษะการอ่านเชงิวชิาการระดบัสงู

เพื่อหาใจความส�าคัญ	การตีความ	การคิดวิเคราะห์	 เช่น	การอ่านบทความ

ทางวิชาการ	วานวิจัย	หนงัสอืพมิพ์	และอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วข้องในการ

ศึกษาค้นคว้าวจิยัในสาขาของผูเ้รยีนแล้ว	สามารถสรปุความโดยการพดูและ

เขียนได้เพื่อการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

	 Review	 and	 study	 of	 grammar	 with	 emphasis	 on	

reading	skill	development	at	an	advanced	level.	The	focus	of	

this	course	is	reading	for	the	maim	idea	and	interpretation	and	

critical	reading.	Special	emphasis	is	placed	on	reading	academic	

articles,	research	reports,	newspapers	and	publications	relating	

to	the	student’s	academic	needs	in	their	fields	of	studies.	The	

learners	transfer	this	information	from	reading	passages	to	oral	

and	written	forms	of	Research	for	Local	Development	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

1068202 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 3(3-0-6)

 โรงเรียนและชุมชน 

 Relations between Family School 

 and Community 

 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสามประสานระหว่างครอบครัวโรงเรียน 
และชมุชนผลกระทบของ	ครอบครัวและชมุชนทีม่ต่ีอโรงเรยีน	ความร่วมมือ 
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ	 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับชุมชน	
เทคนิคเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขัน	 การตรวจสอบโรงเรียนโดยชุมชน 
กรณีศึกษาเชิงประจักษ์กรณีความร่วมมือระหว่างครอบครัว	 โรงเรียนและ
ชุมชน
	 Three-way	 flow	 of	 relations	 between	 family,	
school,	and	community;	 Impact	of	family	and	community	on	
school;	 political,	 and	 economic	 collaboration;	 relationships	
between	 education	 and	 community;	 competitive	 strategy 
techniques	 examining	 school	 by	 community,	 empirical	 case	
studies	of	collaboration	between	family,	school	and	community

1068203 ทฤษฎีระบบส�าหรับการศึกษากับ 3(2-2-5)

 การพัฒนาท้องถิ่น 

 Systems Theory for Education and 

 Local Development 

	 ทฤษฎีระบบ	 (Systems	 Theory)	 และทฤษฎีอื่นท่ีมีลักษณะ

คล้ายกับทฤษฎีระบบ	 เช่น	 ทฤษฎีทางสังคม	 (Social	 Theory)	 ทฤษฎี

โครงสร้าง-หน้าท่ี	 (Structural-Functional	 Theory)	 ทฤษฎี	 “ปฏิจจ

สมุปบาท”	 ในพระพุทธศาสนา	 ทฤษฎี	 “Function”	 ในคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์	ทฤษฎ	ี“Physiology”	ของร่างกายมนษุย์	ทฤษฎ	ี“Transfor-

mation”	ในภูมิศาสตร์	การสังเคราะห์เชิงระบบด้านการบริหารการศึกษา

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 	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

1068204 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5)
 Locality Studies 
	 การสังเคราะห์องค์ความรู ้ เกี่ยวกับการศึกษาสังคมและ
มานุษยวิทยา	เช่น	องค์ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	การแพร่กระจาย	
การเคล่ือนไหวทางสังคม	 โครงสร้างการหน้าที่นิยม	 และนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม	 ซึ่งองค์ความรู้เหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อการท�าความเข้าใจเรื่องท้อง
ถ่ิน	เช่น	ภมูปัิญญาท้องถิน่	เศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืงการปกครอง	วฒันธรรม	
สุขภาพและการศึกษา	โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธีและแบบเชิงปฏิบัติ
การแบบมส่ีวนร่วม	น�าไปสูก่ารวางแผน	การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาท้องถิน่
ทั้งระดับครอบครัว	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		

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

1068205 การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัดการ 3(2-2-5)

 ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 Independent Study on Educational 

 Management for Local Development 

	 	การพฒันาหวัข้อเค้าโครงอย่างย่อ	ตามแนวคดิและทฤษฎต่ีาง	ๆ 	

เช่น	ทฤษฎรีะบบ	ทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา	ทฤษฎหีลกัสตูรและการสอน		

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	กรณีศึกษาจากชุมชนหรือโรงเรียน

ตามความสนใจ	 การจัดท�าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 การขออนุมัติ

โครงการและลงทะเบียน	 การพัฒนาเค้าโครงของการศึกษาอย่างละเอียด	

การสัมมนาและระดมความคิดเห็นจากผลการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้

	 Concept	 paper	 development	 according	 to	 various	

theories	etc.	system	theory,	educational	management	theory,	

curriculum	 instructional	 theory,	 educational	management	 for	

local	development;	 interesting	case	studied	from	community	

or	school,	an	independent	study	project,	project	approval	and	

registration;	a	study	proposal	in	details;	seminar	and	discussion	

form	the	project	findings

1068206 การฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(1-3-5)

 Educational Management Practicum

 for Local Development 

	 	การฝึกปฏิบัติสมทบกับโครงการค้นคว้าวิจัยตามความสนใจที่

มีการด�าเนินการอยู่จริง	การเข้าไปมีบทบาทหรือการมีส่วนร่วมกับโครงการ	

การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาท้องถิน่ในลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่	ทีม่เีนือ้หา

และวิธีการสอดคล้องกับความสนใจและมีความสะดวก	การฝึกปฏิบัติอย่าง

ครบทกุขัน้ตอนของการด�าเนนิงานโครงการ	การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาท้อง

ถิ่นในทั้งภาครัฐหรือเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นขนาดเล็กหรือระดับชาติ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Practice	 of	 interesting	 research	 project	 being 
implemented,	role	and	participation	with	the	project,	educational	
management	for	local	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

1068207 ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับ 3(2-2-5)
 การจัดศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 Self-Sufficient Economy Model 
 with Educational Management  
 for Local Development  
	 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง	 เช่น	 นโยบายและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ทฤษฎีฐานราก	การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทนุทางสังคมและแนวคดิพึง่ตนเอง	พึง่พากนัเอง	ประโยชน์ของแนวคิดทฤษฎี
เหล่านี้ต่อการท�าความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว	 ระดับ
ชุมชนและระดับชาติ	 แล้วใช้แนวคิดเหล่าน้ีไปวางแผนการจัดการศึกษาใน
ระบบ	 นอกระบบและตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในระดับครอบครัว	
ระดับชุมชนและระดับชาติ	
		 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

 4.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานเสริมทักษะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 

ท้องถิ่น (ไม่นับหน่วยกิต)

1067301 เทคนิควิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
 Research Techniques for Local 
 Development
	 การวิเคราะห์ตัวแบบทางความคิด	 (Conceptual	 Model) 
ของกระบวนการวิจัยและพัฒนา	 เทคนิควิธีส�าหรับแต่ละขั้นตอนของ 
การวิจัยและพัฒนา	 ฝึกสร้างโครงการที่เป็นการวิจัยและพัฒนา	 ฝึกด�าเนิน
การวิจัยตามโครงการ	 เขียนรายงานการวิจัย	 สัมมนาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็	โดยเน้นการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่างการวจัิยและพฒันา
กับการวิจัยแบบอื่น	ๆ	หรือการด�าเนินงานพัฒนาแบบอื่น	ๆ
	 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	

1067302 สัมมนาภาวะผู้น�าและการบริหาร 3(2-2-5)

 จัดการตามแนวทางพระราชด�าริ 

 Seminar on Leadership and 

 Administration According to His 

 Majesty’s Initiatives 

	 สัมมนาความรู ้ในหลักการและทฤษฎีการพัฒนาประเทศ 

การบริหารและการพัฒนา	 ภาวะผู้น�าหลักการและแนวคิดของการพัฒนา

ท้องถิน่	วเิคราะห์แนวคดิและทฤษฎขีองโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ในพระบาทส�าเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในแต่ละภูมิภาคทั้งในเขตเมืองและชนบท	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

การสังเคราะห์พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ใน

การทรงใช้ภาวะผูน้�าและการบรหิารการพฒันาท้องถิน่	การน�าหลกัการและ

ทฤษฎขีองโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริมาประยกุต์ใช้ในการจดัการ

ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	

	 Sem ina r 	 on 	 p r i n c i p l e s 	 and 	 theo r i e s 	 o f 

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	and	rural;	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	

 4.4 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)

1069401 พื้นฐานทางการศึกษาและการบริหาร 3(2-2-5)

 จัดการการศึกษา 

 Educational Foundation and

 Ecueational management 

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ส�าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการศึกษา

	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา	ปรัชญาการศึกษา		จิตวิทยา 

การศึกษา	 ประวัติการศึกษา	 นวัตกรรมการศึกษา	 หลักสูตรการศึกษา 

ระดับต่าง	 ๆ	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	

ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาต	ิ

ทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา	 ระบบการศึกษา	 ทรัพยากรทางการศึกษา	

นโยบายการจัดการศึกษา	 ทฤษฎีองค์การ	 ภาวะผู้น�าทางการศึกษา	 การ

จูงใจ	 กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา	 พฤติกรรมองค์การ	 โครงสร้าง

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

องค์การ	กระบวนการองค์การ	การประยุกต์	ทฤษฎีและกระบวนการเพื่อใช้

ในการบริหารจัดการการศึกษา

	 Fundamental	 concepts	 related	 to	 education, 

educational	 philosophy,	 educational	 psychology,	 history	 of	

education,	 educational	 innovation,	 educational	 curriculum	

at	various	 levels,	 the	National	Act	of	Education,	 the	National 

Education	Plans,	Problems	and	trends	of	educational	management 

of	Thailand	and	International	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	

 4.5 วิทยานิพนธ์

1069501 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 Thesis 

	 การวิจัยในหัวข้อที่น ่าสนใจในด้านการพัฒนานวัตกรรม 

การบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 การพัฒนาหลักสูตร 

ท้องถิ่น	 เพ่ือสร้างความรู้ใหม่	 หรือเพ่ือแก้ปัญหา	 โดยอยู่ในความดูแล 

ของอาจารย์ผู้ควบคุม

	 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	committee
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 :		 Doctor	of	Public	Administration	

	 	 	 	 	 	 Program	in	Public	Administration

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :	 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 	 	 	 (รัฐประศาสนศาสตร์)

				 ชื่อย่อ	(ไทย)		 :	 รป.ด.	(รัฐประศาสนศาสตร์)

				 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :	 Doctor	of	Public	Administration

	 	 	 	 	 	 (Public	Administration)

	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)			 	:	 D.P.A.	(Public	Administration)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	จ�านวนหน่วยกิต	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตร์	จัดการศึกษาเป็น	แบบ	2.1	เรียนรายวิชา	ไม่น้อย

กว่า	27	หน่วยกิต	และท�าวิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต	รวม	63	หน่วยกิต

	 3.2	โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 โครงสร้างหลักสูตร	ประกอบด้วย	4	หมวดวิชา	ดังนี้	

 

หมวดวิชา
แบบ 2.1

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาแกนร่วม 6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

	2.1	วิชาบังคับ	

	2.2	วิชาเลือก	

12

	9

3. หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ (ไม่นับรวมหน่วยกิต)

4. วิทยานิพนธ์ 36

รวมหน่วยกิต 63
 

	 3.3	รายวิชา

	 	 3.3.1	หมวดวิชาแกนร่วม	6	หน่วยกิต	

	 	 		 ให้เรียน	2	วิชา		รวม	6	หน่วยกิต	(วิชาภาษาอังกฤษส�าหรับ

บัณฑิตศึกษา	3	ไม่นับรวมหน่วยกิต)	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8093101	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง	 3(2-2-5)	

	 Advanced	Research	Methodology	

8090101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3	 3(2-2-5)	

	 English	for	Graduate	Studies	3	 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	

	 	 	 1)	 หมวดวิชาบังคับ	 เป็นวิชาบังคับพื้นฐานเพ่ือการศึกษา

ทางรัฐประศาสนศาสตร์	ให้เรียน	4	วิชา		รวม		12		หน่วยกิต	ได้แก่

6092101	 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง		 3(2-2-5)
	 Advanced	Theory	of	Public	
	 Administration		
6092102	 นโยบายศาสตร์	 3(2-2-5)	
	 Policy	Science			
6092103	 สัมมนาทฤษฎีองค์การและการจัดการชั้นสูง	 3(2-2-5)	
	 Seminar	on	Advanced	Theory	of	
	 Organization	and	Management	
6092104	 สถิติศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการวิจัย	 3(2-2-5)	
	 ทางรัฐประศาสนศาสตร์
	 Advanced	Statistics	for	Public	
	 Administration	Research	

	 	 	 2)	 หมวดวชิาเลอืก	ให้เลอืกเรียนเป็นกลุม่โดยเลอืกกลุม่

ใดกลุ่มหนึ่ง	จ�านวน		3	วิชา	รวม	9	หน่วยกิต	ดังนี้

	 	 	 	 2.1)	 กลุ่มที่	 1	 กลุ่มนโยบายสาธารณะ	 (Public	

Policy)	

6092201	 สัมมนาผลกระทบของนโยบายสาธารณะ	 3(2-2-5)	
	 ต่อการพัฒนาประเทศ	
	 Seminar	on	Impact	of	Public	Policy
	 for	Country	Development		
6092202	 สัมมนาการวางแผนและการจัดการ	 3(2-2-5)	
	 เชิงกลยุทธ์	
	 Seminar	on	Planning	and	
	 Strategy	Management	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6092203	 สัมมนานโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Comparative	Public

	 Policy		

6092204	 สัมมนาการเมืองในนโยบายสาธารณะ		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Politics	in	Public	Policy			

6092205	 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน	 3(2-2-5)	

	 นโยบายสาธารณะ	

	 Seminar	on	Public’s	Participation

	 in	Public	Policy		

6092206	 สัมมนาการบริหารแผนและโครงการภาครัฐ			 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Public	Plan	and	

	 Project	Administration		

6092207	 สัมมนาการก�าหนดนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ			 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Public	Policy	Innovation	

	 Making		

6092208	 สัมมนาการวิเคราะห์และการบริหาร	 3(2-2-5)	

	 นโยบายสาธารณะ	

	 Seminar	on	Public	Policy		

	 Administration	and	Analysis		

6092209	 สัมมนาการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Public	Policy	

	 Development	and	Research		

6092210	 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจ			 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Economic	Policy	

	 Management		
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6092211	 สัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 3(2-2-5)	

	 ในประชาคมอาเซียน	

	 Seminar	on	Country	Development

	 Strategies	in	ASEAN	Community	
6092212	 สัมมนาการเมือง	นโยบายสาธารณะและ	 3(2-2-5)	
	 การจัดการภาครัฐ			
	 Seminar	on	Politics,	Public	Policy	
	 and	Public	Management	

6092213	 สัมมนานโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ				 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Integrative	

	 Public	Policy		

6092214	 สัมมนากระบวนการนโยบายสาธารณะ	 3(2-2-5)	

	 ในประเทศไทยและการวิเคราะห์

	 ผลกระทบ

	 Seminar	on	Thai	Public	Policy	

	 Process	and	Impact	Analysis		

6092215	 สัมมนาการประเมินผลนโยบายสาธารณะ			 3(2-2-5)	 

	 Seminar	on	Public	Policy	Evaluation	

6092216	 สัมมนาผลลัพธ์และพัฒนานโยบายสาธารณะ			 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Public	Policy		

	 Development	and	Outcomes		

6092217	 สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย		 3(2-2-5)	

		 Seminar	on	Thai	Public	Policy	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 	 	 2.2)	 กลุ ่มที่ 	 2	 กลุ ่มองค์การและการจัดการ 

(Organization	and	Management)	

6092301	 สัมมนาทฤษฎีองค์การหลังสมัยใหม่		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Theory	of	Postmodern	

	 Organization		

6092302	 สัมมนาทฤษฎีองค์การเรียนรู้และ	 3(2-2-5)	

	 การพัฒนาองค์การ	

	 Seminar	on	Theory	of	Learning	

	 Organization	and	Organization	

	 Development	

6092303	 สัมมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์การ		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Technology	and	

	 Organization	Innovation	

6092304	 สัมมนาพฤติกรรมองค์การและการจัดการ		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Organization	Behavior	

	 and	Management	 	

6092305	 สัมมนาองค์การท้องถิ่นไทย		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Thai	Local	Government

	 Organization	

6092306	 สัมมนาองค์การภาครัฐสมัยใหม่		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Modern	Public	

	 Organization	

6092307	 สัมมนาองค์การยุคการเปลี่ยนแปลง		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Organization	in	

	 Transition	Era	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6092308	 การบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์	 3(2-2-5)	

	 แบบบูรณาการ

	 Integrated	Strategic	Organization

	 Management		

6092309	 สัมมนาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน	 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Public	and	Private	

	 Organization	Management		

6092310	 สัมมนาการบริหารจัดการเทคโนโลยี	 3(2-2-5)	

	 สารสนเทศและนโยบายสิ่งแวดล้อม

	 Seminar	on	Information	Technology	

	 and	Environment	Policy	

	 Management	

6092311	 สัมมนาการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐ		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Politics	and	Public	

	 Management	

6092312	 สัมมนาการคลังสาธารณะและ	 3(2-2-5)	

	 ระบบสถาบันการเงิน	

	 Seminar	on	Public	Finance	and	

	 Finance	Institute	System	

6092313	 สัมมนาธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการภาครัฐ		 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Governance	for

	 Public	Management		

  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 	 2.3)	 กลุ่มที่	 3	 กลุ่มทรัพยากรมนุษย์	 (Human	

Resource)	

6092401	 สัมมนาการจัดการภาครัฐแนวใหม่		 3(2-2-5)	
	 Seminar	on	New	Public	
	 Management	
6092402	 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 3(2-2-5)	
	 เพื่อความเป็นเลิศ	
	 Seminar	on	Human	Resource	
	 Management	for	Excellence	
6092403	 สัมมนาการจัดการความร่วมมือ	 3(2-2-5)	
	 ภาครัฐแนวใหม่		
	 Seminar	on	New	Collaborative
	 Public	Management
6092404	 สัมมนาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์	 3(2-2-5)	
	 Seminar	on	Strategic	Management	
6092405	 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์			 3(2-2-5)	
	 Seminar	on	Human	Resource	
	 Management	
6092406	 สัมมนาการบริหารการพัฒนา		 3(2-2-5)	
	 Seminar	on	Development	
	 Administration
6092407	 สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ		 3(2-2-5)	
	 Seminar	on	Public	Information	
	 Management	
6092408	 สัมมนาการประเมินบุคคลและ	 3(2-2-5)	
	 การประเมินการปฏิบัติงาน	 	
	 Seminar	on	Personal	Assessment	

	 and	Performance	Evaluation		
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6092409	 สัมมนาการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Research	and	Human

	 Resource	Development	

6092410	 สัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากร	 3(2-2-5)	

	 มนุษย์ในอนาคต		

		 Seminar	on	Future	Human	

	 Resource	Management

6092411	 สัมมนาภาวะผู้น�าโลก			 3(2-2-5)	

		 Seminar	on	Global	Leadership	

6092412	 สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์	 3(2-2-5)	

	 ความมั่นคงของโลก	

	 Seminar	on	Global	Peace	and

	 Security	Strategy	

   	 2.4)	 กลุ่มการบริหารจัดการท้องถิ่น	 (Local	

Management)	

6092501	 สัมมนาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น	 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Local	Development	

	 Administration		

6092502	 สัมมนาการวางแผนและการพัฒนา	 3(2-2-5)	

	 การบริหารจัดการท้องถิ่น

	 Seminar	on	Local	Administration	

	 Development	and	Planning		

6092503	 สัมมนาการบริหารการคลังท้องถิ่น	 3(2-2-5)	

	 Seminar	on	Local	Finance	

	 Administration	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6092504	 สัมมนาการบริหารจัดการ	 3(2-2-5)	

	 ท้องถิ่นแบบหุ้นส่วน

	 Seminar	on	Partnership		Local	

	 Management	

6092505	 สัมมนาการบริหารนวัตกรรม	 3(2-2-5)	

	 นโยบายท้องถิ่น	

	 Seminar	on	Local	Policies	

	 Innovative	Administration		

6092506	 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจ	 3(2-2-5)	

	 โลกและเศรษฐกิจพอเพียง	

		 Seminar	on	Global	Economy	

	 Management	and	Sufficiency	

	 Economy

	 	 3)	 หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะไม่นับรวหน่วยกิต	  

	 	หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะนี้ให้จัดการเรียนการสอนภายใน

ปีการศึกษาแรก	โดยไม่นับรวมหน่วยกิต		

6092601	 สัมมนาการเมืองและการปกครองไทย		 3(2-2-5)	

		 Seminar	on	Thai	Politics	and	

	 Government	 	

6092602	 สัมมนาการบริหารเศรษฐกิจไทย	 3(2-2-5)	

	 อาเซียน	และเศรษฐกิจโลก	

	 Seminar	on	Global,	ASEAN	and	

	 Thai	Economic	Management
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

6092603	 สัมมนาจริยธรรมและภาวะผู้น�า	 3(2-2-5)	

	 ส�าหรับผู้บริหาร	

	 Seminar	on	Ethics	and	Leadership

	 of	Administrators		

	 	 4)	 หมวดวิทยานิพนธ์		

6092701	 วิทยานิพนธ์		 36	หน่วยกิต

	 Thesis	 

4.  ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8093101  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology 

	 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และสรปุความจรงิจากผลการวจิยั	ระเบยีบวธิวีจิยั	กระบวนการในการด�าเนนิ

การวจิยั	แบบแผนการวจิยั	เทคนคิการวเิคราะห์ข้อมลูขัน้สงูในการวจัิยและ

การสรปุผลการวจิยั	การประยกุต์ใช้การวจิยัผสานวิธ	ีคณุค่าของศาสตร์วจิยั

ในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 Philosophical	 foundations,	 epistemology,	 logic 

principles	in	research	inquiry	and	drawing	conclusions	from	the	

research	 results,	 research	methodology,	 research	 processes,	

research	designs,	advance	data	analysis	techniques	in	research	

and	 conclusion,	 application	 of	mixed	methodology,	 research	

value	for	quality	development,	and	multidisciplinary	research	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

8090101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies 3  

	 ทบทวนทักษะที่จ�าเป็นจากภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	

1และ	2	พฒันาทกัษะทัง้	4	ด้านในระดบัสงูโดยเน้นความสามารถการสือ่สาร

เชิงวิชาการ	 เช่น	 การฟังข่าว	 การบรรยายและการน�าเสนอทางวิชาการ 

การประกาศ	การสนทนาและการสมัภาษณ์	แล้วสามารถสรปุความโดยการพดู 

และการน�าเสนอโดยใช้โปรแกรมน�าเสนอ	(Power	Point	Presentation)	ได้

	 Review	 of	 necessary	 skills	 required	 in	 English	 for	

Graduate	Studies	1	and	2;	development	of	the	four	language 

skills	 at	 the	 upper	 intermediate	 and	 advanced	 levels	 

with	focus	academic	communication	based	on	news,	lectures, 

announcements,	 academic	 discussion	 &	 presentations, 

announcements,	interviews,	etc.;	ability	to	summarize	contents	in	

speaking;	as	well	as	development	of	oral	academic	presentation	

skills	via	Power	Point	Presentation

 4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  1) หมวดวิชาบังคับ 

6092101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Theory of Public 

 Administration

	 แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์จากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน	 ศาสตร์การบริหาร	 มนุษย์สัมพันธ์	 จุดเปลี่ยนของทฤษฎีที่เกิดขึ้น

ภายหลังรัฐประศาสนศาสตร์เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และการวิเคราะห์แนวโน้ม

ของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Concept	 and	 theory	 of	 public	 administration	 from 
the	 past	 to	 present,	 science	 of	 human	 relationship 
administration,	 changing	 point	 of	 theory	 about	 public 
administration	after	globalization	period	and	analysis	of	trend	
of	public	administration	theory	in	the	future

6092102 นโยบายศาสตร์  3(2-2-5) 

 Policy Science  

	 คุณลักษณะและแนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ 

บรบิทของนโยบายและผลกระทบของนโยบายต่อสงัคม	แนวคดิทฤษฎเีกีย่ว

กับการก่อรูปนโยบาย	 การก�าหนดนโยบาย	 การวางแผนนโยบาย	 การน�า

นโยบายไปปฏิบัติ	 การประเมินผลนโยบายและการยุติและการพัฒนา

นโยบาย	รวมทั้งกรณีศึกษานโยบายสาธารณะของไทย	

	 	Public	policy	attribute,	context	of	policy,	impact	of	

policy	on	society,	theory	and	concept	about	policy	formulation,	

policy	making,	policy	planning,	policy	 implementation,	policy	

evaluation,	policy	termination	and	development	;	including	case	

study	of	Thai	public	policy

6092103 สัมมนาทฤษฎีองค์การและการจัดการชั้นสูง 3(2-2-5)

 Seminar on Advanced Theory of 

 Organization and Management

	 สัมมนาเกีย่วกบัปรชัญา	ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัองค์การภาค

รฐัและการจัดการภาครฐั	ขอบเขตการศกึษาครอบคลมุถงึหลกัการพืน้ฐานธร

รมาภิบาลกบัการจดัการภาครัฐ	และผลลพัธ์ของการจดัการภาครฐั	โดยมจีดุ

เน้นเรื่องประโยชน์สาธารณะ	 ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม	

คุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน	 วิวัฒนาการและพลวัตรของ

แนวคดิการจดัการภาครฐัร่วมสมยั	ความสมัพนัธ์ระหว่างการเมอืง	กฎหมาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

มหาชนกับการจัดการภาครัฐ	ปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาค

ประชาสงัคมกบัการจดับรกิารสาธารณะ	การบรูณาการองค์ความรูข้องสาขา

วชิาในแนวสหวิทยาการการสงัเคราะห์องค์ความรูแ้ละกระบวนทศัน์ใหม่ใน

การจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย	และแนวทางที่เป็นสากล

	 Seminar	 on	 philosophy,	 theory	 and	 concept	

of	 public	 organization	 and	 public	 management,	 scope	 of 

study	including	basic	principle	of	good	governance	and	public	

management	 and	 result	 of	 public	management	 focusing	 on	

public	 interest,	 equality	 and	 fairness	 in	 Thai	 society,	 quality	

of	 life	 and	well-being	 of	 Thais;	 evolution	 and	 dynamics	 of 

contemporary	concept	of	public	management;	relation	among	

politics,	public	law	and	public	management;	interaction	of	public	

sector,	private	sector,	civil	society	with	public	service,	integration	
of	the	knowledge	based	on	interdisciplinary	studies,	synthesis	
of	knowledge	and	new	paradigm	of	public	sector	management	
in	Thai	society	and	international	guideline

6092104 สถิติศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 Advanced Statistics for Public 

 Administration Research

	 วิธีการทางสถิติ	 เทคนิคการสุ ่มตัวอย่างและการก�าหนด 

ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง	 การทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระหน่ึงตัวและ 

หลายตัวการวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวแปร 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยแบบพหุ	 ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	
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	 Statistics	method,	sampling	technique	and	sampling 
size	 determination,	 hypothesis	 testing	 on	 one	 or	more	 in-
dependent	 variables,	 analysis	 of	 covariance,	 multivariate 
analysis	of	variance	(MANOVA),	multiple	correlation	and	regression 
analysis,	 practice	 of	 data	 analysis	 using	 a	 statistical	 software	
program	 

  4.3 หมวดวิชาเลือก 

   1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

6092201 สัมมนาผลกระทบของนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)

 ต่อการพัฒนาประเทศ 

 Seminar on Impact of Public Policy 

 for Country Development  

	 สัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ	 การก่อรูป	

การก�าหนด	 การน�านโยบายไปปฏิบัติ	 การประเมินผล	 การวิเคราะห์ผล 

กระทบของนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ	 ปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อผล 

กระทบต่อการพฒันาของนโยบาย	ตลอดจน	ปัญหา	อปุสรรค	ข้อจ�ากดัทีเ่กดิ

จากนโยบายสาธารณะ	และแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย	

	 Seminars	on	public	policy	process	formulation,	de-

termination,	implementation	and	evaluation;	analysis	of	policy	

impact	on	the	country	development,	important	factor	influencing	

policy	development,	as	well	as	problem,	obstacle,	restrictions	

caused	by	public	policy,	and	approach	to	develop	Thai	public	

policies	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6092202 สัมมนาการวางแผนและการจัดการ 3(2-2-5)

 เชิงกลยุทธ์ 

 Seminar on Planning and 

 Strategy Management  

	 สัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์และ

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์	 เช่น	 การก�าหนดทิศทางขององค์การ 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ	ตลอดจนแนวทาง

ก�าหนดกลยุทธ์ในทุกระดับขององค์การ	 การประเมินผล	 และการควบคุม

เชงิกลยทุธ์	ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการจัดการเชงิกลยทุธ์	เช่น	ปัจจัย

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ	 ฯลฯ	 เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอด

และเติบโตได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	 และมีการแข่งขันอย่าง

รุนแรง	 โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา	 การอภิปรายและการน�าเสนอในรูปของ

รายงานการศึกษา	

	 Seminar	 on	 strategic	 planning	 and	 strategic 

management	processes	such	as	setting	direction	of	organization,	

analysis	 of	 external	 and	 internal	 organizational	 environment 

including	guideline	for	setting	strategy	at	all	levels	of	organization, 

evaluation	and	strategic	control;	factor	affecting	the	success	of	

strategic	management	such	as	factor	of	organizational	relations 

for	survival	and	growth	of	organization	under	changing	environment 

and	serious	competition	 focusing	on	a	case	study,	discussion	

and	study	report	presentation
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6092203 สัมมนานโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ 3(2-2-5)

 Seminar on Comparative 

 Public Policy  

	 นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบระหว ่างประเทศและ 

ประเทศไทยการก�าหนด	การน�าไปปฏบิตั	ิการประเมนิผลนโยบายสาธารณะ

และแผน	 ปัญหาเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 กฎหมายและการเมือง 

ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะและการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหาร

นโยบาย

	 Comparative	 public	 policy	 between	 international 

country	 and	 Thailand;	 formulat ion	 implementat ion 

and	evaluation	of	public	policy	and	planning;	economic,	social,	

environmental,	law	and	politics	problems	impacting	the	public	

policy	and	strategic	development	in	public	policy

6092204 สัมมนาการเมืองในนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)

 Seminar on Politics in Public Policy  

	 สัมมนาเกี่ยวกับ	 แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะทาง

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 การเมืองในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ	 การก�าหนดนโยบายสาธารณะและการน�านโยบายไปปฏิบัติ

ที่สอดคล้องกับกรอบทางการเมือง	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 กฎหมาย	 นโยบาย

สาธารณะและทางเลือกสาธารณะ	 นโยบายของภาคประชาสังคมและ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน	นโยบายสาธารณะในกระแสโลกาภิวัตน์และ

สถาบันโลก	ผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	

วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	 โดยเน้นการศึกษา	วิเคราะห์และอภิปรายเพื่อ

หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการนโยบายสาธารณะในกระแส

การเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  
	 Seminar	on	concept	and	theory	of	public	policy	of	
political	 science	 and	 public	 administration,	 politics	 in	 public	
policy	process,	public	policy	making	and	implementation	based	
on	 politics,	 society,	 economy,	 law,	 public	 policy	 and	 public 
alternative	 framework,	 policy	 of	 civil	 society	 and	 public 
participation,	public	policy	in	globalization	and	world	institutions,	
impact	of	public	policy	on	politics,	economy,	society,	culture	and	
environment	focusing	on	analysis	and	discussion	for	conclusion	
and	suggestions	for	public	policy	in	rapid	political	change	

6092205 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 3(2-2-5)

 ในนโยบายสาธารณะ  

 Seminar on Public’s Participation

 in Public Policy  

	 สัมมนาเก่ียวกับแนวคิด	 ทฤษฎีในการศึกษาและวิเคราะห์

นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับประชาสังคม	 การพัฒนาการรูปแบบและ

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน	 การจัดท�าประชามติ	 ประชา

พิจารณ์	 รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกบัการก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายไปปฏบิตั	ิโดยเน้นการ

วเิคราะห์	และอภปิรายเพือ่แสวงหาแนวทางในการสรปุในการแก้ปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่น	และประเทศชาติ	

	 Seminar	on	concept,	theory	about	study	and	analysis	

of	 the	public	policy	 relating	 to	civil	 society;	development	of	

model	and	process	of	public	participation,	public	opinion	and	

public	hearing,	including	analysis	of	the	relations	among	public	

participation	 and	 policy	making	with	 policy	 implementation	

focusing	on	analysis	and	discussion	for	conclusion	and	solution	

of	local	and	national	problem	
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6092206 สัมมนาการบริหารแผนและโครงการภาครัฐ 3(2-2-5)

  Seminar on Public Plan and 

 Project Administration  

	 สัมมนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการก�าหนดนโยบาย

กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	 การวิเคราะห์พฤติกรรมที่

เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งความสัมพันธ์	 และพลวัตของแหล่งอ�านาจต่าง	ๆ	รวมทั้ง

กระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ	 โดยเฉพาะ

การวเิคราะห์เชงิคณุภาพในด้านสงัคม	การเมอืง	และสิง่แวดล้อม	เทคนคิการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ	เช่น	การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์	การวิเคราะห์

ต้นทุนและประสิทธิผล	 เป็นต้น	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของโครงการ

พัฒนาด้านต่าง	ๆ	โดยใช้โครงการของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา	

	 Seminar	 on	 relation	 between	 policy	 making	

with	 strategic	 planning	 and	 action	 plan,	 analysis	 of	 related 

behavior	 including	 relation	 and	 dynamics	 of	 various	 power 

sources	 including	process	and	procedure	of	project	feasibility	

analysis	especially	 in	a	qualitative	analysis	of	society,	politics	

and	 environment;	 technique	 of	 quantitative	 analysis	 such	 as 

cost-benefit	 analysis,	 cost-effectiveness	 analysis	 as	 well	 as 

problem	 and	 obstacle	 of	 various	 development	 projects 

regarding	a	case	study	of	the	project	in	Thailand

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6092207 สัมมนาการก�าหนดนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)
 Seminar on Public Policy Innovation Making  
	 สมัมนาเกีย่วกบัการก�าหนดนวตักรรมนโยบายสาธารณะ	ปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ	 แนวความคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับสร้างนวัตกรรมนโยบาย	 กระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ	
ระบบความร่วมมือในนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ	 การเมืองในนโยบาย	
ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จและล้มเหลวของนวัตกรรมนโยบาย	 สมรรถนะ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและการบริหารนโยบาย	 ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคที่ส�าคัญของการสร้างนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ
	 	Seminar	on	public	policy	innovation	making,	factor 
influencing	 public	 policy	 innovation	making,	 concept	 and	
theory	of	public	policy	 innovation	building,	process	of	policy 
implementation,	cooperative	system	of	public	policy	innovation,	
politics	of	policy,	factor	affecting	the	success	and	failure	of	policy	
innovation,	capacity	of	organization	responded	public	policy	and	
policy	management,	including	the	major	problem	and	obstacle	
of	public	policy	innovation	building

6092208 สัมมนาการวิเคราะห์และการบริหาร 3(2-2-5)

 นโยบายสาธารณะ 

 Seminar on Public Policy 

 Administration and Analysis

	 	สมัมนาเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎสี�าคญัของการวเิคราะห์และ

การบริหารนโยบายสาธารณะ	การบริหารรัฐกิจ	ทฤษฎีองค์การ	ทฤษฎีทาง

สงัคมและการเมอืง	ความหมาย	โครงสร้าง	และบทบาทหน้าทีใ่นการบรกิาร

สาธารณะขององค์กรต่าง	ๆ	จริยธรรมและการบริหารงานภาครัฐ	
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Seminar	on	concept	and	main	theory	on	public	policy	analysis,	
state	administration;	organizational,	social	and	political	theory;	
meaning,	structure	and	function	of	public	service	in	all	its	forms,	
ethics	and	public	management

6092209 สัมมนาการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)
 Seminar on Public Policy 
 Development and Research  
	 ปัญหาในการจัดท�าวิจัยทางด้านนโยบายสาธารณะโดยการ
ค้นคว้าผลงานวิจัยเพื่อน�ามาวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งของงานวิจัยเกี่ยว
กับนโยบายสาธารณะ	 แนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะ	 บริบท
ของนโยบายและผลกระทบของนโยบายต่อสังคม	 และศึกษากรณีนโยบาย
สาธารณะของไทย
	 Problem	of	 operating	 of	 research	 in	 public	 policy,	
research	investigation	for	analysis	of	strength	and	weakness	of	
research	on	public	policy,	approach	to	development	of	public	
policy,	policy	context	and	impact	of	policy	on	society,	including	
a	case	Study	of	Thai	public	policy	

6092210 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจ 3(2-2-5)
 Seminar on Economic Policy
 Management
	 	สมัมนาเกีย่วกบัการวเิคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์	ทัง้ในระดบั	
จลุภาคและระดบัมหภาค	เพือ่ให้ทราบถงึ	พฤตกิรรมการบรโิภค	การตดัสินใจ	
การผลิต	และการตั้งราคา	เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้โครงสร้างตลาด
ที่แตกต่างกัน	ตลอดจนปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	เช่น	นโยบาย	การเงิน
และการคลัง	การว่างงาน	ภาวะเงินเฟ้อ	อัตราแลกเปลี่ยน	นโยบายการค้า 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)
  
	 Seminar	 on	 the	 economy	 analysis	 both	 at	macro	
and	micro	levels	for	studying	the	consumer	behavior,	decision, 
production	 and	 pricing	 to	 get	 the	maximum	 benefit	 under	
different	market	structures,	including	economic	factor	such	as	
monetary	and	fiscal	policies,	unemployment,	inflation,	exchange	
rate,	trade	policy;	international	economic	cooperation	influencing	
effectively	economic	decision

6092211 สัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 3(2-2-5)
 ในประชาคมอาเซียน 
 Seminar on Country Development 
 Strategy in ASEAN Community 
	 สัมมนาเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	 ประเภทและระดับ
ยทุธศาสตร์	กระบวนการก�าหนดยทุธศาสตร์	การประเมนิสภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ต่าง	ๆ 	ในประชาคมอาเซยีน	ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ	การเมอืง	สงัคม	ความมัน่คง	
วัฒนธรรม	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 การบริหาร
จัดการองค์การภาครัฐ	ภาคเอกชนและวิสาหกิจ	ความสัมพันธ์ระหว่างไทย 
กับประเทศต่าง	 ๆ	 ในประชาคมอาเซียน	 รวมถึงปัญหา	 ความขัดแย้ง 
กรอบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาคมอาเซียน	
	 Seminar	on	developmental	strategy,	type	and	level 
strategy,	 strategic	making	 process,	 strategic	 environmental 
evaluation	both	 internal	and	external	of	country,	strategy	for 
development	of	countries	in	ASEAN	including	economy,	politics, 
society,	 stability,	 culture,	 science,	 technology,	 energy	 and	 
environment,	 organizations	management	 of	 public	 sector, 
private	sector	and	enterprises;	 relationship	between	Thailand	
and	other	countries	in	ASEAN	community,	problem,	conflict,	and	
the	conflict	resolving	framework	of	ASEAN	community	
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6092212 สัมมนาการเมือง นโยบายสาธารณะและ 3(2-2-5)

 การจัดการภาครัฐ 

 Seminar on Politics, Public Policy 

 and Public Management 

	 แนวคิดการบริหารภาครัฐ	 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 จาก

กระบวนทัศน์เดิม	 ไปสู่กรอบแนวคิดใหม่	 เพื่อน�ามาประยุกต์ให้เห็นว่า 

ผู้จัดการ	 คือ	 ผู้น�ายุคใหม่	 เพื่อให้เป็นผู้จัดการอาวุโส	 ในระดับภาครัฐและ

วิสาหกิจ	 และเปรียบเทียบความส�าเร็จระหว่างนักปกครองตามกรอบเดิม

และนักบริหารยุคใหม่	 ความรับผิดชอบและทักษะการบริหาร	 แนวทาง 

นกับรหิาร	CEO	เพือ่ผลตินกัอนาคตทศัน์ทีเ่พิม่สมรรถนะการบรหิารองค์การ	

เพื่อให้เห็นความส�าคัญของลูกค้าและการจัดระบบการบริหารภาครัฐใหม่	

	 Both	 theory	 and	 practice	 from	 old	 paradigm	 to	

new	idea	for	applying	to	show	a	manager	as	a	new	leader	for 

being	a	senior	manager	at	public	and	private	sector;	comparison	

of	success	between	old	governor	and	new	manager,	responsibility 

and	management	 skill	 by	 suggestion	 of	 CEO	 guideline	 for 

future	vision	responsible	for	increasing	capacity	in	organization 

management	in	order	to	emphasize	important	of	customer	and	

new	public	management	

6092213 สัมมนานโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
 Seminar on Integrative Public Policy  
	 ส�ารวจนโยบายศาสตร์ทางสังคม	 และการน�าไปประยุกต์ใช้ใน
การบริการ	 เพื่อให้เกดความโปร่งใสการตรวจสอบได้และการมีคุณธรรม 
การท�าความเข้าใจศาสตร์ทางสงัคมและปัญหาต่าง	ๆ 	ทีน่กับรหิารและนกัการ
เมืองเผชิญ	ปัญหาทางศีลธรรมและพันธะทางศีลธรรม	ตลอดจนกรอบการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ตัดสินใจทาง	 จริยธรรม	 จิตส�านึกของทางเลือกทางศีลธรรม	 การบริหาร
ความขัดแย้ง	 การบริหารภาวะวิกฤต	 การบริหาร	 ความหายนะและคุณค่า
ทางคุณธรรม

	 Survey	of	 social	 policy	 application	 for	 service	with	

an	emphasis	on	transparency,	accountability	and	meritocracy; 

understanding	 of	 social	 science	 and	 various	 problems	 of 

administration	and	political	person	as	well	as	decision-making	

frame	 in	ethics	 and	moral	 alternative	 consciousness,	 conflict	

management,	 crisis	management,	 disaster	management	 and	

moral	value		

6092214 สัมมนากระบวนการนโยบาย 3(2-2-5)

 สาธารณะในประเทศไทยและ

 การวิเคราะห์ผลกระทบ

 Seminar on Thai Public Policy 

 Process and Impact Analysis  

	 สัมมนาเก่ียวกับประเด็นและกระบวนการโยบายสาธารณะ 

การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะโดยการใช้ทฤษฎรีะบบ	การประยกุต์เทคนคิ

การวเิคราะห์ปัญหาสาธารณะและการวเิคราะห์ทางเลอืกสาธารณะ	เทคนคิ

การวเิคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และการเมอืง	ตลอดจนผลกระ

ทบนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญ	ๆ	ของประเทศไทย

	 Seminars	on	public	policy	issue	and	process;	public	

policy	 analysis	 using	 system	 theory,	 analytical	 technique	 ap-

plication	for	analyzing	public	 issue	and	public	choice,	 impact	

technique	of	economic,	social	and	political	analysis,	including	

importance	impact	of	Thai	public	policies
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6092215 สัมมนาการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 

 Seminar on Public 

 Policy Evaluation 

	 	สัมมนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการน�านโยบายไปปฏิบัติ

และการประเมินผลนโยบาย	 กรอบความคิดและระเบียบวิธีในการประเมิน

ผลนโยบาย	 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญในการประเมินผลนโยบาย

สาธารณะ

	 Seminar 	 on	 re la t ionsh ip 	 between	 pol i cy 

implementation	and	policy	evaluation,	conceptual	framework	

and	methodology	for	evaluating	public	policy,	including	important 

problem	and	obstacle	of	public	policy	evaluation	

6092216 สัมมนาผลลัพธ์และพัฒนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)

 Seminar on Public Policy Outcomes 

 and Development 

	 สัมมนากระบวนการนโยบายสาธารณะ	 ครอบคลุมการริเริ่ม	

การผลักดัน	 และการประกาศใช้นโยบาย	 รวมทั้งกระบวนการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติ	 วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย	ประเภทของผลกระทบ	ปัจจัย

ส�าคัญทีม่อีทิธิพลต่อผลกระทบของนโยบาย	เทคนคิและวิธกีารวิเคราะห์ผลก

ระทบทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ	ดชันเีครือ่งชีว้ดัในการวเิคราะห์ผลกระทบ

ของนโยบาย	รวมท้ังปัญหาอปุสรรคและข้อจ�ากัดทีเ่กดิจากการน�านโยบายไป

ปฏิบัติ	ตลอดจนแนวทางพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย	

	 Seminar	on	public	policy	process	covering	initiative,	

pushing	forward	and	announcement	of	policy	including	process	

of	 policy	 implementation,	 analysis	 of	 the	 impact	 of	 policy, 

type	 of	 the	 impact;	 factor	 influencing	 the	 impact	 of	 policy,	

technique	and	method	of	impact	analysis	both	quantitative	and	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

qualitative,	indicator	for	analysis	of	impact	of	policy,	including	

problem,	obstacle	and	limitation	due	to	policy	implementation,	

and	guideline	for	developing	of	public	policy	in	Thailand

6092217 สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย 3(2-2-5) 

 Seminar on Thai Public Policy  

	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการในการวิเคราะห์นโยบาย	

กระบวนการก�าหนดนโยบาย	 บริบททางด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	

และวัฒนธรรม	 ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	 รวมท้ังบทบาทของ	

ผู้น�าทางการเมือง	และสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	

การน�านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย	 โดยเน้นการศึกษา

นโยบายสาธารณะของไทยแล้วน�ามาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย	

	 Concept,	theory	and	principle	of	policy	analysis,	policy	

making	process;	economic,	political,	social	and	cultural	contexts	

influencing	policy	making	including	the	role	of	political	leader	

and	social	institutions	affecting	policy	making,	implementation	

and	evaluation	focusing	on	a	study	of	public	policy	in	Thailand,	

discussion	on	the	conclusion	and	suggestion	for	public	policy	

development	in	Thailand	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มองค์การและการจัดการ (Organization and 

Management)

6092301 สัมมนาทฤษฎีองค์การหลังสมัยใหม่ 3(2-2-5)
 Seminar on Theory of Postmodern 
 Organization 
	 การแสวงหาความรูแ้นวสมยัใหม่นยิม	การก่อเกดิ/การขยายตวั/
การท้าทายของแนวหลังสมัยใหม่นิยม	 นับจากทศวรรษ	 1980	 เป็นต้นมา 
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณวิทยาและภววิทยา	 โดยศึกษาผ่านการถกเถียง
ระหว่างส�านักคิดต่าง	ๆ	ได้แก่	ส�านักปฎิฐานนิยม	ส�านักปรากฏการณ์นิยม 
ศาสตร์แห่งการตีความ	 ส�านักสัจนิยม	 ส�านักโครงสร้างนิยม	 ส�านักหลัง
โครงสร้างนิยม	 และส�านักหลังสมัยใหม่นิยม	 ข้อโต้แย้งเก่ียวกับโครงสร้าง
และผู้กระท�าการ	ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวัตถุวิสัย	และ	อัตตวิสัย	ปัญหาทางด้าน
ปัจเจกนยิมวิธีการ	รวมท้ังการอ้างองิเหตผุลแบบต่าง	ๆ 	ทีน่ยิมใช้ในการศกึษา
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
	 	Angiology	and	method	through	philosophical	shorts	
argumentation;	Positivism,	Phenomenology,	Verstehen,	Realism,	
Structuralism,	Post-structuralism	and	Postmodernism;	argument	
of	structure	and	agency,	argument	about	structure	and	operator,	
objective	and	subjective	argumentation,	individualist	problem,	
method	and	various	form	of	reference	using	in	the	field	of	public	
administration	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6092302 สัมมนาทฤษฎีองค์การเรียนรู้และ 3(2-2-5)
 การพัฒนาองค์การ 
 Seminar on Theory of Learning 
 Organization and Organization 
 Development 
	 วิวัฒนาการขององค์ความรู้	 แนวความคิดและกระบวนทัศน์
บริหารจัดการองค์ความรู้	 การวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญในการบริหาร 
ความเสี่ยง	 การจัดการความขัดแย้ง	 การสร้างประเด็นทางการจัดการ 
เพ่ือวิเคราะห์และบริหารจัดการความเปล่ียนแปลงในองค์การ	 รวมถึง 
แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู ้	 ปัจจัยที่ท�าให้องค์การพัฒนาขีด 
ความสามารถในการเรียนรู ้วัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้
ศึกษาตัวอย ่างองค ์การที่ประสบความส�าเร็จว ่ามีวิธีการสร ้างและ 
พัฒนาศักยภาพขององค์การอย่างไร		
	 Evolution	 of	 organizational	 knowledge,	 concept	
and	 paradigm	 of	 knowledge	management,	 analysis	 of	 key	
issues	 of	 risk	 management,	 conflict	 management,	 raising	
management	 issue	 for	 analysis	 and	management	 of	 change	
in	 organization,	 including	 concept	 of	 organizational	 learning, 
factor	influencing	learning	capacity	development	of	organization, 
culture	 support	 learning,	 a	 case	 study	 of	 the	 best	 practice 
focusing	 on	 strategy	 and	 potentiality	 development	 of 
organization	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6092303 สัมมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์การ 3(2-2-5) 

 Seminar on Technology and 

 Organization Innovation 

	 ระบบสารสนเทศ	 กระบวนการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการบริหาร	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จดัการภายในองค์กร	และประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์การสาธารณะ

และการเมือง	 รวมทั้งผลกระทบของระบบข้อมูลที่มีต่อการบริหารงานใน

องค์การ	

	 Information	 system,	 process	 and	 information	

technology,	 applications	 of	 information	 for	 administration, 

information	technology	system	for	organizational	management,	

and	 application	 of	 the	 information	 system	 for	 public	 and 

political	organizations,	including	impact	of	information	system	

on	organizational	management	

6092304 สัมมนาพฤติกรรมองค์การและการจัดการ 3(2-2-5)

 Seminar on Organization Behavior 

 and Management 

	 พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ	 โดยเน้นพฤติกรรมที่แสดง 

ออกถงึ	ความพงึพอใจในงาน	การออกจากงานและประสทิธภิาพในการท�างาน 

ทั้งใน	ด้านพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล	กลุ่มและองค์การ	โดยศึกษาตัวแปร 

ทางด้าน	จิตวิทยา	จิตวทิยาสงัคม	สงัคมวิทยา	รฐัศาสตร์และวฒันธรรมศกึษา	

ลักษณะขององค์การ	 กระบวนการจัดการ	 เทคนิคในการบริหารสมัยใหม ่

และการพัฒนาองค์การ	

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Behavior	of	personnel	in	an	organization	emphasizing 

behavioral	expression	of	satisfaction	with	job,	 job	resignation, 

job	 efficiency	 of	 individual	 group	 and	 organization	 through	

study	 of	 variable	 of	 psychology,	 social	 psychology, 

sociology,	 political	 science	 and	 cultural	 study,	 including 

characteristic	of	organization,	management	process,	technique	

for	modern	management	and	organizational	development	

6092305 สัมมนาองค์การท้องถิ่นไทย  3(2-2-5) 
 Seminar on Thai Local 
 Government Organization
	 แนวคดิทฤษฎ	ีรปูแบบ	โครงสร้าง	กระบวนการและอ�านาจหน้าที ่
ขององค์การท้องถิ่นไทย	พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ขององค์การท้องถิ่น	
ปัจจัยทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อองค์การ
ท้องถิ่น	 ปัญหาขององค์การท้องถ่ินในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
รวมถงึ	การวเิคราะห์และอภปิรายเกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะขององค์การ 
ท้องถ่ินไทย	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคมและ 
การเมืองไทย	
	 Concept,	 theory,	 model,	 structure,	 process	 and	
authority	of	the	officer	of	Thai	local	government	organization, 
historical	 development	 of	 local	 government	 organization;	
factor	of	politics,	economy,	society	and	culture	affecting	local	
government	organization;	current	and	future	problem	of	local	
government	organization	including	analysis	and	discussion	about	
the	capacity	development	of	Thai	local	government	organization	
affecting	economic,	social	and	political	development	of	Thailand
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6092306 สัมมนาองค์การภาครัฐสมัยใหม่ 3(2-2-5 

 Seminar on Modern Public

 Organization 

	 แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยใหม่	การพัฒนาองค์การภาครัฐ 

สมยัใหม่ในกรอบของรฐัประศาสนศาสตร์	ข้อดข้ีอเสยีของแนวคดิการบรหิาร

ในแต่ละยุค	 จรรยาบรรณและทฤษฎีร่วมสมัยอ่ืน	 ๆ	 ทั้งน้ี	 รวมถึงทฤษฎี 

การจดัการภาครฐั	หรือการจดัการนยิมและทฤษฎกีารบริหารภายหลงัความ 

เป็นสมัยใหม่ของภาครัฐ	 การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการจัดการภาครัฐ	 รวมทั้งการพัฒนา 

ความร่วมมือระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน	โดยเน้นการวิเคราะห์	

และอภปิรายเพือ่หาข้อสรปุและแนวทางการพฒันาองค์การภาครฐัของไทย

ให้ทันสมัย	

	 Concept	 and	 theory	 of	 modern	 organization, 

development	of	modern	public	organization	in	the	framework	

of	public	administration,	weak	and	strong	points	of	management	

concept	in	different	period,	ethics	and	other	contemporary	theory, 

including	theory	of	public	management	or	managerialism,	and 

	theory	of	postmodern	public	administration,	administration	and	

management	by	principle	of	good	governance,	relation	between	 

politics	 and	 public	 management	 including	 cooperative	 

development	between	public	and	private	sectors	focusing	on	

analysis	 and	 discussion	 on	 conclusion	 and	 guideline	 for	 the	

development	of	modern	Thai	public	organization	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6092307 สัมมนาองค์การยุคการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5)
  Seminar on Organization in 
 Transition Era 
	 การวิเคราะห์และอภิปรายเก่ียวกับ	 แนวคิด	 กระบวนการ 
เครื่องมือ	 และเทคนิคที่ส�าคัญส�าหรับใช้เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์การ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มนุษย์	 ภายในองค์การ	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได ้
ก�าหนดไว้โดยในการศึกษา	 วิเคราะห์และอภิปรายจะมุ่งเน้นการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล	ทีมงาน	องค์การและระหว่าง
องค์กร	
	 Analysis	 and	 discussion	 about	 concept,	 process, 
instrument	and	technique	for	organization	change	with	an	emphasis 
on	the	people-side	of	change	concept	in	organization	in	order	
to	 achieve	 the	 organizational	 objectives	 and	 goals;	 analysis	
and	discussion	about	the	change	management	at	the	levels	of	
individual,	team	work,	organization	and	between	organizations.

6092308 การบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ  3(2-2-5)
 Integrated Strategic Organization 
 Management  
	 		การบริหารองค์การจากกระบวนทัศน์เดิมไปสู่การจัดการสมัย
ใหม่	หลักการพื้นฐานคุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาล	ความสัมพันธ์
ระหว่างการเมือง	 กฎหมายมหาชนกับการจัดการองค์การ	 ปฏิสัมพันธ์ของ
ภาครัฐ	 ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	 กลยุทธ์การจัดการความร่วมมือ
และการบริหารเครือข่าย	โดยมุ่งเน้นให้การบูรณาการองค์ความรู้ของสาขา
วิชาในแนวสหวิทยาการและการสังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนทัศน์
ใหม่ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 การประยุกต์การจัดการเชิงกลยุทธ์ในปัญหา
สาธารณะ		
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Organization	management	 from	 classical	 paradigm	

to	modern	management,	basic	principle	of	morality,	ethics	and	

good	governance,	relationship	between	politics,	public	law	and	

organization	management,	interaction	of	public	sector,	private	

sector	and	civil	society	organizations,	collaboration	management	

strategic	and	network	administration	focusing	on	integration	of	

knowledge	 in	 the	 interdisciplinary	discipline	 and	 synthesis	 of	

knowledge	 and	new	paradigm	 in	 strategy	management,	 rela-

tionship	between	the	policy	and	strategic	planning,	application	

of	strategic	management	for	public	issue	

6092309 สัมมนาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5)

 Seminar on Public and Private

 Organization Management 

	 สัมมนาเกี่ยวกับระบบการบริหารและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาสังคม	 การแสวงหาความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐและภาคเอกชน	 ในภูมิภาคและประชาคมโลก	 รวมถึงบทบาทของ

รัฐในการก�ากับดูแล	 โดยเน้นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และการสร้าง

ระบบร่วมมือกัน	 ในระดับต่าง	 ๆ	 ตลอดจนความสัมพันธ์ในด้านต่าง	 ๆ 

ที่เกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน	 รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก 

ทั้งการปฏิรูปการเมืองของไทยและการกระจายอ�านาจสู่องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชน	

	 Seminar	 on	 the	 management	 system	 and 

interaction	between	public	sector,	private	sector	and	civil	society,	

cooperation	seeking	between	the	public	sector	and	private	sector	

in	the	region	and	international	community	including	state’s	role	

in	governance	by	analysis	focus	on	relationship	and	building	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

system	collaboration	at	various	levels	as	well	as	relationship	in	

various	complementary	interest,	including	analysis	of	impact	of	

the	political	reform	of	Thailand	and	decentralization	into	local	

administration	organization	and	community	

6092310 สัมมนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

 และนโยบายสิ่งแวดล้อม  

 Seminar on Information Technology 

 and Environment Policy 

 Management 

	 สัมมนาเก่ียวกับการตรวจสอบเนื้อหาสาระของรูปแบบการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ	 กับธุรกิจ	 การจัดการไอซีทีและการบริหาร

โครงการขนาดใหญ่ของรฐับาล	ในแง่ของการบรหิารโครงการ	การคาดคะเน

ลูกค้าและก�าลังคน	 ระบบเศรษฐกิจการตลาด	 ตลาดทุน	 และการประเมิน 

การลงทุน	 รวมทั้งบทบาทของรัฐบาลในการก�ากับและส่งเสริมตลาด

เศรษฐกิจภายในประเทศ

	 	Seminar	on	content	and	form	of	government	and 

business	interaction,	ICT	and	management,	governmental	Mega,	in	

terms	of	project	management,	customer	and	workers	projection, 

market	 based	 economy,	 capital	 market	 and	 investment 

evaluation,	 and	 the	 role	 of	 government	 in	 regulating	 and 

promoting	internal	market
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6092311 สัมมนาการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐ 3(2-2-5)

 Seminar on Politics and Public 

 Management 

	 สัมมนาเก่ียวกับโครงสร้างทางการเมืองของไทย	 รูปแบบและ

หน้าที่ขององค์การทางการเมือง	 ประชาสังคม	 การเปลี่ยนผ่านทฤษฎีและ

แนวปฏิบัติการบริหารภาครัฐจากกระบวนทัศน์เดิมไปสู่การจัดการภาครัฐ

สมยัใหม่	กฎหมายมหาชนกบัการจดัการภาครฐั	รปูแบบของ	ระบบเครอืข่าย

องค์กรทางการเมือง	 กลยุทธ์การจัดการความร่วมมือและการบริหารเครือ

ข่ายในการบริหารงานภาครัฐ	ปัญหาและแนวทางของการปกครองของไทย

ในอนาคต	 โดยมุ่งเน้นให้การบูรณาการแนวสหวิทยาการและกระบวนทัศน์

ใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทยและสากล

	 	Seminar	on	Thailand’s	political	structure,	form	and	

function	of	political	organization,	civil	society;	theory	and	practice 

transformation	 of	 traditional	 public	 administration	 paradigm 

into	modern	public	management,	public	law	and	public	management, 

networking	system	form	of	political	organization,	collaboration	

management	strategy	and	network	management	in	the	public	

administration,	problem	and	approach	of	Thai	government	in	the	

future	focusing	on	interdisciplinary	concept	integrating	and	new	

paradigm	of	public	administration	in	Thailand	and	international 

context	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6092312 สัมมนาการคลังสาธารณะและ 3(2-2-5)

 ระบบสถาบันการเงิน 

 Seminar on Public Finance and 

 Finance Institute System 

	 สัมมนาเก่ียวกับทฤษฎีการคลัง	 นโยบายการคลัง	 การหาราย

ได้ภาครัฐ	 การใช้จ่ายภาครัฐ	 เครื่องมือและการด�าเนินนโยบายการคลัง 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายการคลังต่อประสิทธิภาพ 

ในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ	 เสถียรภาพและการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่มีต่อการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจ

	 Seminar	on	fiscal	theory,	fiscal	policy,	public	income, 

public	 expenditure,	 fiscal	 instrument	 and	 fiscal	 policy 

implementation,	analysis	of	fiscal	policy	effecting	public	resource	

distributive,	 economic	 stability	 and	 growth,	 and	 impacting	 of	

economic	policy.

6092313 สัมมนาธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการภาครัฐ 3(2-2-5) 

 Seminar on Governance for Public 

 Management  

	 	สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีจริยธรรม	หลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารองค์กรภาครัฐ	 บรรษัทภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

หลักพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหาร	หลักจริยธรรมในการ

ท�างานส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน	 หลักจริยธรรมทางการบริหารท่ีมีต่อ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียขององค์กร	แนวทางการสร้าง	ปลกูฝังและพฒันาจรยิธรรม

ในองค์กรและบทบาทขององค์กรภาครัฐกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	
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	 Seminar	 on	 ethics	 concept	 and	 theory,	 good 

governance	principle	in	public	sector	management,	corporate	

governance	 and	 good	 governance,	 Buddhism	 and	morality 
development	for	administrator,	ethics	principle	for	managers	and	
employee,	administrational	ethics	for	organization	stakeholder,	
guideline	for	building,	cultivating	and	developing	the	ethics	in	
organization,	and	role	of	public	organization	and	responsibility	
of	society	and	environment	

  3)  กลุ่มที่ 3 กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 

6092401 สัมมนาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(2-2-5) 

  Seminar on New Public Management 

	 สัมมนาเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร์	ขอบข่าย

และเนื้อหาทฤษฎีและแนวความคิดของขบวนการศึกษาการบริหารรัฐกิจ

ใหม่	ปรัชญาและลักษณะของภาครัฐ	สาธารณประโยชน์	สาธารณกิจ	สินค้า

และบริการสาธารณะ	 การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค

เอกชน	 หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 การปฏิรูประบบราชการ	

แนวคดิการน�าเทคนคิการบรหิารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครฐั	และแนวคดิ

การบริการสาธารณะแนวใหม่	 โดยเน้นการประยุกต์และการปรับทฤษฎี

รัฐประศาสนศาสตร์กับปรากฏการณ์และปัญหาการบริหารเพื่อสร้างทักษะ

ในการสังเกต	ประมวลผล	ประเมิน	วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์	

	 Seminar	 on	 concept	 and	 theory	 of	 publ ic	 

administration,	scope	and	content	of	theory	and	concept	of	the 

process	of	new	public	administration,	philosophy	and	characteristic 

of	public	sector,	public	affairs,	public	goods	and	service,	co-co-

operation	between	public	sector	and	private	sector,	public	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

and	private	partnership,	reform	of	government	service	system, 

concept	of	application	of	management	 techniques	 in	private	

sector	for	public	sector	and	concept	of	new	public	service-NPS	

focusing	 on	 application	 and	 adaptation	 of	 theory	 of	 public	

administration	 to	 situation	 and	management	 problem	 for 

improvement	of	specific	skills	in	observing,	managing,	evaluating,	

analyzing	and	synthesizing	the	situation

6092402 สัมมนาการบริหารทรัพยากร 3(2-2-5)

 มนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ 

 Seminar on Human Resource 

 Management for Excellence 

	 สัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การวเิคราะห์และการออกแบบงาน	การวางแผนทรัพยากรมนษุย์	การสรรหา 

และการคดัเลอืก	การพัฒนาและการฝึกอบรม	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

การบริหารค่าตอบแทน	สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน	ตลอดจน

บทบาทหน้าทีแ่ละความส�าคญัของสหภาพแรงงานกบัการบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ด้วยหลักจริยธรรม	คุณธรรมของผู้บริหารที่สอดคล้องกับหลักธรรมา 

ภิบาล	

	 Seminar	on	human	 resource	management	process, 

job	analysis	and	design,	human	resource	planning,	recruitment	

and	selection,	development	and	training,	performance	evaluat-

ing,	compensation	management,	health	and	safety	of	employ-

ees	as	well	as	role	and	importance	of	labor	union	and	human	

resource	management	using	morality,	ethics	of	 the	executive	

accordance	with	good	governance
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6092403 สัมมนาการจัดการความร่วมมือภาครัฐแนวใหม่ 3(2-2-5) 
 Seminar on New Collaborative 
 Public Management 
	 สัมมนาเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิด	 ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองกับการจัดการภาครัฐ	 รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
กิจกรรมภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	รูปแบบ
ของระบบเครอืข่ายองค์กรทางการเมือง	กลยทุธ์การจดัการความร่วมมอืและ
การบริหารเครือข่ายในการบริหารงานภาครัฐ	 โดยจะใช้การบริหารจัดการ
ภาครัฐของไทยเป็นกรณีศึกษา	
	 Seminar	on	theory	and	concept	of	the	relation	be-
tween	politics	and	public	management	as	well	as	development	
of	collaborative	activity	between	public	sector,	private	sector,	
civil	society	sector	and	people;	models	of	political	organization	
network,	management	strategy	for	collaborative	management	
and	network	management	of	public	administration	focusing	on	
case	study	of	public	management	in	Thailand

6092404 สัมมนาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 3(2-2-5)
 Seminar on Strategic Management 
	 สัมมนาเกีย่วกบักระบวนการจัดการเชงิกลยทุธ์	เช่น	การก�าหนด 
ทิศทางขององค์การ	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
องค์การ	 ตลอดจนแนวทางก�าหนดกลยุทธ์ในทุกระดับขององค์การ 
การประเมินผล	 การควบคุมเชิงกลยุทธ์	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จใน
การจัดการเชิงกลยุทธ์	 เช่น	 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ	 ฯลฯ 
เพ่ือให้องค์การสามารถอยู ่รอดและเติบโตได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง	 และมีการแข่งขันอย่างรุนแรง	 โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา 
การอภิปรายและการน�าเสนอในรูปของรายงานการศึกษา	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)
  

	 Seminar	on	 strategic	management	process	 such	as 

setting	 the	direction	of	organization,	 analysis	of	external	 and	

internal	 organizational	 environment,	 including	 guideline	 for	

setting	strategy	at	all	level	of	organization,	evaluation,	strategic	

control,	factor	affecting	success	of	strategic	management	such	as	

organizational	relational	factor	affecting	growth	of	organization	

under	changing	of	environment	and	serious	competition	focusing	

on	case	study,	discussion	and	study	report	presentation

6092405 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Seminar on Human 

 Resource Management  

	 สัมมนาเกีย่วกบัรปูแบบกลยทุธ์ของการบรหิารคน	ทัง้ในกลยทุธ์

แบบเชิงรุก	และกลยุทธ์เชิงรับการวิเคราะห์องค์การเพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์

ในการบริหารคนที่เหมาะสม	 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของ

ภาครัฐและกลยุทธ์	 การบูรณาการกลยุทธ์การบริหารคนกับกระบวนการ 

ต่าง	 ๆ	 ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ตั้งแต่การวางแผนก�าลังคน 

การสรรหาและการพัฒนาศักยภาพของคน	 การจูงใจและการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน	 บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานซึ่งจะเป็น

ผู้ผลักดันให้กลยุทธ์ประสบความส�าเร็จ	

	 Seminar	on	proactive	 and	 reactive	 strategic	model	

of	 human	 resource	management,	 organizational	 analysis	 for	

an	 appropriate	 strategy	 of	 human	 resource	management,	 

connection	creating	connection	of	between	public	strategy	and	

private	 strategy,	 integration	 of	 human	 resource	management	 

strategy	with	various	processes	of	the	human	resource	management 



477RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

consisting	 of	manpower	 planning,	 recruitment	 and	 human 

capacity	development,	motivation	and	performance	evaluation,	

role	of	human	resource	department	and	line	manager	in	getting	
strategy	achieved	

6092406  สัมมนาการบริหารการพัฒนา 3(2-2-5)

 Seminar on Development 

 Administration 

	 สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

การบริหาร	 การพัฒนา	 โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหาร	 บทบาทของ

ระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ	ปัญหาของการบริหาร	 การพัฒนาและ

การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย	 โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างใน

ประเทศไทย	 แล้วน�ามาอภิปรายพร้อมน�าเสนอเพื่อหาข้อสรุปและแนวทาง

ในการบริหารการพัฒนาประเทศ	

	 Seminar	 on	 theory	 and	 concept	 of	 development, 

administration,	development	focusing	on	system	of	development 

administration,	role	of	administration	system	for	development 

country,	 problem	 of	 administration,	 development	 and 

development	administration	in	Thailand	focusing	on	case	study	

of	Thailand	and	discussion,	including	writing	report	on	conclusion	

and	guideline	for	national	development	administration	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6092407 สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ  3(2-2-5)

 Seminar on Public Information 

 Management 

	 สัมมนาเกี่ยวกับการสื่อสารประเภทต่างๆท้ังภาคทฤษฎีและ

ปฏบิตั	ิของการพฒันาประเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ	ยทุธวธิแีละเทคนคิต่าง	ๆ  

ที่ประยุกต์ใช้กับการก�าหนดนโยบายและการวางแผนระบบการสื่อสาร 

การวเิคราะห์นโยบายและโครงการ	การใช้การสือ่สารให้เหมาะสมกบัสภาพ

ความเป็นจริงของสังคม	 การสื่อสารอย่างมีจริยธรรม	 การสัมมนาเกี่ยวกับ 

การใช้การสื่อสารประเภทต่าง	 ๆ	 โดยเน้นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ

อภิปรายเพ่ือแสวงหาวิธีการแก้ไขเก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศ

สาธารณะ	

	 Seminar	 on	 type	 of	 communication	 both	 theory	

and	practice	of	development	of	country	efficiency,	application 

of	 strategy	 and	 technique	 for	making	 policy	 and	 planning	 

communication	 systems,	 analysis	 of	 policy	 and	 project	 of	

communication	 based	 on	 current	 situation	 and	 ethics	 of 

communication,	seminar	on	using	different	types	of	communication 

focusing	on	analysis	problem	and	discussions	in	order	to	find	

appropriate	solution	for	public	information	system	management	
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6092408 สัมมนาการประเมินบุคคลและการประเมิน 3(2-2-5)

 การปฏิบัติงาน  

 Seminar on Personal Assessment 

 and Performance Evaluation  

	 สัมมนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 การแก้ไข	

การพัฒนาและการน�าระบบการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ให้เกิดผล	

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 การให้ข้อมูลย้อนกลับ	 การวิจัย 

การประเมนิการปฏบิตังิานรวมทัง้น�าข้อมลูย้อนกลบัท่ีได้รบัจากการประเมนิ 

การปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารการปฏิบัติงานและระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์	ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพ

	 Seminar	 on	 evaluating	 of	 performance,	 improving, 

developing	 and	 implementing	 the	 performance	 assessment 

system	for	success,	performance	assessment	process,	feedback, 

performance	evaluation	 research	and	taking	a	 feedback	 from	

evaluation	 for	 performance	 administration	 usage,	 human 

resource	management	system	as	well	as	professional	ethics.	

6092409 สัมมนาการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 Seminar on Research and Human 
 Resource Development 
	 สัมมนาเก่ียวกับแนวคิดการท�างานวิจัยด ้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์	 การออกแบบงานวิจัย	 เคร่ืองมือการท�าวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ	 กระบวนการเขียนงานวิจัยตามหลักวิชาการ	 ความเชื่อม
โยงระหว่างกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับเป้าหมายขององค์การ 
กรณีศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
	 Seminar	 on	 concept	 about	 the	 human	 resource 
development	 research,	 research	 design,	 quantitative	 and 
qualitative	instrument,	academic	research	writing	processes,	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

connection	 between	 human	 resource	 development	 strategy	
and	target	of	organization,	case	study	of	research	and	human	
resource	development

6092410 สัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 ในอนาคต  
 Seminar on Future Human 
 Resource Management 
	 สัมมนาเก่ียวกับแนวคิดสมัยใหม่ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์	 ความเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์กับ 
ผลงานขององค์กร	กรณศีกึษาด้านการวางแผนทรพัยากรมนษุย์	การสรรหา
และการคัดเลือก	การฝึกอบรมและพัฒนา	การบริหารค่าตอบแทนและการ
แรงงานสัมพันธ์
	 Seminar	 on	modern	 concept	 of	 strategic	 human 
resource	management,	linkage	between	human	resource	strategy	
and	organizational	performance,	case	study	of	human	resource	
planning,	recruitment	and	selection,	development	and	training,	
compensation	management,	and	labor	relation

6092411 สัมมนาภาวะผู้น�าโลก  3(2-2-5) 
 Seminar on Global Leadership 
	 สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าและ
จรยิธรรมของผูน้�าโลกในศตวรรษที	่21	บทบาทของโลกาภวิตัน์ท่ีมผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้น�า	วิสัยทัศน์ในกระบวนการกรอง	วิเคราะห์	
ประเมนิและแก้ปัญหาความขดัแย้งทัง้ในระดบัโลก	ระดบัภมูภิาคและระดบั
ประเทศอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง	 สัมมนาหัวข้อและ
ประเด็นเกี่ยวกับข้อสรุปและแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและภาวะผู้น�า
โดยศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีตัวอย่าง
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	 Seminar	 on	 concept	 and	 theory	of	 leadership	 and	

moral	 leadership	 of	 the	world	 in	 the	 21st	 century,	 role	 of 

globalization	 affecting	model	 change	 of	 leadership;	 vision	 in	

screening	 process,	 analysis	 of	 assessment	 and	 resolving	 of	

conflicts	global,	regional	and	country	level;	with	creativity	and	

reality;	seminar	on	topic	and	issue	on	conclusion	and	approach	

for	developing	ethics	and	leadership	by	comparing	of	case	study

6092412 สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ 3(2-2-5)

 ความมั่นคงของโลก 

 Seminar on Global Peace and

 Security Strategy 

	 อ�านาจทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและเทคโนโลยีที่มีผล

ต่อกระบวนทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพโลก	 สิทธิมนุษยชน	ทฤษฎีความขัดแย้ง	

การวิเคราะห์และการประเมินความขัดแย้ง	การเจรจาต่อรอง	การไกล่เกลี่ย	

เทคนิคการขจัดความขัดแย้ง	 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขจัดปัญหา

ของโลก	การก�าหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลกให้สอดคล้องกับบริบท

ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและเทคโนโลยีที่	เปลี่ยนแปลง	ความสัมพันธ์

ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 การเปรียบเทียบ

นโยบายด้านความมั่นคงของชาติและต่างประเทศ	 ประเภทของนโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาต	ิ กระบวนการน�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การ

ปฏิบัติ	 สัมมนาหัวข้อและประเด็นเก่ียวกับการสร้างยุทธศาสตร์สันติภาพ

หรือยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลก	

	 Power	of	politics,	economy,	society	and	technology	

influencing	 on	world	 peace	 paradigm,	 human	 rights,	 conflict	

theory,	conflict	analysis	and	evaluation,	negotiation,	mediation,	

conflict	 technique,	 international	 cooperation	 to	 eliminate	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

problems	of	the	world,	world	stability	strategic	accordance	with	

changing	context	of	politics,	economy,	society	and	technology,	

relationship	 between	 strategic	 and	 national	 security	 policy,	

comparison	of	security	policy	of	the	country	and	others,	type	

of	 national	 security	 policy,	 implementation	 process	 national	

security	policy	into	action,	seminar	on	topic	and	issue	related	

for	building	peace	or	stability	strategy	in	the	world

 4) กลุ่มการบริหารจัดการท้องถิ่น (Local Management) 

6092501 สัมมนาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Seminar on Local Development 

 Administration  

	 สมัมนาเกีย่วกบักระบวนการบรหิาร	การเปรยีบเทยีบการบรหิาร

การพฒันาของไทยกบัประเทศอืน่	หลกัการและทฤษฎกีารบรหิารการพฒันา	

โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหาร	 บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนา

ประเทศรวมตลอดถึงความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

	 Seminar	 on	management	 process,	 comparison	 of	

development	administration	of	Thai	and	others,	principle	and	

theory	of	development	administration	focusing	on	development	

of	 administration	 system,	 role	 of	 administration	 system	 for 

developing	the	country	including	relationship	and	environmental	

factor	influencing	development	of	local	and	nation
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6092502 สัมมนาการวางแผนและการพัฒนา 3(2-2-5)

 การบริหารจัดการท้องถิ่น 

 Seminar on Local Administration

 Development and Planning 

	 สัมมนาเกีย่วกบัแนวคดิการวางแผน	การบรหิารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ความเป็นอิสระตาม	 ความเป็นประชาธิปไตยของชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด

บริการสาธารณะของท้องถิ่น	ขีดความสามารถ	ธรรมาภิบาล	การวิเคราะห์

โครงสร้าง	ภารกจิหน้าที	่การคลงั	เอกภาพและบทบาทการบรหิารงานบคุคล 

ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น

	 Seminar	on	concept	of	planning,	local	administration, 

independence,	 democratization	 of	 community	 and	 local 

government	organization,	efficiency	and	effectiveness	of	local 

public	 service	management,	 capability,	 good	 governance, 

analysis	of	structure,	authority,	finance,	unity	and	role	of	personnel 

management,	relationship	between	locality,	central	and	regional	

government,	and	public	participation	on	local	administration	

6092503 สัมมนาการบริหารการคลังท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Seminar on Local Finance 

 Administration  

	 สัมมนาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้	 อ�านาจ	 หน้าท่ี	 หลักเกณฑ	์

ประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 แหล่งที่มาของรายได ้

การจัดสรรงบประมาณ	 กระบวนการงบประมาณ	 การก่อหนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	ปัญหาในการบรหิารงานคลงัท้องถิน่และแนวทางแก้ไข

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

	 Seminar	on	revenue	collection,	power,	duty	criterion, 

type	 of	 income	 of	 local	 government	 organizat ion, 

source	 of	 income,	 budgeting,	 budgeting	 process,	 debt	 of	

local	 government,	 problem	 and	 solution	 of	 local	 financial 

management	

6092504 สัมมนาการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบหุ้นส่วน 3(2-2-5)
 Seminar on Partnership Local Management 
	 แนวคดิและหลกัการบรหิารราชการแผ่นดนิ	แนวคดิการกระจาย 
อ�านาจและการปกครองส่วนท้องถ่ิน	พฒันาการของการปกครองส่วนท้องถิน่ 
และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยและต่างประเทศ	 
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและ 
ท้องถิน่กบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในการบรหิารจดัการท้องถิน่	ปัญหา	อปุสรรคและ
แนวโน้มของการบรหิารท้องถิน่	รวมถงึแนวทางการพฒันาการบรหิารท้องถิน่ 
และการกระจายอ�านาจโดยเน้นแนวคิดหุ้นส่วนของเครือข่ายท่ีมีการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันและมีการร่วมหุ้นทางด้านงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์และก�าลังคน
	 Concept	 and	 principle	 of	 national	 administration, 
concept	of	decentralization	and	local	governance	development 
of	 local	 governance	 and	 model	 local	 government 
organization	in	Thailand	and	other	countries;	relationship	between 
local,	 central	 and	 regional	 government,	 locality	 and	 various	
sectors	in	local	management;	problem,	obstacle	and	trends	of	
local	administration,	including	development	guideline	for	local	
administration	 and	 decentralization	 focusing	 on	 partnership	
concept	of	network	with	information	sharing,	and	operation	of	
budget,	material,	supply	and	manpower	
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6092505 สัมมนาการบริหารนวัตกรรมนโยบายท้องถิ่น 3(2-2-5)
 Seminar on Local Policies 
 Innovative Administration  
	 สัมมนาเก่ียวกับนวัตกรรมและกระบวนการจัดการความ
เปล่ียนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุ
และกระบวนการพัฒนาทางกรอบแนวคิด	เทคนิค	นวัตกรรม	กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ	 ที่ส่งผลกระทบให้เกิดพัฒนาการของระบบบริหาร
จัดการและการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย	 โดยมุ่งเน้นเทคนิค
สมัยใหม่ในการจัดการภาครัฐระดับท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 ประหยัด	 คุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการ	และความรับผิดชอบต่อสังคม
	 Seminar	 on	 innovation	 and	 charging	management 
process	 of	 local	 government	 organization	 about	 causal 
factor	 and	 development	 of	 conceptual	 framework, 
technique,	innovation,	organizational	changing	process	impacting 
development	 of	 management	 system	 and	 reform	 of	 Thai 
bureaucracy	focusing	on	modern	technique	in	public	management 
at	local	level	resulting	in	achievement	in	terms	of	effectiveness,	
efficiency,	economy,	quality	and	satisfaction	of	service	user	and	
social	responsibility	

6092506 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบาย 3(2-2-5)

 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง   

 Seminar on Global Economy 

 Management and Sufficiency Economy  

	 สัมมนาเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับมหภาคและระดับ

จุลภาค	 กรอบแนวคิดและหลักการพื้นฐานของนโยบายการเงินการคลัง 

ววิฒันาการของระบบเศรษฐกจิและการค้าเสรีตลอดจนปัญหาและแนวโน้ม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

ของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานความรู ้ 

การค้าระหว่างประเทศ	การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและองค์กรทางเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ	เศรษฐกจิพอเพยีงและกบัการพฒันาเศรษฐกิจไทย	ปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาค	 การเงิน	 การคลังและการค้าระหว่าง

ประเทศ	 เศรษฐกิจพอเพียงในระดับจุลภาค	 การผลิตในระดับครัวเรือน	

ชุมชน	วิสาหกิจธุรกิจและอุตสาหกรรม	สัมมนาหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับ 

แนวทางการน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

จากฐานความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความม่ันคงให้กับเศรษฐกิจของ

ไทยและเศรษฐกิจโลก	

	 Seminar	 on	 micro-macro	 economy,	 conceptual 

framework	and	basic	principle	of	monetary	and	fiscal	policy, 

evolution	of	the	economy	system	and	free	trade	as	well	as	problem 

and	 trend	 of	 developing	 new	 economy;	 knowledge-based	

creative	economy	of	international	trade,	economic	integration	

and	international	economic	organization,	sufficiency	economy	

and	 Thai	 economic	 development,	macro	 level	 of	 sufficiency	

economy	philosophy,	monetary,	finance	and	international	trade,	

micro-sufficiency	economy,	producing	of	household,	community,	

enterprise,	business	and	industry;	seminar	on	topic	and	issue	

concerning	 guideline	 for	 taking	 the	 sufficiency	 economy	 and	

knowledge	base	creative	economy	for	strengthening	economy	

of	Thailand	and	global	economy	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

  5. หมวดวิชาพื้นฐานเสริมทักษะ ไม่นับรวมหน่วยกิต 

6092601 สัมมนาการเมืองและการปกครองไทย 3(2-2-5)  

 Seminar on Thai Politics 

 and Government 

	 สัมมนาเก่ียวกับวิวัฒนาการทางปกครองไทย	 รัฐธรรมนูญ 

และโครงสร้างทางการปกครองของไทย	 ประวัติความเป็นมาของการ

ปกครองไทย	รปูแบบและหน้าทีข่องการปกครอง	การควบคมุจากส่วนกลาง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน	ปัญหาและแนวทางของการปกครองของไทย

ในอนาคต

	 Seminar	on	evolution	of	Thai	government,	constitution	

and	Thai	government	structure,	history	of	Thai	government,	form	

and	 function	of	 Thai	 government,	 centralized	 system,	 public	

participation,	problems	and	solution	of	Thai	government	in	the	

future	

6092602 สัมมนาการบริหารเศรษฐกิจไทย  3(2-2-5) 
 อาเซียน และเศรษฐกิจโลก 
 Seminar on Global, ASEAN and 
 Thai Economic Management 
	 สัมมนาเกี่ยวกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์	 เป้าหมายและ
ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย	 อาเซียนและเศรษฐกิจ
โลก	 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การค้าระหว่างประเทศ	การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและองค์กรทางเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ

 	Seminar	on	economic	principle,	economic	policy	goal	

and	problem	of	Thai,	ASEAN	and	global	economic,	economic 

stability,	 economic	 growth,	 international	 trade,	 economic 

partnership	and	international	economic	organization	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ)

6092603 สัมมนาจริยธรรมและภาวะผู้น�า 3(2-2-5)

 ส�าหรับผู้บริหาร 

 Seminar on Ethics and Leadership

 of Administrators  

	 สมัมนาเกีย่วกบัแนวคดิ	ทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผูน้�าและจรยิธรรม

ส�าหรับผู้บริหารยุคใหม่	 ตามหลักศาสนาและปรัชญาตะวันออก	 ทฤษฎี

มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น�าของผู้น�าในศตวรรษที่	 21	 โดยเน้นการศึกษา

กรณีประเทศไทยแล้วน�ามาอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางในการ

พัฒนาจริยธรรมและภาวะผู้น�าของผู้บริหารภาครัฐของไทย	

	 Seminar	 on	 concept	 and	 theory	 about	 leadership	

and	ethics	for	new	generation	administrator	based	on	religious	

principle	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	suggestion	for	ethics	

and	leadership	development	of	public	administrator	in	Thailand

 6. หมวดวิทยานิพนธ์  

6092701 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 Thesis 

	 	 การท�าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	 หรือการแก้ปัญหา	หรือ	

พฒันาองค์การภาครฐัหรอืภาคเอกชน	ทัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัประเทศ	

ภายใต้การก�ากับและแนะน�าเป็นอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์	

		 Conducting	a	research	for	generating	new	knowledge	

or	solving	problem	or	developing	organization	management	of	

public	or	private	sector	both	at	local	and	country	levels	under	

closed	prevision	and	advice	of	thesis	advisory	committee
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1.  ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาเคมีศึกษา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :			 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�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 แบบ	2		แบบ	2.1	จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	48	หน่วยกิต

	 	 3.1	หลักสูตร	จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	48	

หน่วยกิต

	 	 3.2		โครงสร้างหลักสูตร	

โครงสร้างหลักสูตร	 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หน่วยกิต

1.	 วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา 3	หน่วยกิต

2.		 หมวดวิชาเฉพาะ
	 2.1	 วิชาบังคับ
	 2.2	 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต
6	หน่วยกิต
3	หน่วยกิต

3.		 หมวดวิทยานิพนธ์ 	 36	หน่วยกิต	

4.		 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

รวม 48 หน่วยกิต
 

	 	 3.3	รายวิชา

	 	 	 3.3.1	 วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา	3	หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8093101		 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 (Advanced	Research	Methodology)

	 นกัศกึษาทีส่อบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข

ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด	ต้องเรยีนรายวชิาเสรมิพืน้ฐานทีก่�าหนดโดยไม่นบัรวม

หน่วยกิต	และได้ค่าผลการประเมินเป็น	S	ดังนี้

8090101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3	 3(2-2-5)

	 English	for	Graduate	Studies	3	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

2094209	 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา	 3(2-2-5) 
	 Advanced	Organic	for	
	 Chemistry	Education	

2094210	 ชีวเคมีขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา	 3(2-2-5)

	 Advanced	Biochemistry	for	

	 Chemistry	Education	

2094211	 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา	 3(2-2-5)	

	 Advanced	Physical	Chemistry	for	

	 Chemistry	Education	

2094212	 เคมีสิ่งแวดล้อมขั้นสูง	 3(2-2-5)	

	 Advanced	Environmental

	 Chemistry	

2094213	 ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์	 3(2-2-5)	

	 Petrochemistry	and	Polymer	

2094214	 เคมีประยุกต์เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น	 2(2-0-4)

	 Applied	Chemistryof

	 Local	Wisdom	

2094215		 ปัญหาพิเศษทางเคมีเชิงค�านวณ		 3(2-2-5)	

	 Special	Topic	in	

	 Computational	Chemistry	

2094216	 ปรัชญาวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)			

	 Philosophy	of	Science	 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8091101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3	 3(2-2-5)

	 Information	and	Communication	

	 Technology	3	

	 	 3.3.2	 วิชาเฉพาะด้าน	 9	หน่วยกิต

	 	 	 	 1)	 รายวิชาบังคับ	6	หน่วยกิต

2094101	 เคมีเชิงบูรณาการ	 2(2-0-4)	

	 Integrated	Chemistry	

2094102	 สัมมนาทางเคมีศึกษา	1	 1(0-2-1)	

	 Seminar	on	Chemistry	Education	1	

2094203	 สัมมนาทางเคมีศึกษา	2	 1(0-2-1)	

	 Seminar	on	Chemistry	Education	2	

2094204	 นวัตกรรมทางเคมีศึกษา	 2(2-0-4)	

	 Chemical	Education	Innovation	

  2)	วิชาเลือก	ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต

2094205	 วิทยาการใหม่ด้านเคมีนาโนเทคโนโลยี	 2(2-0-4) 
														 Novel	Science	in	Chemistry	
	 Nanotechnology
2094206	 การออกแบบการทดลองในบทเรียนเคมี	 3(2-2-5)
	 Experimental	Designs	in	
	 Chemistry	Lesson	
2094207	 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา	 3(2-2-5)
	 Advanced	Inorganic	for	Chemistry	
	 Education
2094208	 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา	 3(2-2-5)
	 Advanced	Analytical	for	
	 Chemistry	Education	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 3.3.3	วิชาวิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต

2094217	 วิทยานิพนธ์	 36(0-72-36)	

	 (Thesis)	

	 3.3.4	วิชาเสริมพื้นฐาน	จัดให้นักศึกษาเรียนภายใต้เงื่อนไขดังนี้
ในกรณีท่ีเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ใช่สาขาวิชาเคมี	
หรือสาขาเคมีศึกษา	 ต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาทางเคมีโดยไม่นับ
รวมหน่วยกิต	และได้ค่าผลการประเมินเป็น	S	(นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี	หรือสาขาเคมีศึกษา	แต่ประสงค์จะเรียน
เพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)

4.  ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา                  น(ท-ป-อ)

8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology 
	 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา
และสรุปความจริงในการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	 กระบวนการข้ันตอนในการ
ด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการ
วิจัยและการสรุปผลการวิจัย	 การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี	 คุณค่าของ
ศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ	
	 Philosophical	 foundations,	 epistemology,	 logical 
principles	 in	 research	 inquiry,	 and	 drawing	 conclusions	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

8090101  ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5)

 English for Graduate Studies 3 

	 ทบทวน	ศึกษาหลักไวยากรณ์	และพัฒนาทักษะอังกฤษ	4	ด้าน	

ได้แก่	การฟัง	การพูด		การอ่าน	และการเขียน	โดยเน้นการฟังและการพูด

เพือ่การสือ่สารทางวชิาการ	เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยายทางวชิาการ	ประกาศ	

และการสนทนาแล้วสามารถสรุปความโดยการพูดและการน�าเสนอโดยใช้

โปรแกรมน�าเสนอได้	(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

8091101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 
 Information and Communication 
 Technology 3

	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องาน

วิชาการ	 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษา	

อนิเทอร์เนต็และการประยุกต์ใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่งานวชิาการการใช้ฐาน

ข้อมูลเพื่อการสืบค้นและอ้างอิง	ทักษะการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	การเขียน

บทความวิจัยและการน�าเสนอผลงานวิจัย	 การตรวจสอบความซ�้าซ้อนของ

งานวิจัย	คุณธรรม	จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 Importance	of	information	technology	and	academic	

communication,	high	skills	of	using	computer	related	study	area,	

the	internet	and	implementation	of	social	media	for	academic	

purposes,	online	data	based	and	referring,	computer
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

program	 skills,	 writing	 research	 article	 and	 presentation	 of 
research	results,	Plagiarism	Detection,	ethics	and	moral	in	using	
information	technology	and	communication

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  2.1 รายวิชาบังคับ

2094101   เคมีเชิงบูรณาการ 2(2-0-4) 

 Integrated Chemistry  

	 การศึกษา	ค้นคว้า	บูรณาการ	วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้	

ทฤษฎีและแนวคดิสมยัใหม่ทางเคมทีกุแขนงน�าไปสูก่ารจดัการเรยีนการสอน

เคมี	และการท�าโครงงานวทิยาศาสตร์	การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	การ

ใช้สถิติวิเคราะห์ส�าหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์

	 Study,	investigation,	integration,	analysis	and	synthesis	

on	knowledge,	theories	and	modern	ideas	in	chemistry	leading 

to	 instructional	management	 and	 science	 project	 working, 

Integrated	learning	approach,	statistics	for	science	project	working

2094102   สัมมนาทางเคมีศึกษา 1 1(0-2-1) 

 Seminar on Chemistry Education 1 

	 สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยทางการเรียนการสอนเคมี	 ทั้งในและ 

ต่างประเทศ	

	 Seminar	on	problem	of	research	results	in	chemistry	

instruction	both	at	national	and	international	level

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

2094203   สัมมนาทางเคมีศึกษา 2 1(0-2-1) 

 Seminar on Chemistry Education 2 

	 สมัมนางานวจิยัในหวัข้อทีส่นใจและทนัสมยัทางเคม	ีทัง้ภายใน

และต่างประเทศ

	 Seminar	on	interesting	and	modern	topics	in	chemistry	

in	national	and	international

2094204 นวัตกรรมทางเคมีศึกษา  2(2-0-4)

 Chemical Education Innovation 

	 หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษาการสร้างและ

การเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมและการประเมินนวัตกรรมเพื่อส�าหรับ 

การจัดการเรียนรู้ทางเคมี

	 Principles	 and	 types	 of	 educational	 innovation;	

creation	and	selection	ofappropriate	innovations	for	improved	

Chemistry	classroom	learning	activities

  2.2 รายวิชาเลือก

2094205 วิทยาการใหม่ด้านเคมีนาโนเทคโนโลยี 2(2-0-4)

 Novel Science in Chemistry 

 Nanotechnology 

	 นิยาม	 วิวัฒนาการ	 ประเภท	 การเตรียมวัสดุขนาดนาโนและ 

การพิสูจน์เอกลักษณ์	การใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยี	

	 Definition	 of	 nanotechnology;	 evolution;	 types;	

nanomaterial	 production	 and	 characterization;	 application	 of	

nanotechnology	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

2094206 การออกแบบการทดลองในบทเรียนเคมี 3(2-2-5)

 Experimental Designs in

 Chemistry Lessons 

	 การวิเคราะห์	 เน้ือหาทางเคมีที่ปรากฏในหลักสูตรเคมีศึกษา 

การออกแบบการทดลอง	สร้างสื่อการเรียนการสอน	โดยประยุกต์ใช้วัสดุหา

ง่าย	 และราคาถูกเพื่อทดแทนวัสดุที่หายาก	 ยุ่งยากซับซ้อนและราคาแพง

ส�าหรับการทดลองทางเคมี

	 Analysis	of	chemical	content	appearing	in	chemical	

education	 curriculum,experimental	 design,create	 teaching 

techniquewith	easy	and	cheap	material	to	replace	rare	materials	

complex	and	expensive	for	chemical	experiments

2094207  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา 3(2-2-5) 

 Advanced Inorganic for 

 Chemistry Education 

	 หลักส�าคัญทางเคมีอนินทรีย์	 เช่น	 ทฤษฎีเก่ียวกับพันธะในสา

รอนินทรีย์เคมี	และสมบัติของธาตุหมู่หลัก	โคออร์ดิเนชันของโลหะ	ทฤษฎี

กลุ่ม	 เคมีของสารประกอบออร์กาโนเมทัลลิกและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติ

การทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาและการประยกุต์ความรูก้บัการจดัการเรียนระดบั 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 Major	principles	of	inorganic	chemistry	such	as	chem-

ical	bonding	of	inorganic	compounds,	chemistry	of	main	group	

elements,	 coordination	 chemistry	 of	metals,	 group	 theory, 

organometallic	chemistry	and	laboratory	practice	related	to	the	

content,	Application	those	knowledges	for	basic	learning	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

2094208  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา 3(2-2-5) 

 Advanced Analytical for 

 Chemistry Education

	 หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงและแนวทางประยุกต์ในการวิจัยและฝึก

ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

	 Principles	 and	 qualitative	 and	 quantitative	 analyti-

cal	 techniques	 by	 using	 advanced	 analytical	 techniques	 and 

applications	 for	 research	 and	 laboratory	 practices	 related	 to	

the	content

2094209 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา 3(2-2-5)

 Advanced Organic for 

 Chemistry Education 

	 โครงสร้างและกลไกของปฏิกิริยาแบบต่าง	 ๆ	 ของสารอินทรีย์ 

เคมีของแสง	 ตลอดจนการน�าความรู้ทางจลนพลศาสตร์และสเตอริโอเคม ี

มาท�านายปฏิกิริยาและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

และการประยุกต์ความรู้กับการจัดการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 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,	Application	those	

knowledges	for	basic	learning	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

2094210   ชีวเคมีขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา 3(2-2-5)

 Advanced Biochemistry for 

 Chemistry Education 

	 แนวคิด	 ความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้กฏทางเทอร์โม 

ไดนามกิส์เคม	ีหลกัการของกลศาสตร์ควอนตมั	จลนพลศาสตร์เคมอีอร์บทิลั 

ของโมเลกุล	 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล	 และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและการประยุกต์ความรู้กับการจัดการเรียนระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 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,	Application	those	

knowledges	for	basic	learning	

2094211  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงส�าหรับเคมีศึกษา 3(2-2-5)

 Advanced Physical for 

 Chemistry Education 

 แนวคิด	 ความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้กฏทางเทอร์โม 

ไดนามิกส์เคมี	 หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม	 จลนพลศาสตร์เคมี 

ออร์บิทัลของโมเลกุล	 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลและฝึกปฏิบัติใน 

ห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

2094212  เคมีสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Environmental 

 Chemistry

	 การประยุกต์ความรู ้ทางเคมีในการวิเคราะห์สารมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และการวางแผนแก้ปัญหา

	 Applications	 of	 chemical	 knowledge	 for	 analysis 

of	environmental	pollutants	and	problem-solving	planning

2094213  ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 3(2-2-5)  

 Petrochemical and Polymer 

	 พอลิเมอร์	 พลาสติก	 วัตถุดิบ	 กระบวนการผลิต	 การปรับปรุง

คุณภาพน�้ามันดิบและแก็สธรรมชาติ	 ผลิตภัณฑ์จากสารปิโตรเคมีและ 

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

	 Polymers,	 plastics,	 raw	 materials,	 productions, 

improvement	of	crude	oil	and	natural	gas	and	products	from	

petrochemical	 substances	 and	 laboratory	 practice	 related	 to	

the	content

2094214  เคมีประยุกต์เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4)

 Applied Chemistry for 

 Local Wisdom 

	 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านท่ีใช  ้

องค์ความรู้และกระบวนทางเคมี	

	 Analysis	of	local	wisdom	from	village	scholars	by	using	

chemical	knowledge	and	chemical	processes
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

2094215 ปัญหาพิเศษทางเคมีเชิงค�านวณ 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computational

 Chemistry 

	 ค�านวณทางทฤษฎีของสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 (แถบ	 HOMO-LUMO,	 NBO,	 สภาวะความหนาแน่น, 

การสั่น,	 ยูวี-วิสิเบิล,NMR)	 สภาวะทรานสิชัน	 ความสามารถในการละลาย	

อันดับของพันธะ	ค่าคงที่อัตรา	ความคลาดเคลื่อนของเบซิสเซตของโมเลกุล	

	 Theoretical	 calculation	 of	 structure	 and	 electronic	

properties	(HOMO-LUMO	gap,	NBO,	DOS	vibrational,	UV-visible,	

NMR)	 properties,	 transition	 state,	 solubility,	 bond	 order,	 rate	

constant,	basic	set	superposition	error	of	molecules 

2094216  ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 

 Philosophy of Sciencefor 

 Chemistry 

	 ประวัติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์	 ปรัชญาวิทยาศาสตร์	

วฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์		ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์	ปรชัญาวทิยาศาสตร์

ที่เป็นพื้นฐานส�าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	

	 History	 and	 evolut ion	 of	 sc ience;	 sc ience 

philosophy;	science	culture;	scientific	method;	nature	of	science;	

philosophy	of	science	used	for	teaching	and	learning	Science

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

 3. หมวดกลุ่มวิทยานิพนธ์

2094217 วิทยานิพนธ์ 36(0-72-36)

 Thesis

 การวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจเกี่ยวข้องกับเคมีหรือเคมีศึกษา	

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ยอมรับได้	

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

	 Construction	a	research	on	interesting	topics	related	

chemistry	education	with	high	quality	to	create	a	new	knowledge	

in	chemistry	or	to	solve	the	problems	of	teaching	and	learning	

under	a	supervision	and	advice	of	a	thesis	advisory	committee

 4. หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิาร 

หลักสูตร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1. ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 :	 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. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	 จ�านวนหน่วยกิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	จัดการศึกษา

	 	 แบบ	 2.1	 แผนการเรียนรายวิชา	 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า	 24	

หน่วยกิตและท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 3.2	 โครงสร้างหลักสูตร

	 	 หลักสูตรบริหารธรุกิจดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ	มหีน่วยกติ

รวมไม่น้อยกว่า	60	หน่วยกิต	ซึ่งประกอบด้วย	4	หมวดวิชา	ดังนี้

องค์ประกอบ หน่วยกิต

1. หมวดวิชาแกนร่วม 3

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 2.1	วิชาบังคับ

	 2.2	วิชาเลือก

15

6

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36

4. หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3

รวม 60

	 3.3	รายวิชา

	 	 3.3.1	หมวดวิชาแกนร่วม	จ�านวน	3	หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8090101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3	 3(2-2-5)

	 English	for	Graduate	Studies	3	

8091101	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3	 3(2-2-5)

	 Information	and	Communication	

	 Technology	3

8093101	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 Advanced	Research	Methodology	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3.3.2	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน		จ�านวน	21	หน่วยกิต

																 1)	 วิชาบังคับ	จ�านวน	15	หน่วยกิต

4099101	 การวิเคราะห์ทางสถิติและโปรแกรม	 3(2-2-5)

	 ส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

	 Advanced	Statistical	Analysis	for	

	 Research	in	Business	Administration	

4099102	 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการ	 3(3-0-6)

	 นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในพลวัตรโลก

	 Innovative	business	and	

	 management	innovation	for	

	 competition	in	the	dynamic	world	

4099103	 การบริหารธุรกิจเพื่อการแข่งขัน	 3(3-0-6)

	 ระหว่างประเทศและการวิจัย

	 International	Business	Administration

		 for	Competition	and	Research	

4099204	 การวิเคราะห์การลงทุนขั้นสูงใน	 3(3-0-6)

	 ธุรกิจยุคใหม่	

	 Advanced	Investment	Analysis	

	 in	Modern	Business	

4099205	 สัมมนาการวิจัยบริหารธุรกิจขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 Research	Seminars	in	Advanced	

	 Business	Administration	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

  2)	 วิชาเลือกเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาท่ีก�าหนดให ้

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิตดังนี้

4099216	 ประเด็นพิเศษทางบริหารธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 Special	Topic	in	Business	

4099217	 การจัดการธุรกิจเกิดใหม่และการวิจัย	 3(3-0-6)
	 Startup	Business	Management	
	 and	Research	

4099218	 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน	 3(3-0-6)
	 ทางธุรกิจยุคใหม่
	 Strategic	Management	for	
	 Competition	in	Modern	Business	

4099219	 การจัดการองค์การเชิงเปรียบเทียบและ	 3(3-0-6)
	 จริยธรรมส�าหรับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่
	 Comparative	Organization	
	 Management	and	Ethics	for	Modern	
	 Business	Administration

4099220	 การจัดการตลาดสมัยใหม่และ	 3(3-0-6)
	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ		
	 Modern	Marketing	Management	
	 and	Corporate	Social	Responsibility	

4099221	 การจัดการการด�าเนินงานและการจัด	 3(3-0-6)
	 การโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
	 Operations	Management	and	
	 Advanced	Strategic	Supply	
	 Chain	Management

4099222	 การจัดการทางการเงินและการบัญชีขั้นสูง	 3(3-0-6)
	 Advanced	Financial	Administration
	 and	Accounting
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

4099223	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 และภาวะผู้น�าโลกธุรกิจยุคใหม่

	 Human	Resource	Management	

	 and	Leadership	in	New	

	 Global	Business	

4099224	 พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 Electronic	Commerce	and	

	 Digital	Business	Strategies	

4099225	 กฎหมายธุรกิจส�าหรับการจัดการ	 3(3-0-6)

	 ภาครัฐและเอกชน

	 Business	Laws	for	Private	and

	 Public	Management	  

											3.3.3	หมวดวิทยานิพนธ์ก�าหนดให้นักศึกษาต้องท�าวิทยานิพนธ ์

ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิตดังนี้

4099241	 วิทยานิพนธ์	 36		หน่วยกิต

	 Thesis	

												3.3.4	หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	ก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน

วิชาเสริมพื้นฐานไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	ดังนี้

4099146	 ทฤษฎีและประยุกต์หลักการบริหารธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 Theory	and	Application	of	

	 Business	Administration	Principles	

															รวม	60	หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

4. ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม จ�านวน 9 หน่วยกิต

8090101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5)

 English for Graduate Studies 3 

	 ทบทวนศึกษาหลักไวยากรณ์และพัฒนาทักษะอังกฤษ	 4	 ด้าน

ได้แก่การฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยเน้นการฟังและการพูดเพื่อ 

การสื่อสารทางวิชาการเช่นการฟังข่าวค�าบรรยายทางวิชาการประกาศ

และการสนทนาแล้วสามารถสรุปความโดยการพูดและการน�าเสนอโดยใช้

โปรแกรมน�าเสนอได้

	 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.

8091101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 3(2-2-5)

 Information and Communication 

 Technology 3

	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

งานวิชาการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ข้ันสูงที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ี

ศึกษาอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่องานวิชาการ 

การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและอ้างอิงทักษะการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

การเขียนบทความวิจัยและการน�าเสนอผลงานวิจัยการตรวจสอบ 

ความซ�้าซ้อนของงานวิจัยคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสาร
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 Importance	of	information	technology	and	academic	

communication,	 high	 skills	 of	 using	 computer	 related	 study	

area,	 the	 internet	 and	 implementation	 of	 social	media	 for 

academic	purposes,	online	data	based	and	referring,	computer 

program	 skills,	 writing	 research	 article	 and	 presentation	 of 

research	results,	Pragiarism	Detection,	ethics	and	moral	in	using	

information	technology	and	communication.

8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Research Methodology 

	 รากฐานทางปรัชญาญาณวิทยาหลักตรรกวิทยาในการค้นหา 

และสรุปความจริงในการวิจัยระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการขั้นตอนใน 

การด�าเนินการวิจัยแบบแผนการวิจัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

ในการวิจัยและการสรุปผลการวิจัยการประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธีคุณค่า

ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 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.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

 4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านจ�านวน 21 หน่วยกิต

  1) วิชาบังคับ จ�านวน 15 หน่วยกิต

4099101 การวิเคราะห์ทางสถิติและโปรแกรม 3(2-2-5)

 ส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

 Advanced Statistical Analysis for 

 Research in Business Administration 

	 การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงส�าหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 

โดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการเลือก 

ใช้วิธีการทางสถิติที่เก่ียวข้องกับตัวแปรหลายตัวโดยศึกษาผลงานวิจัย

บทความหรอืวารสารทางวิชาการทีเ่ก่ียวข้องกบัประเดน็ทางการบริหารธรุกจิ

ที่มีการใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายตัว

	 Application	 of	 advanced	 statistical	 analysis	 to 

research	 in	 business	 administration	 using	 software	 programs, 

selecting	 related	 statistical	methods	 for	multiple	 variables	

through	a	study	of	research	papers,	articles	or	scientific	journals 

pertaining	 issues	 on	 business	 administration	 with	multiple	

variables.

4099102 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6)
 เพื่อการแข่งขันในพลวัตรโลก
 Innovative business and 
 management innovation for 
 competition in the dynamic world 
	 การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมและการแข่งขันในพลวัตรโลก
การจัดการความคิดเชิงสร้างสรรค์การสร้างความได้เปรียบการแข่งขันเชิง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

นวัตกรรมการบริหารธุรกิจและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และจริยธรรมการ

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์การโดยการออกแบบการวิจัยทาง

ด้านธรุกจิสร้างสรรค์และการจัดการนวตักรรมเพือ่การแข่งขนับทความหรอื

วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

	 Establishment	 of	 an	 innovative	 and	 competitive 

organization	 in	 the	 dynamic	world,	management	 of	 creative	

thinking,	 creating	competitive	advantages	 through	 innovation,	

business	 administration,	 creative	 concepts	 and	 ethics,	 taking	

social	and	organization	responsibilities	using	research	designs	in	

creative	business	and	innovative	management	for	competition,	

articles	or	related	scientific	journals.

4099103 การบริหารธุรกิจเพื่อการแข่งขัน 3(3-0-6)

 ระหว่างประเทศและการวิจัย

 International Business

 Administration for Competitionand Research 

	 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

การลงทุนระหว่างประเทศการบริหารข้ามวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีต่อการวางแผนและการตัดสินใจใน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆเช่นการจัดการการตลาดการ

บัญชีการเงินการผลิตและการด�าเนินงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โดยการออกแบบการวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจเพื่อการแข่งขันระหว่าง

ประเทศบทความหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

	 Concepts	 and	 theories	 of	 international	 business 

administration,	 international	 investment,	 cross-cultural 

administration,	changes	in	internal	and	external	environments	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

affecting	planning	and	decision-making	in	international	business	
administration	 such	 as	management,	marketing,	 accounting,	
finance,	production	and	implementation,	and	human	resource	
management	 by	means	 of	 research	 designs	 in	 international	
business	administration,	articles	and	related	scientific	journals.

4099204 การวิเคราะห์การลงทุนขั้นสูงในธุรกิจยุคใหม่ 3(3-0-6)
 Advanced Investment Analysis
 in Modern Business 
	 ทฤษฎีการลงทุนการประเมินค่าการลงทุนและความเส่ียง 
การวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจด้านต่างๆเช่นการบัญชีการเงินการตลาด
การบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการออกแบบการ
วิจัยทางด้านการวิเคราะห์การลงทุนบทความหรือวารสารทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้อง
	 Investment	 theories,	 assessment	 of	 investment 
and	threats,	analysis	of	business	investment	such	as	accounting, 
finance,	marketing,	 organization	 administration	 and	 human	
resource	management	through	research	designs	in	investment	
analysis,	articles	or	related	scientific	journals.

4099205 สัมมนาการวิจัยบริหารธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Research Seminars in Advanced 

 Business Administration 

	 สัมมนาหัวข้อการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ	 การวิเคราะห์แนวคิด 

ทางการวิจัยการก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ

พฤติกรรมองค์การการจัดการองค์การรูปแบบใหม่โดยกระบวนการวิจัย 

น�าไปสู ่การพัฒนาองค ์ความรู ้และนวัตกรรมทางบริหารธุรกิจโดย 

การออกแบบหัวข้อสัมมนาและการวิจัยจากการศึกษาบทความหรือ 

วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่น่าสนใจทางด้านบริหารธุรกิจ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  
	 Research	 Seminar	 in	 Business	 Administration, 
an	 analysis	 of	 the	 concept	 of	 research,	 setting	 objectives,	
goals,	theory	of	business	administration,	organization	behavior, 
organization	management	model	 of	 the	 research	 process, 
development	 of	 knowledge	 and	 innovation	 in	 business 
administration,	designing	seminar	topics,	research	from	articles	
and	academic	journals	related	to	interesting	issues	in	business	
administration.

  2) วิชาเลือกเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ ่มวิชาที่ก�าหนดให ้

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตดังนี้

4099216 ประเด็นพิเศษทางบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)

 Special Topic in Business 

	 ประเด็นด้านการบริหารธุรกิจแนวคิดและทฤษฎีด้านการ

บริหารธุรกิจการน�าเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านการ

บริหารธุรกิจได้แก่ประเด็นพิเศษด้านการจัดการองค์การประเด็นพิเศษ 

ด้านการตลาดประเด็นพิเศษด้านการเงินประเด็นพิเศษด้านบัญชีประเด็น

พิเศษด้านทรัพยากรมนุษย์ประเด็นด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีเพื่อสนับสนุนกรอบแนวคิดโดยการออกแบบการวิจัยใน

ประเด็นทางบริหารธุรกิจบทความหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

	 Issues	 on	 business	 administration,	 concepts	 and 

theories	 in	 business	 administration,	 business	 administration 

problems,	 presentation	 on	 new	 solutions	 to	 business 

administration	problems;	namely,	special	topics	on	marketing,	

finance,	accounting,	human	 resources,	ethics	 in	business	and	

monitoring	good	performance	to	support	research	framework	

using	 research	 designs	 in	 business	 administration,	 articles	 or	

related	scientific	journals.

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

4099217 การจัดการธุรกิจเกิดใหม่และการวิจัย 3(3-0-6)

 Startup Business Management 

 and Research 

	 การบริหารจัดการธุรกิจเกิดใหม่ตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งธุรกิจ

ใหม่ขั้นตอนของความส�าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการการสร้างโอกาส 

การคัดสรรธุรกิจการสรรหาวัตถุดิบและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดย 

การออกแบบการวิจัยในประเด็นการจัดการธุรกิจเกิดใหม่บทความหรือ 

วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

	 Administration	of	start-up	businesses:	the	beginning 

of	 start-up	 business	 formation,	 steps	 to	 success	 for 

entrepreneurs,	creating	opportunities,	business	type	selection,	

raw	material	procurement,	 and	analysis	of	 feasibility	 through 

research	 designs	 in	 start-up	 businesses,	 articles	 or	 related 

scientific	journals.

4099218 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3(3-0-6)

 ทางธุรกิจยุคใหม่

 Strategic Management for 

 Competition in Modern Business 

	 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางด้าน

การจัดการองค์การการพัฒนาองค์การพฤติกรรมองค์การการจัดการตลาด

พฤติกรรมผู้บริโภคระบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์องค์การธุรกิจ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศการก�าหนดกลยุทธ์การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

การประเมินผลกลยุทธ์การประเมินโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจในยุค

ปัจจุบันการพัฒนากลยุทธ์การควบคุมกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันโดยการออกแบบการวิจัยในประเด็นการจัดการเชิงกลยุทธ์

บทความหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 Concepts	 and	 theories	 related	 to	 strategic 

management	 of	 organization	 management,	 organization 

development,	organization	behaviors,	marketing	management,	

consumer	behaviors,	systems	in	supply	and	logistics	management 

in	domestic	and	international	organizations,	determining	strategies, 

putting	strategies	into	practice,	evaluation	of	strategy	application, 

opportunities,	 and	 threats	 of	modern	 businesses,	 strategy 

development	,	strategy	control	to	increase	competitive	potentials 

through	research	designs	 in	strategic	management,	articles	or	

related	scientific	journals.

4099219 การจัดการองค์การเชิงเปรียบเทียบและ 3(3-0-6)

 จริยธรรมส�าหรับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่

 Comparative Organization 

 Management and Ethics for 

 Modern Business Administration 

	 แนวคิดหลักการทฤษฎีการจัดการองค์การการพัฒนาองค์การ

พฤติกรรมองค์การขององค์การธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้

สภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่เพ่ือน�าไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่หรือเพื่อก�าหนด

แนวทางในการจัดการองค์การหลักการพัฒนาองค์การเพื่อแก้ปัญหาที่

ก�าลังเผชิญอยู่ขององค์การธุรกิจตลอดจนแนวคิดหลักการทฤษฎีคุณธรรม

และจริยธรรมทางธุรกิจกฎหมายข้อบังคับและการควบคุมว่าด้วยจริยธรรม

ทางธุรกิจของประเทศต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศแนวปฏิบัติของ

องค์การธุรกิจท่ีได้รับการคัดเลือกหรือยอมรับว่าเป็นองค์การธุรกิจที่มีการ

บริหารจัดการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้ง

ผลทีเ่กิดจากการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การกรณศีกึษา

บทความและหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 Concepts,	principles,	theory,	organization	management	

,	organization	development,	organization	behavior	of	business	

organization	 inside	 and	 outside	 the	 country	 under	 existed 

environment	to	lead	to	setting	new	theory	or	set	way	to	manage	

organization,	 principle	 of	 organization	 development	 to	 solve	

the	problem	facing	of	business	organization	including	concepts,	

principles,	 theory,	 business	 ethics	 and	moral,	 study	 the	 law,	

regulations	and	control	in	business	ethics	of	countries	both	in	

the	country	and	abroad,	studies	of	business	practices	that	have	

been	selected	or	accepted	as	business	organization	that	manage	

and	administer	whit	moral	and	ethics	follow	good	governance	

including	result	occurred	from	administration	and	management	

with	good	governance	of	the	organization	ad	study	case	study,	

article,	and	related	topics	seminar.

4099220 การจัดการตลาดสมัยใหม่และ 3(3-0-6)

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

 Modern Marketing Management 

 and Corporate Social Responsibility 

	 แนวคิดหลักการทฤษฎีทางการตลาดพฤติกรรมผู ้บริโภค 

การวิจัยตลาดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นโยบายและกลยุทธ์ในการจัด 

การตลาดสมัยใหม่เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค ์

การแนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเน้นจุดขายด้านความแตกต่างศึกษากลยุทธ์

การตลาดเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศตลอดจนหลักการการสร้าง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน 

สงัคมอย่างยัง่ยนืโดยศกึษากรณศีกึษาบทความและหวัข้อสมัมนาทีเ่กีย่วข้อง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 Concepts,	 principles,	marketing	 theory,	 consumer 

behavior,	marketing	research,	customer	relationship	management, 

policy	and	strategy	in	managing	modern	market	for	advantage	

in	 competition	 with	 organization,	marketing	 concepts	 that	

focus	on	selling	point	among	 in	the	area	of	difference,	study 

comparative	marketing	strategy	the	countries	including	principle 

in	 setting	 responsibility	 for	 social	 of	 the	 organization,	 living 

together	 happily	 in	 the	 society	 sustainably	 by	 studying	 case	

study,	article	and	related	topics	seminar.

4099221 การจัดการการด�าเนินงานและ 3(3-0-6)

 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง

 Operations Management and 

 Advanced Strategic Supply

 Chain Management 

	 แนวคดิหลกัการและทฤษฎใีหม่ในการด�าเนนิงานและการจดัการ 

การผลิตขององค์การธรุกจิชัน้นาทัง้ในประเทศและต่างประเทศแล้ววเิคราะห์

เปรยีบเทียบเพือ่ให้เกิดความรูค้วามเข้าใจอย่างลกึซึง้ของการก�าหนดนโยบาย

การก�าหนดกลยุทธ์การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติขององค์การเหล่านั้นศึกษา

การน�าระบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์มาใช้เพื่อให้การด�าเนิน

งานและการผลติมผีลติภาพสงูท�าให้การเคลือ่นย้ายสนิค้าและบรกิารทีผ่ลติ

ได้ไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพให้การเลื่อนไหลของ 

การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตคนกลางผู้บริโภคเป็นอย่างราบร่ืน

รวดเรว็มคุีณภาพนอกจากนัน้วชิานีย้งัศกึษาถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวอย่างลึกซึ้งและนามาประยุกต์ใช้ในการ

ด�าเนินงานและการจัดการการผลิตโดยศึกษาจากกรณีศึกษาบทความและ 

หัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

Concepts,	 principles	 and	 new	 theory	 in	 implementation	 and	

managing	 in	 production	 of	 High	 class	 business	 organization	

inside	the	country	and	abroad	and	then	comparative	analysis	

to	 gain	 deep	 knowledge	 and	 understanding,	 setting	 policy, 

setting	strategy	to	practice	of	those	organization,	study	about	

taking	supply	chain	management	system	and	logistics	to	use	in	

order	to	make	implementation	and	production	has	high	quality	

to	make	goods	movement	and	services	that	already	produced	

reach	consumer	efficiently	and	has	quality.	This	makes	happen	of	

flow	of	information	exchange	between	producer,	middle	person, 

consumer	 smoothly	 fast	 with	 quality.	 Besides,	 this	 subject 

studies	the	philosophy	about	Self-Sufficient	economics	of	King	

Phumipol	 deeply	 and	 adapt	 to	 be	 used	 in	 implement	 and 

production	management	by	studying	the	case	study,	article	and	

related	topics	seminar.

4099222 การจัดการทางการเงินและการบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Financial Administration 

 and Accounting 

	 แนวคิดหลักการทฤษฎีและประเด็นใหม่เก่ียวกับการจัดการ

ทางการเงินและการบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศการวิเคราะห์และ

การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการบัญชีการวิเคราะห์ทางเลือกต่าง	ๆ

ทางการเงินและการบัญชีที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการตัดสนิใจทางการเงนิและการบญัชี

โดยศึกษากรณีศึกษาบทความและหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 Concepts,	 principles,	 theory	 and	new	 issues	 about	

financial	and	accounting	management	domestics	and	abroad,	

analysis	and	financial	and	accounting	strategic	planning,	analyze	

financial	and	accounting	choices	that	have	results	on	business	

implementation	to	gain	knowledge	and	understanding	and	can	

adapt	in	financial	and	accounting	decision	making	by	study	case	

study,	article,	and	related	topics	seminar.

4099223 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ 3(3-0-6)

 ภาวะผู้น�าโลกธุรกิจยุคใหม่

 Human Resource Management

 and Leadership in New Global Business 

	 แนวคิดหลักการทฤษฎีหัวข้อและประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์การโดยการ

จัดการและพัฒนาศักยภาพสมรรถนะและความสามารถของทรัพยากร

มนุษย์ในองค์การโดยศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิง

เปรียบเทียบขององค์การในประเทศและหรือขององค์การในต่างประเทศ

และในแต่ละภูมิภาคของโลกเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีทักษะ

ในการจดัการทรพัยากรมนษุย์ขององค์การอย่างมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล

และสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การรวมถึงปัจจัยอื่น	 ๆ	 ที่มี 

ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี

ภาวะผู้น�าคุณลักษณะผู้น�ายุคใหม่ปัญหาท้าทายความสามารถของผู้น�า

ทางธุรกิจวิเคราะห์ตัวแบบผู้น�าที่เหมาะสมกับบริบทการบริหารธุรกิจทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศโดยศึกษากรณีศึกษาบทความและหัวข้อสัมมนา

ที่เกี่ยวข้อง

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 Concepts,	 principles,	 theory,	 topics	 and	 Issues	

related	 to	 human	 resource	management	 to	 organizational 

effectiveness	management	and	development	of	human	resource	

capacity	and	capability	of	the	organization	by	the	study	human	

resource	management	in	a	comparison	of	organizations	in	the	

country	or	organizations	in	different	countries	and	in	different	

regions	of	the	world	to	achieve	deep	understanding	and	skills	

in	 human	 resource	management,	 organizational	 efficiency, 

productivity	and	the	competitiveness	of	the	organization	as	well	as	

other	factors	that	affect	the	human	resource	management	that	ori-

ented	concept,	leadership	theories,	modern	leader	characteristic 

problem	 challenged	 business	 leader’s	 ability,	 role	model	

analysis,	leaders	suitable	for	business	administration	inside	the	

country	and	abroad	by	studying	case	study,	article,	and	related	

topics	seminar.

4099224 พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)

 Electronic Commerce and Digital 

 Business Strategies 

	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการวางแผนและ

การควบคุมทั้งองค์การการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบกระบวนธุรกิจใหม่การประสานงานข้ามองค์การการวางแผน

ทรัพยากรขององค์การกลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาการจัดการใน

การพัฒนาระบบระบบปัญญาประดิษฐ์การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

และการจัดการเรื่องบุคลากรของระบบโดยการใช้ระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยทีีห่ลากหลายในส่วนของสือ่อนิเทอร์เนต็การสือ่สารและธรุกจิผ่าน

สือ่อเิลก็ทรอนกิส์โดยเน้นไปทางความเข้าใจในทกัษะเครือ่งมอืหลกัการทาง
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คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

ธรุกิจและกลยทุธ์และโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการอีกทัง้ปัญหาทางด้าน

การจดัการและสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยเีหล่านีใ้นการสนบัสนนุและส่ง

เสรมิให้เกิดประสิทธผิลในการท�างานมากขึน้และศกึษากรณศีกึษาบทความ

และหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

	 Information	 technology	 management	 related 

to	 planning	 and	 controlling	 a	 whole	 organization,	 strategic	

planning	 in	 the	 area	 of	 information	 technology,	 design	 new 

procession,	 coordinate	 across	 organization,	 resource	 plan	 of 

organization,	electronic	trading	strategies,	problem	in	managing	

about	the	system	development,	artificial	intelligence,	electronic	

document	management	and	personnel	of	the	system	management 

by	using	information	system	and	various	technologies.	For	media,	

internet,	communication	and	business	through	electronic	media	

by	focusing	on	skill	understanding,	equipment,	business	principle	

and	strategies	and	a	chance	to	be	entrepreneur,	also	problem	

of	management	 and	 society	 that	 has	 to	 involve	with	 these 

technologies.	 Supporting	 and	 promotion	 to	 gain	 efficacy	 in	

working	more,	and	study	case	study,	article	and	related	topics	

seminar.

4099225 กฎหมายธุรกิจส�าหรับการจัดการ 3(3-0-6)

 ภาครัฐและเอกชน

 Business Laws for Private and 

 Public Management 

	 องค์ความรูท้างด้านกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ตลอดจนกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ว่าด้วยเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภคและ

ทรพัย์สนิทางปัญญาโดยเน้นสภาพปัญหาและการประยกุต์ใช้ได้ส�าหรบัการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

บริหารจัดการในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อน�าข้อค้นพบมาปฏิบัติ 

การสัมมนาและจัดทารายงานการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานเพ่ือเสนอ

แนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายธุรกิจส�าหรับการจัดกา 

รภาครัฐและเอกชนและศึกษากรณีศึกษาบทความและหัวข้อสัมมนาท่ี

เกี่ยวข้อง

	 Knowledge	 about	 c iv i l 	 law	 and	 trade	 law 

including	 law	 related	 to	 entrepreneur.	 It	 is	 about	 state	 of 

consumer	protection	and	intellectual	properties	by	focusing	on	

problem	and	adapt	to	use	for	management	and	administration	

in	 organization	 both	 government	 and	 private	 organization	 to	

bringing	the	finding	to	hold	the	seminar	and	make	a	report	of	

the	study	with	standard,	suggestion	for	solving	problem	about	

section	and	study	case	study,	article,	and	related	topics	seminar.

 3) หมวดวิทยานิพนธ์ก�าหนดให้นักศึกษาต้องท�าวิทยานิพนธ ์

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตดังนี้

4099241 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

           Thesis 

	 การค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้

กระบวนการวิจัยขั้นสูงเพ่ือน�าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการบริหารธุรกิจ

และนามาใช้เขียนวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง

ด้านวิชาการและเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาวิชาการทางด้าน

การบริหารธุรกิจภายใต้การควบคุมและแนะนาของกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 Research,	 data	 analysis	 and	 building	 new	 a	 body	
of	knowledge	through	advanced	research	process	 in	order	to	
solve	the	business	administration	problems	sector	and	writing	
high-quality	report	leading	academic	progress	and	a	great	effect	
on	academic	development	of	business	administration	under	a	
supervision	and	guidance	of	the	thesis	advisory	committee	to	
meet	the	standard	criteria	of	the	graduate	curriculum.

 4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชา

เสริมพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้

4099146 ทฤษฎีและประยุกต์หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
 Theory and Application of 
 Business Administration Principles 
	 แนวคดิทฤษฎแีละหลกัการทางการบรหิารธรุกจิตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปัจจุบันแนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่การตลาดการเงินการ
บัญชีการผลิตและการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่การประยุกต์ใช้กับหลักการ
บริหารธรุกจิการพยากรณ์แนวโน้มของธรุกจิในอนาคตการศกึษากรณศีกึษา
บทความหรอืวารสารทางวิชาการทีเ่ก่ียวข้องกบัประเดน็ทางการบริหารธรุกจิ
และธุรกิจที่มีการสร้างสรรค์การบริหารสมัยใหม่
	 Concepts,	 theory	 and	 principle	 of	 business 
administration	since	in	the	past	until	present,	concepts,	theory	
and	 business	 administration	modern,	marketing,	 accounting,	
finance,	production	and	human	resource	management	to	apply	
principle	of	business	administration	and	predictation	of	trend	of	
future	business	administration	by	studying	case	study,	article	or 
academic	journal	related	to	business	administration	and	busi-
nesses	that	create	modern	administration.

               รวม 60 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2561

	 3.3	รายวิชา

	 	 3.3.1	หมวดวิชาแกนร่วม*	3	หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8090101	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3									 3(2-2-5)*																												
	 English	for	Graduate	Studies	3										
8091101		 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3						 3(2-2-5)*
	 Information	and	Communication	
	 Technology	3
8093101			ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง			 3(2-2-5)	
															Advanced	Research	Methodology

หมายเหตุ		*	 เป็นรายวิชาแกนร่วมที่ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	

	 	 3.3.2	หมวดวิชาพื้นฐานเสริม	**

3091104	 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม	 3(3-0-6)**	
	 Relationship	Among	Religions	
	 and	Cultures	
3090801			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ	1	 3(2-2-5)**					
	 English	for	Academic	
	 Communication	1	
3090802			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ	2	 3(2-2-5)**					
	 English	for	Academic	
	 Communication	2	
หมายเหตุ	 **	 เป็นรายวิชาพื้นฐานเสริมที่ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	

1.  ชื่อหลักสูตร
	 ชื่อภาษาไทย		 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		
	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
	 ชื่อภาษาอังกฤษ			 :	 Doctor	of	Philosophy	Program	
	 	 	 	 	 	 in	Cultural	Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(วัฒนธรรมศาสตร์)
	 ชื่อย่อ	(ไทย)		 :		 ปร.ด.	(วัฒนธรรมศาสตร์)
	 ช่ือเต็ม	(อังกฤษ)	 :		 Doctor	of	Philosophy		(Cultural	Science)
	 ชื่อย่อ	(อังกฤษ)	 :		 Ph.D.	(Cultural	Science)	 	
3.  จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
	 ไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต
	 	 3.1	จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
															รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต
								 3.2	โครงสร้างหลักสูตร
													 โครงสร้างหลกัสูตร	แบ่งเป็นหมวดวชิาทีส่อดคล้องกับทีก่�าหนด 
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้
	 	 	 1)	 หมวดวิชาแกนร่วม	 3	 หน่วยกิต
	 	 	 2)	 หมวดวิชาสัมพันธ์	ไม่น้อยกว่า	 3	 หน่วยกิต
	 	 	 3)	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	ไม่น้อยกว่า	 12	 หน่วยกิต
	 	 						 วิชาบังคับ		 	 (9)	 หน่วยกิต
	 	 							 วิชาเลือก	ไม่น้อยกว่า		 (3)	 	หน่วยกิต
	 	 	 4)	 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม*	 --		 ไม่นับหน่วยกิต*
	 	 	 5)	 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์	 	36	 หน่วยกิต
	 	 	 	 รวมไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต
*	เป็นรายวิชาที่ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การส�าเร็จ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 3.3.3	หมวดวิชาสัมพันธ์

3091103	 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียน	 3(3-0-6)

	 Way	of	Life	and	Culture	of	ASEAN	

	 	 3.3.4	หมวดวิชาเฉพาะด้าน		จ�านวน	12	หน่วยกิต		

	 	 	 1)	 วิชาบังคับ	9	หน่วยกิต

3091101	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 3(2-2-5)
	 ทางวัฒนธรรม	(ภาคปฏิบัติ)	
	 Advanced		Cultural		Qualitative
	 Research	(Field	Work)	
3091102	 ทฤษฎีทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	
	 Cultural	Theories			
3091105	 ประเทศไทย	4.0	บนฐานวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	
	 Cultural	Base	Thailand	4.0	

	 2)	 วิชาเลือกจ�านวนไม่น้อยกว่า		 3		หน่วยกิต		

3091106	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย		 3(3-0-6)	
	 Thai	Local		Wisdoms		
3091107	 เทคโนโลยีการจัดการวัฒนธรรม		 3(3-0-6)	
	 Technology	of	Cultural
	 Management	
3091108	 ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)	
	 Philosophy	and	Comparative	
	 Religions	
3091109	 พุทธศาสตร์	 3(3-0-6)	
	 Science	of	Buddhism	
3091110	 อาเซียนและอารยธรรมโลก	 3(3-0-6)	
	 ASEAN	and		World	Civilization	

3091111	 นวัตกรรมทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	
	 Cultural	Innovation
3091112	 สัมมนาเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมโลกปัจจุบัน	 3(2-2-5)	
	 Seminar	on	Contemporary	
	 Cultural	Affairs	
3091113	 การวิจัยประยุกต์ทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	
	 Applied		Research	in	Culture	
3091114	 วัฒนธรรมร่วมสมัย	 3(3-0-6)	
	 Contemporary	Culture	
3091115	 ทุนทางวัฒนธรรมกับการ	 3(2-2-5)
	 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 	
	 Culture	Capital	and	Socio-Economic	
	 Development	
3091116	 วิจัยวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 3(3-0-6)	
	 Research	in	Culture	of	the	
	 Greater	Mekong	Subregion		

	 	 3.3.5		หมวดวิชาวิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต

3091117	 วิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต	

	 Thesis	    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

4. ค�าอธิบายรายวิชา 

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

8090101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies 3   

	 เงื่อนไขของรายวิชา	:	ไม่มี

	 หลักไวยากรณ์และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	 4	 ด้าน 

ได้แก่	 การฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียน	 โดยเน้นการฟังและการพูด 

เพ่ือการส่ือสารทางวิชาการ	เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยายทางวชิาการ	ประกาศ

และการสนทนา	 การสรุปความโดยการพูดและน�าเสนอโดยใช้โปรแกรม 

น�าเสนอได้

	 G rammar	 and	 language	 development 	 fo r	 

four	 basic	 skills:	 listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	with	

emphasis	 on	 listening	 and	 speaking	 English	 	 for	 academic	 

purposes,	 for	 example	 l istening	 to	 news,	 lectures,	 

announcement	 and	 conversation,	 summarization	 through	 

verbal	practice	and	Power	Point	presentation.

8091101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

 Information and Communication 

 Technology 3 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	:	ไม่มี

	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องาน

วิชาการ	 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ข้ันสูงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา	

อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ืองานวิชาการการใช้

ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นและอ้างอิง	 ทักษะการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปการ

เขียนบทความวิจัยและการน�าเสนอผลงานวิจัยการตรวจสอบความซ�้าซ้อน

ของงานวจัิย	คณุธรรมและจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 Importance	of	information	technology	and	academic	

communication,	 high	 skills	 of	 using	 computer	 related	 study	

area,	 the	 internet	 and	 implementation	 of	 social	media	 for 

academic	purposes,	online	data	based	and	referring,	computer 

program	 skills,	 writing	 research	 article	 and	 presentation	 of 

research	results,	Plagiarism	Detection,	ethics	and	moral	in	using	

information	technology	and	communication

8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Research 

 Methodology 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	:	ไม่มี

	 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และ	สรุปความจริงในการวิจัย	ระเบียบวิธีวิจัย	กระบวนการขั้นตอนในการ

ด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการ

วิจัยและการสรุปผลการวิจัย	 การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี	 คุณค่าของ

ศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 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.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

 4.2 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม

3091104 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Relationship Among Religions 

 and Cultures 

	 ความเป็นมาของการเกิดศาสนาและวัฒนธรรม	 องค์ความรู้

เกี่ยวกับหลักธรรม	ความเชื่อ	ประเพณี	พิธีกรรมของ	ศาสนาพุทธ	อิสลาม	

ครสิต์	พราหมณ์-ฮินดู	และซกิข์ในประเทศไทย	การหล่อหลอมในวถิชีวีติบน 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 จนเป็นต้นก�าเนิดของวัฒนธรรมไทยที่

เหมาะสม	การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ด้านโครงสร้างและบทบาทของศาสนา

และวฒันธรรม	การก�าเนดิใหม่ของลทัธหิรอืนกิายของศาสนาในประเทศไทย

	 History	of	religions	amd	cultures,	body	of	knowledge	

of	Dharma,	beliefs,	traditions,		rituals	related	to	Buddhism,	Is-

lam,	Christianity,	Brahmanism-Hinduism	and	Sikhism	in	Thailand	

;		socialization	of	way	of	life	under	cultural	diversity	leading	to	

the	origins	of	appropriate	Thai	culture	;		an	analysis	of	structural	

relationship	and	roles	of	religions	and	cultures	;	an	emergence	

of	new	sects	of	religions	in	Thailand

3090801 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 1   3(2-2-5) 

 English for Academic Communication 1 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	:	ไม่มี

	 หลกัไวยากรณ์	ทีเ่น้นพฒันาทกัษะการอ่านเชงิวชิาการระดบัสงู

เพื่อหาใจความส�าคัญ	การตีความ	การคิดวิเคราะห์	 เช่น	การอ่านบทความ

ทางวิชาการ	 งานวิจัย	 หนังสือพิมพ์และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องใน

การศกึษาค้นคว้าวจิยัในสาขาของผูเ้รยีนแล้ว	สามารถสรปุความโดยการพดู 

และเขียนได้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

 Review	 and	 study	 of	 grammar	 with	 emphasis	 on	

reading	skill	development	at	an	advanced	level.	The	focus	of	

this	course	is	reading	for	the	main	idea	and	interpretation	and	

critical	reading.	Special	emphasis	is	placed	on	reading	academic	

articles,	research	reports,	newspapers	and	publications	relating	

to	 the	 students’	 academic	 needs	 in	 their	 fields	 of	 studies. 

The	learners	transfer	this	information	from	reading	passages	to	

oral	and	written	forms.

3090802  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 

 English for Academic Communication 2     

	 เงื่อนไขของรายวิชา	:	ไม่มี

	 เสริมสร้างทักษะด้านการคิดและการอ่านเชิงวิเคราะห์	 เช่น 

การอ่านแบบกวาดสายตาและการอ่านแบบข้ามค�า	 การเข้าใจการเรียบ

เรียงเนื้อหาเป็นอนุเฉท	 การจับประเด็นส�าคัญบอกความแตกต่างระหว่าง 

ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น	 การเดาความหมายค�าศัพท์	 การตีความ

ประโยคหรือบทความที่มีความซับซ้อน	 การอ่านเพื่อบอกน�้าเสียงและ 

ลีลาการเขียน	 การเล่าและการเขียนใจความส�าคัญ	 ลักษณะของบทความ 

ทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

	 Strengthening	critical	thinking	skills	and	reading	skills	

e.g.	scanning,	skimming.Understanding	paragraph	organization. 

How	to	get	the	main	idea,	differentiate	facts	and	opinions,	guess	

the	meanings	of		difficult	words,	interpret	complex		statements	

and	passages	and		identify	tones	and	styles.	Transfer	of	main	ideas	

of	reading	passages	into	verbal	and	written	forms.	Acquaintances 

with	academic	articles	and	thesis	abstracts



505RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

 4.3 หมวดวิชาสัมพันธ์

3091103 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6)

 Way of Life and Culture of ASEAN 

	 ความรู้เรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียน		

ความหลากหลายทางวฒันธรรม		การวเิคราะห์เพือ่ใช้วฒันธรรมในการสร้าง

ความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	การศึกษา	การท่องเที่ยวและ

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	การใช้กระบวนการวิจัยทางวัฒนธรรม	เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน

	 Knowledge	of	way	of	life	and	cultures	of		the		ASEAN, 

cultural	 diversity,	 	 an	 analysis	 for	 the	 use	 of	 these	 cultures	

for	 creation	 of	 cooperation	 in	 economic,	 social,	 educational, 

development,	tourism		and		cultural	exchange	and	development	

;	usage	of	cultural	research	process	for			international	relationship	

and	economic	benefits	for	the	ASEAN

 4.4 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  1) วิชาบังคับ

3091101 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5)

 ทางวัฒนธรรม (ภาคปฏิบัติ)   

 Advanced Cultural Qualitative

 Research (Field Work) 

	 แนวคิด	ทฤษฎี	กระบวนการ	ของการวิจัยเชิงคุณภาพ	เทคนิค

ภาคปฏิบัติ	 การออกแบบการวิจัย	 การเขียนเค้าโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ

ทางวัฒนธรรม	การรวบรวมข้อมูล	การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนรายงานการน�าเสนอผลการศึกษา

วจัิยและจรรยาบรรณของนกัวจิยั	การสมัมนาประเดน็การวจิยัทางวฒันธรรม	

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 Concepts,	theories	and	process	of	qualitative	research	

;	advanced		research;	field	work		techniques;	research		design:	

proposal		writing,	data	collecting,	checking	and	analyzing	data		

report	 	 writing	 	 and	 presenting;	 the	 researchers’	 ethics	 and	

seminars	on	topics	in	cultural	research	

3091102 ทฤษฎีทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Cultural  Theories   

	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 ความเป็นมาความส�าคัญของทฤษฎีทาง

วัฒนธรรม	 ทฤษฎีทางสังคมและทฤษฎีความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์วรรณา 

กลุ่มชาติพันธุ์กับวัฒนธรรมย่อย	 วัฒนธรรมชุมชนอีสาน	 การด�ารงอยู ่

การสูญสลาย	 การปรับตัว	 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การสร้าง

เอกลักษณ์	 การอนุรักษ์	 การปรับตัวของวัฒนธรรมไทย	 ในสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

	 Concepts,	theories,	historical	background,	importance 

of	 cultural	 theories	 and	 society;	 theory	 of	 ethnographical 

relations	ethnic	groups	and	sub-cultures,	Isan	community	culture	

sustainability,	 depletion,	 adaptation,	 the	 application	 of	 local	

wisdom,	 identity	making,	conservation	and	adaptation	of	thai	

culture	amidst	world	social	changes

3091105 ประเทศไทย 4.0 บนฐานวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Cultural Base Thailand 4.0 

	 ความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์ยคุประเทศไทย	4.0	การพฒันา 

การปรับตัวและการใช้นวัตกรรม	 เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	 ยุค	 4.0 

การใช้ทุนทางวัฒนธรรม	 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 การวิเคราะห์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย	 ยุค	 4.0	

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	บนฐานวัฒนธรรมยุค	4.0
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 Knowledge	 of	 creative	 economy	 Thailand	 4.0, 

development	;	adaptation	and	innovation	for	economic	strength;	

the	use	of	cultural	capital	for	economic	development	of	Thailand; 

an	analysis	of	relationship	between	creative	economy	Thailand	

4.0	 and	 Thai	 culture;	 economic	 development	 guideline	 for	

Thailand	4.0	and	culture-base	creative	economy	Thailand	4.0	

development

    2) หมวดวิชาเลือก

3091106 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)  

 Thai Local  Wisdoms  

	 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์องค์ความรู ้ภูมิป ัญญา 

ท้องถิ่นไทย	 รูปแบบ	 ระบบแนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เช่น	 

คติชาวบ้าน	 หัตถกรรมท้องถ่ิน	 ปัจจัย	 4	 การอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญา 

ท้องถ่ินการประยุกต์ใช้เพื่อการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม	 การสร้างเอกลักษณ์

ท้องถิ่น	 วัฒนธรรมกับสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา	 การสร้างชุมชน

เข้มแข็งโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นวัฒนธรรมไทย

และวฒันธรรมย่อยระดบัภาค	ประเดน็การวจิยัภมูปัิญญาท้องถิน่และวถิไีทย

	 Analysis	 and	 synthesis	 of	 Thai	 local	 wisdoms	 and	

Thai	 ways	 of	 life;	 patterns,	 systems.	 and	 concept	 of	 local 

wisdoms,	such	as,		folk	wisdom,	local	handicraft,	basic	necessities, 

conservation	of	local	traditions,	the	application	of	tradition	for	

cultural	 	 conservation,	 building	 local	 	 identities,	 culture	 and	

patents	or	intellectual	property,	building		community	strength	

using	cultural	and	wisdom	dimensions		with		an		emphasis		on		

Thai		cultures		and		subcultures		at		regional		level;		research	

topics	in	wisdom	and	Thai	ways	of	life

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3091107 เทคโนโลยีการจัดการวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Principles of Cultural  Management   

	 แนวคิด	 ทฤษฎีด้านการจัดการวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยี

ในการวางแผน	 อนุรักษ์ส่งเสริม	 เผยแพร่วัฒนธรรม	 การเฝ้าระวังทาง

วัฒนธรรม	 บทบาทของรัฐบาล	 เอกชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

การจัดการวัฒนธรรม	 กฎหมายการจัดการวัฒนธรรม	 แนวทางการใช้

เทคโนโลยีในวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม	จริยธรรมใน

การด�าเนินโครงการพัฒนาวัฒนธรรม	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	บทบาท

ของสาธารณชนต่อการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม	ประเด็นการวิจัย

ด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรม

	 Concepts	 and	 theories	 for	 management	 of 

culture	 ;technology	 for	 planning	 ;	 cultural	 conservation	 and 

	promotion;	the	role	of	national	cultural	watch	and	local	governments, 

private	sectors	and	the	public	for	cultural	management;	laws		of		

cultural		management		and	planning	for	public	participation	in	

cultural	conservation;	ethics	for	cultural	development	projects;	

research	topics	in	cultural	management

3091108 ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Philosophy and Comparative Religions 

	 พื้นฐานของการเกิดปรัชญาทางศาสนา	 ทฤษฎีความเชื่อของ

ศาสนาดั้งเดิม	จุดก�าเนิดของศาสนา	การก�าเนิดค�าสอน	ทฤษฎี	แนวปฏิบัติ	

เป้าหมาย	อุดมการณ์ของศาสนา	การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิธีการ

เผยแพร่ของศาสนา	และความเช่ือและปรชัญาทางศาสนาตะวนัออก	ประเดน็

การวิจัยศาสนาเปรียบเทียบ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 Basic	 fundamental	 of	 religious	 and	 philosophy; 

theories	of	world	religions;	origin	of		religions,	teachings,	practices, 

goals	 and	 ideologies;	 building	 cultural–added	 values	 and	

methods	for	publicity	of		religions	in	Asia;	research	methods	for	

comparative	religion

3091109 พุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Science  of  Buddhism 

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบของพุทธศาสนา	 ปรัชญาค�าสอน		

พิธีกรรมหลักปฏิบัติ	 บุคลากรทางศาสนา	 ศาสนวัตถุ	 นิกายหรือลัทธิของ

พระพุทธศาสนา	 การเปลี่ยนแปลงการนับถือพุทธศาสนาในภูมิภาคต่าง	 ๆ 

ของโลก		การเผยแพร่พทุธศาสนา		การวเิคราะห์พระพทุธศาสนากบัสงัคมไทย 

พระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ	 การบริหาร	 การปกครองคณะสงฆ์ไทยและ

ต่างประเทศ	 การวิเคราะห์การแก้ปัญหาสังคมแนวพุทธศาสนา	 การศึกษา

ภาคสนามสถานที่ส�าคัญทางพุทธศาสนา		ประเด็นการวิจัยทางพุทธศาสตร์

	 An		analysis	of		elements	of	Buddhism,	philosophy, 

teachings,	rituals	and	practices,	religious	follower	and	leaders, 

religious	materials,	sects	belonging	to	Buddhism,	changes	in	Buddhist 

holding	worldwide,	 religious	 analysis	 of	 Buddhism	 and	 Thai	

society,	comparative	Buddhism,	the	management	of	Buddhist 

monks	 	 in	 Thailand	 and	 in	 other	 countries,	 solving	 social	

problems	using	Buddhism,	field	studies,	and	research	topics	in	

Buddhism

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3091110 อาเซียนและอารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

 ASEAN and  World Civilization 

	 ประวัติเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองอารยธรรมโลก	 วัฒนธรรม

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน	 เขตของวัฒนธรรม	 ประเทศเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	 เขตวัฒนธรรมชนชาติไทย	 เขตวัฒนธรรมเอเชีย	 การวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของโลก	 สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของ

สถาบัน	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 ศาสนาและวัฒนธรรม	ท่ามกลางกระแสของ

โลกไร้พรมแดน	 ประเด็นการวิจัยวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

และโลก

	 The	 history	 of	 the	 worlds’	 civilization;	 ASEAN 

cultures;	 cultural	 areas	 in	 Southeast	 Asia	 	 as	 analyzed	 and 

compared	with	changes	of	the	world;	change	of	institution	dealing 

with	 economy,	 politics,	 religions	 and	 cultures	 amidst	world	

globalization;	research	topics	in	Buddhism

3091111 นวัตกรรมทางวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

 Cultural  Innovation 

	 ทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการผลิตโดยใช้นวัตกรรม	 การเผย

แพร่นวตักรรม	การพฒันาและทกัษะการผลติสือ่	การใช้เครือ่งมอืนวตักรรม

มาประดิษฐ์สินค้าทางวัฒนธรรมการเผยแพร่ผลงานทางด้านวัฒนธรรม 

การประเมนิผลงานการใช้นวตักรรมและการพฒันาและจดัระบบฐานข้อมลู

สารสนเทศส�าหรบังานวฒันธรรม		ประเดน็การวจิยันวตักรรมทางวฒันธรรม

	 Theories		and		principles	of		innovation	production, 

dissemination	of		innovation;	an	evaluation	of	usage,	development 

and	making	cultural	products	information	technology;		research	

topics	in	cultural	innovation
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3091112 สัมมนาเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมโลกปัจจุบัน 3(2-2-5) 
 Seminar on Contemporary 
 Cultural Affairs 
	 สัมมนาเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน	 ความเจริญ
และเสื่อมของวัฒนธรรมโลก	 ความขัดแย้งและปัญหาทางด้านวัฒนธรรม
และการแก้ปัญหาวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สิ่งแวดล้อม	 บทบาท
ของวฒันธรรมในการระงบัหรอืการแก้ปัญหาโลก		การจดัสรรทรพัยากรอย่าง 
เป็นธรรม		การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ		ความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ 
แตกต่างประเด็นการวิจัยสภาวการณ์วัฒนธรรมโลกปัจจุบัน
	 Seminar	 focus	 	 on	 contemporary	 world	 cultural 
affairs,	 development	 and	 disintegration	 of	 world	 culture, 
conflicts	and		cultural		problems	dealing	with	problem–solving	
in	economics,	politics	and	environment;	the	role	of		culture	in		
protecting		or	solving	world	problems,	getting	fair	allocation	of	
natural	resources,	peaceful	living		and	understanding	different	
cultures	in	their	own	setting;	research	topics	in	contemporary	
world	cultural	affairs

3091113 การวิจัยประยุกต์ทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Applied Research  in Culture 
	 หลักและวิธีการวิจัยประยุกต์ทางวัฒนธรรม	 การใช้เทคนิค
การบูรณาการ	 การวิจัยหลายรูปแบบ	 ได้แก่	 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์	 การวิจัยข้ามวัฒนธรรม	 การวิจัยอาณาบริเวณ
ศึกษา	 	 การวิจัยเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม	 การวิจัยและพัฒนา	 เป็นต้น	 การน�าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ	 การสร้างความสมานฉันท์	 การลดความขัดแย้ง 
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 
หลกัการบรหิารโครงการวจิยั	การสร้างและพฒันาทมีงานวจิยักบัต่าประเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 P r inc ip les 	 and	 cul tu ra l 	 appl ied	 research 

methodology–integrated,	 qualitative,	 cross–cultural,	 social,	

area	 studies,	 comparative,	 participation	 and	 research	 and	 

development	research;	the	application	of	research	results	for	

cultural-	 added	 values;	 conflict	 resolution,	 social–coherence 

building,	 acceptance	 of	 cultural	 differences,	writing	 research 

proposal,	 pr inciples	 of	 	 research	 management	 and 

forming–developing	research	teams	with	foreign	research	teams

3091114 วัฒนธรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 

 Contemporary Culture  

	 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย	 โดยเปรียบเทียบกับกระแสของ

วัฒนธรรมโลก	ศึกษาสภาพอดีต	ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการใช้

ประโยชน์	การพฒันาจากฐานวฒันธรรมของไทย	การประยกุต์ให้เกดิคณุค่า

และมูลค่า	 การเผยแพร่ออกไปสู่สากล	 กระบวนการวิจัยทางวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย

	 Arts	and	Thai	culture	in	comparison	with	world	culture;		

the	past	present	and	future	trends;	the	use	of	the	development	

of	Thai	 culture	base	 ;	 the	application	of	 cultural	 values	 and	

cultural	value-added;	the	cultural	transmission	to	the	outside	

world,	cultural	contemporary	research	processes



509RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3091115 ทุนทางวัฒนธรรมกับการ 3(2-2-5)

 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

 Culture Capital and Socio-Economic  

 Development 

	 ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ 

ทุนทางวัฒนธรรมสู่สมัยใหม่	 ของสังคมวัฒนธรรมโดยเปรียบเทียบเส้นทาง 

การเปล่ียนแปลงสังคมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก	 ปัญหาการก้าวข้าม 

ความทันสมัยแบบตะวันตก	 การพิจารณาความทันสมัยแบบตะวันออก

และแบบอื่น	 ๆ	 แนวทางพัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคมเอเชียเปรียบ

เทียบ	 โดยเน้นฐานะและบทบาทของวัฒนธรรมพ้ืนเมือง	 วัฒนธรรมและ 

การจัดการระดับองค์กร	ความส�าเร็จและข้อจ�ากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม	 แนววัฒนธรรมชุมชนในประเทศไทย	 ทฤษฎีวัฒนธรรมกับ

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์		ประเด็นการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

	 The		history	and	modern		of	socio	–	economic		change	by 

cultural	capital	and	development;		by	comparing	socio–economic 

change	 of	 the	 East	 and	West;	 problems	 of	moving	 through	

the	post	–	modern	of	 the	West.	modernity	of	 	 the	East	and	

others;	 	 the	Asian	 socio–economic	 strategic	development	by	

comparison	based	on	status	and	role		of	local	culture.	culture	

and	 organizational	 	management;	 success	 and	 limitation	 of	 

socio	–	economic		development;	cultural	and	creative	economic; 

trends	 of	 local	 culture	 in	 Thailand;	 research	 topics	 in 

socio–economic		development

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3091116 การวิจัยวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 3(3-0-6)
 Research in Culture of the 
 Greater Mekong Subregion  
	 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่ม
น�า้โขง		การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศโดยใช้มติทิางวฒันธรรม	
แนวทางการสร้างความสมานฉนัท์และความร่วมมอืในการพฒันาประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
	 Research	 in	 knowledge	 of	 culture	 in	 the	 greater 
Mekong	subregion	;		an	analysis	of	relationship	among	nations	
using	cultural	dimension	;		guideline	for	harmony	and	corporation	
for	development	of	nations	in	the	greater	Mekong	subregion	for	
economic	sustainability	and	social	cooperation

 5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    
3091117 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 Thesis 
	 เงื่อนไขรายวิชา	:	ไม่มี
	 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	 การวิจัยและพัฒนาการวิจัย
ประยุกต์	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 การวิจัยข้ามวัฒนธรรม 
การวิจัยเปรียบเทียบ	 การวิจัยอาณาบริเวณศึกษา	 เป็นต้น	 โดยยึดเนื้อหา
และกรอบการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม	 งานวิจัยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าต่อสังคม	
	 Conducting	research	for	constructing	a	new	body	of	
knowledge	using	various	types	of	research	methods,	research	
and	development,	 applied	 research,	 participation	 and	 action	
research,	 cross-cultural	 research,	 comparative	 research	 and	
area	studies	related	to	cultural	content,	and	framework	with	an	
emphasis	on	value	added	and	social	value
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.  ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย		 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 :	 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. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	ตลอดหลักสูตร	รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อย

กว่า	60	หน่วยกิต

	 3.2	 โครงสร้างหลักสูตร

	 	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

ภูมิภาค	 มีโครงสร้างหลักสูตร	 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับท่ีก�าหนด

ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย

และนวัตกรรม	ดังนี้

หมวดวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

แผนก แบบ ก1

1. หมวดวิชาแกนร่วม ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 1)	 วิชาเอกบังคับ

	 2)	 วิชาเอกเลือก

9

6

4. หมวดวิทยานิพนธ์ 

	 1)	 วิทยานิพนธ์

	 2)	 การศึกษาอิสระ

36	หน่วยกิต
-

รวม 60

หมายเหตุ	:	 นักศึกษา	จะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทางด้านภาษา

	 	 อังกฤษ	 อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก�าหนด 

	 	 กรณคีวามรูค้วามสามารถต�า่กว่าเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลยัก�าหนด		

	 	 จะต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม		โดยไม่นับหน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

 3.3	รายวิชา	

	 	 3.3.1	หมวดวิชาแกนร่วม	3	หน่วยกิต

8090101		 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	3									 3(2-2-5)	NC	

		 English	for	Graduate	Studies	3						

8093101			ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง																									 3(2-2-5)

	 Advanced	Research	Methodology	

หมายเหตุ	:		NC	เป็นรายวิชาที่ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

	 3.3.2	 หมวดวิชาสัมพันธ์	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

3090101		 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย	 3(2-2-5) 

	 Advanced	Statistics	for	Research	

3090102		 บริบทและแนวโน้มการพัฒนา	 3(2-2-5)

	 ท้องถิ่นและภูมิภาค	2	 	

	 Context	and	Trend	of	Local	

	 and	Regional	Development	2	

	 3.3.3	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

	 	 1)		วิชาบังคับ	9	หน่วยกิต

3090201		 การวางแผนยุทธศาสตร์และ	 3(2-2-5)

	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	2	 	

	 Strategic	Planning	and	

	 Strategic	Management	2	
3090202		 ปรัชญาการวิจัยเพื่อการพัฒนา	 3(2-2-5)
	 ท้องถิ่นและภูมิภาค				 	
	 Philosophy	of		Research	for	
	 Local	and	Regional	Development	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

3090203	 สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ	 3(2-2-5)
	 ทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 Academic	Seminar	and	Workshop	
	 on	Development	Strategies	

  2)		วิชาเลือก	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 					 ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 1.	กลุ่มการเมืองการปกครอง

3090301			ปรัชญา	ทฤษฎีและอุดมการณ์ทางการเมือง	 3(2-2-5)	
	 Political	Philosophy		
	 Theory	and	Ideology		
3090302		 การเมืองการปกครองในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 3(2-2-5)	
	 Politics	in	the	Greater	
	 Mekong	Sub-region	
3090303			รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง					 3(2-2-5)			
	 Constitution	and	
	 Political	Institutions			
3090304		 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน	 3(2-2-5)
	 อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง		 	
	 Interrelation	among	the	Greate
	 Mekong	Sub-region	Countries				

3090305			สัมมนาการเมืองการปกครอง	 3(1-4-4) 
	 Seminar	on	Politics	and		

	 Government	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 2.	 กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาอย่ายั่งยืน	

3090401		 ปรัชญาการศึกษาและทฤษฎี	 3(2-2-5)

	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 	

	 Educational		Philosophy		and		

	 Sustainable	Development		

	 Theory		

3090402			การสังเคราะห์และบูรณาการ	 3(2-2-5)

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 Synthesis	and	Integration	on	

	 National	Economic	and	Social

	 Development	Plan	

3090403		 กระบวนทัศน์ใหม่และภูมิปัญญาบูรณาการ	 3(2-2-5)

	 New		Paradigms	and	integrated	

	 Wisdom	

3090404			บริบทและการจัดการศึกษาใน	 3(2-2-5)

	 อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

	 Context	and	Educational	

	 Administration	in	the	Greater	

	 Mekong	Sub-region		

3090405			การสัมมนาการศึกษาระดับภูมิภาค	 3(1-4-4)

	 Seminar	on	Regional	Education	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

   3.	 กลุ่มสาธารณสุขชุมชน

3090501		 สังคมวิทยาสุขภาพ	 3(2-2-5)	

	 Health	Sociology	

3090502			การสื่อสารในการบริการสาธารณสุขชุมชน	 3(2-2-5)	

	 Communications	in	

	 Community	Public	

	 Health	Services				 							

3090503		 มานุษยวิทยาสุขภาพและการดูแลสุขภาพชุมชน	 3(2-2-5)	

	 Health	Anthropology	and	

	 Community	Health	Care	

3090504		 การประยุกต์เศรษฐมิติส�าหรับการวิจัยสาธารณสุข		 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(1-4-4)	

	 Seminar	on	Community	

	 Public	Health	  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)
    

	 	 	 4.		กลุ่มเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

3090601	 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 ท้องถิ่นและภูมิภาค		

	 Local	and	Regional	Tourism	

	 Development	Strategy	

3090602			การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 3(2-2-5)	

	 Development	of	the	

	 Creative	Economy	

3090603			การบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลาง	 3(2-2-5)

	 และขนาดย่อม													

	 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(1-4-4)	

	 Seminar	on	Economy	and	Culture	

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

	 	 	 5.	 กลุ่มอาเซียนศึกษา

3090701		 ประวัติศาสตร์ของประเทศในประชาคมอาเซียน				 3(2-2-5)		

	 History	of	the		ASEAN	Community	

3090702		 กลุ่มชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน		 3(2-2-5)	

	 Ethnic	Groups	in	ASEAN	

3090703		 นิเวศวิทยาในประชาคมอาเซียน	 3(2-2-5)	

	 Ecology	of	the	ASEAN	Community	

3090704			ภาษาและวรรณกรรมในประชาคมอาเซียน		 3(2-2-5)	

	 Language	and		Literature	of	the	

	 ASEAN	Community	

3090705	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ	 3(2-2-5)

	 การสร้างความร่วมมือในอาเซียน	

	 International	Relations	and		

	 Cooperation	in	ASEAN	

3090706			สัมมนาอาเซียนศึกษา	 3(1-4-2)	

	 Seminar	on	ASEAN	Studies	

	 3.3.4		หมวดวิชาพื้นฐานเสริม	(ไม่นับหน่วยกิต)	

3090801		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ	1	 3(2-2-5)	

	 English	for	Academic	Communication	1	

3090802		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ	2	 3(2-2-5)	

	 English	for	Academic	Communication	2	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

3090803		 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	 3(2-2-5)

	 วัฒนธรรมและการเมือง		

	 Theories	of		Economic	Social	

	 Cultural	and	Political

	 Development			

	 3.3.5	หมวดวิชาวิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต

3090901		 วิทยานิพนธ์		 36(0-72-36)	

	 Thesis	

4. ค�าอธิบายรายวิชา

 4.1 หมวดวิชาแกนร่วม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

8090101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3 3(2-2-5) 

 English for Graduate Studies 3    

	 หลกัไวยากรณ์และการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ	4	ด้าน	ได้แก่		

การฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียน	 โดยเน้นการฟังและการพูดเพื่อ 

การสื่อสารทางวิชาการ		เช่น		การฟังข่าว	ค�าบรรยายทางวิชาการ	ประกาศ		

และการสนทนา	 การสรุปความโดยการพูดและน�าเสนอโดยใช้โปรแกรม 

น�าเสนอได้

	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology 

	 รากฐานทางปรัชญา	ญาณวิทยา	หลักตรรกวิทยาในการค้นหา

และสรุปความจริงในการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	 กระบวนการข้ันตอนในการ

ด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัย	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงใน 

การวิจัยและการสรุปผลการวิจัย	 การประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี	 คุณค่า

ของศาสตร์วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

	 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

 4.2 หมวดวิชาสัมพันธ์

3090101 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) 

 Advanced Statistics for Research 

	 วิธีการทางสถิติที่ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุคูณ 

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 

ศึกษาและวิเคราะห์	วิจารณ์งานวิจัยที่ใช้สถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์

	 Statistical	procedure	 for	analysis	of	multi	variables,	

practice	with	statistical	computer	program	for	analyzing	multi-

ple	variables,	study,	analysis	and	comments	on	research	with	

advanced	statistics
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090102 บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)

 และภูมิภาค 2  

 Context and Trend of Local 

 and Regional Development 2 

	 ความหมายและความส�าคัญของบริบทชุมชนท ้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและภูมิภาค	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 การสร้าง 

ความเข ้มแข็งและความสงบสุขของชุมชนท ้องถิ่น	 การวิ เคราะห ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆของบริบทชุมชนท้องถิ่นและ 

ภูมิภาคการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครอง	 

การศึกษา	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ความเชื่อ	 ประวัติศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมิภาค

	 Definition	and	significance	of	local	community	con-

text;	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

 4.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  1) วิชาบังคับ

3090201 การวางแผนยุทธศาสตร์และ 3(2-2-5)
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 
 Strategic Planning and Strategic Management 2 
	 การคิดเชิงกลยุทธ์	 การคาดการณ์อนาคต	 การวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและความล้มเหลวในการด�าเนินงาน	 แนวคิดและ
กรณีตัวอย่างการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ประเทศ	ภูมิภาค
	 Strategic	 thinking,	 future	 expectation,	 analysis	 of	
causal	factors	in	success	and	failure	of	management,	concepts	
and	case	study	of	strategy	planning	and	strategic	management 
as	 well	 as	 making	 a	 strategy	 plan	 for	 local	 and	 regional 
development

3090202  ปรัชญาการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
 และภูมิภาค  
 Philosophy of Research for Local
 and Regional Development  
	 ปรชัญาการวจิยัเพือ่การพฒันา	การวจิยัเชงิอนาคตกาล	การวจิยั 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 หลักการและกระบวนการในการพัฒนา 
ท้องถ่ินและภูมิภาค	 แนวคิดการน�ากระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนาท้องถิ่น
และภูมิภาค
	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090203  สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5)

 ทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 Academic Seminar and Workshops 

 on Development Strategies 

	 สัมมนาและประชมุเชงิปฏิบตักิารทางด้านยทุธศาสตร์การพฒันา

ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง		การปฏิบัติในการน�าเสนอผลงานวิจัยและเค้าโครง

วิทยานิพนธ์

	 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

  2) วิชาเลือก  

   2.1) กลุ่มการเมืองการปกครอง

3090301  ปรัชญา ทฤษฎีและอุดมการณ์ 3(2-2-5)

 ทางการเมือง 

 Political  Philosophy  Theory and  Ideology  

	 การวิเคราะห์หลักปรัชญาและปรัชญาทางการเมือง	 ทฤษฎี

ทางการเมืองของตะวันตกและตะวันออก	 อุดมการณ์ทางการเมืองรูปแบบ

ต่าง	ๆ 	อาทิ	เสรีนิยม	ประชาธิปไตย	สังคมนิยม	คอมมิวนิสต์และนิเวศวิทยา

การเมืองเชิงลึกทฤษฎีระบบโลกกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	

เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 การปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์เช่ือมโยงกับ

บริบทของประเทศในภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 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  การเมืองการปกครองในอนุภูมิภาค 3(2-2-5)

 ลุ่มน�้าโขง  

 Politicsin the Greater Mekong Sub-region 

	 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของ

ประเทศในอนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง	 วิเคราะห์บทบาทสถาบันการเมือง	

พรรคการเมือง	 ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง	 	 ขบวนการชาตินิยม		

ขบวนการการเมืองภาคประชาสังคม	 	 ปฏิบัติการสังเคราะห์และวิเคราะห์

พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์

	 History	 an	 devolution	 of	 political	 and	 government 

in	the	Greater	Mekong	Sub	region	countries.	Analysis	political	

institutions,	political	parties,	political	movements.	Nationalism	

movements,	 civil	 society	political	movements.	Analyzing	and		

synthesizing	dynamics	of	political		changes	in	globalization
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090303  รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง       3(2-2-5)
 Constitution and Political Institutions 
	 พัฒนาการ	 ขบวนการและแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย 
และรัฐธรรมนูญ	 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันการเมือง 
รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในกลุ่มประเทศตะวัน
ตก	 และกลุ ่มประเทศสังคมนิยม	 ปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์	
ปัญหาอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในประเทศต่าง	 ๆ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
	 Deve lopment , 	 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  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน 3(2-2-5)
 อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง   
 Interrelation among the 
 Greater Mekong Subregion Countries 
	 ความสัมพันธ ์ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีของประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงท้ังอดีตและปัจจุบัน	 ทั้งในทางเศรษฐกิจ	 การเมือง 
สังคม	 วัฒนธรรมและชาติพันธุ ์วิทยา	 ศึกษารูปแบบความร่วมมือเพ่ือ 
พัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงทั้งในกรอบความร่วมมือเดิมและน�าเสนอ 
รูปแบบความร่วมมือที่พึงประสงค์	 เน้นองค์ความรู้เชิงประจักษ์	 จัดให้มี 
การประชมุสมัมนาทัง้ในรปูการทบทวนกรอบความร่วมมอืในฐานะประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ASEAN)	 ที่เชื่อมโยง 
กับเขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	โครงการประตูสู่อินโดจีนและอื่น	ๆ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  
	 Bilateral	and	multilateral	relations	among	the	Greater 
Mekong	Sub-region	countries	both	in	the	past	and	at	the	pres-
ent	 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

3090305 สัมมนาการเมืองการปกครอง 3(1-4-4) 

 Seminar on  Politics and  Government 

	 	 สัมมนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง	 ด้านการเมืองการปกครอง	

เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

	 Seminar	on	the	changes	of	politics	and	government, 

economy,	society	and	culture	in	the	Greater	Mekong	Sub-region

   2.2) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3090401  ปรัชญาการศึกษาและทฤษฎี 3(2-2-5)

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 Educational Philosophy and

 Sustainable Development Theory

 การวิเคราะห์แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาทางการ

ศึกษา	 ทฤษฎีทางการศึกษาและทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาของตะวันตกและ

ตะวนัออกการวเิคราะห์แนวคดิการปฏริปูการศกึษาแนวใหม่		วเิคราะห์และ

สังเคราะห์	 ทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทฤษฎีการพัฒนาโลกาภิวัตน ์

การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 Analys is 	 of 	 phi losophies	 and	 educat ional 

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   การสังเคราะห์และบูรณาการ 3(2-2-5)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    

 Synthesis and Integration on 

 National Economic and Social 

 Development  Plan 

	 แนวคิด	หลักการ	เทคนิค	นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรยคุใหม่สังเคราะห์เปรยีบเทยีบแผน

พัฒนาประเทศของกลุ่มประเทศทุนนิยม		กลุ่มประเทศสังคมนิยม	และกลุ่ม

ประเทศโลกท่ีสามที่ส�าคัญ	ปฏิบัติการเชิงบูรณาการสังเคราะห์แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิกระบวนการจดัท�าวาระแห่งชาตด้ิานเศรษฐกจิ	

การเมอืง		สงัคมการศกึษา	การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและการป้องกนัและปราบ

ปรามการทุจริต

	 Concepts,	 principles,	 techniques,	 policies	 for 

development		human	resources,		creating		process	and		developing 

modern	 organization,	 comparative	 synthesizing	 Development		

National	Plan	between	capitalism	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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090403  กระบวนทัศน์ใหม่และภูมิปัญญาบูรณาการ 3(2-2-5)

 New  Paradigms and 

 Integrated Wisdom 

	 ความหมายและความส�าคัญของกระบวนทัศน์ใหม่	 ก�าเนิด

กระบวนทศัน์ใหม่ในสงัคมไทย	การปฏวิตัริะบบภมูปัิญญากบัการเปลีย่นผ่าน

ยคุสมยัประวตัศิาสตร์	กระบวนทศัน์ใหม่กับปรัชญาตะวนัออก		กระบวนทศัน์

วทิยาศาสตร์กับกระบวนทศัน์ใหม่		การสงัเคราะห์กระบวนทศัน์ใหม่		ก�าเนดิ

ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาบูรณาการ	 หลักการของภูมิปัญญา

บูรณาการ

	 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  บริบทและการจัดการศึกษาใน 3(2-2-5)
 อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง  
 Context and Educational Administration
 in the Greater Mekong Sub-region  
	 ประวัติศาสตร ์การจัดการศึกษาไทย	 แนวคิด	 หลักการ	
กระบวนการพัฒนาการศึกษา	 วิสัยทัศน์	 นโยบายและการวางแผนการ
ศกึษา	การจดัโครงสร้างการบรหิารการศกึษา	มติต่ิาง	ๆ 	ของกระบวนการจดั 
การเรยีนรู	้การปฏริปูการศกึษา	การบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพ
การศึกษา	การจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล	ปฏิบัติการวิเคราะห์
เปรียบเทียบบริบทและรูปแบบการจัดการศึกษาในภูมิภาคลุ่มน�้าโขงและ
อาเซียน
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  
	 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	inMekhong	River	Region	and	ASEAN

3090405  การสัมมนาการศึกษาระดับภูมิภาค 3(1-4-4) 
 Seminar on Regional Education 
	 ปัญหา	 อุปสรรค	 แนวโน้มความต้องการรูปแบบการจัดการ
ศึกษา	 ทั้งในและนอกระบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
ภมิูภาค	ลุ่มแม่น�า้โขง	การอภปิรายเชงิวเิคราะห์	สงัเคราะห์ประเดน็การศกึษา	
กระบวนการศกึษาและนโยบายการศกึษา	แนวทางปฏบิตัใินการปฏริปูและ
บรูณาการการศกึษา	ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาระดบัต่าง	ๆ 		การวเิคราะห์
เอกสารสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาและปรากฏการณ์ทางการศึกษา	 ปฏิบัติการสัมมนาประเด็นและ 
ปรากฎการณ์ทางการศึกษา
	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

  2.3) กลุ่มสาธารณสุขชุมชน

3090501   สังคมวิทยาสุขภาพ 3(2-2-5)

 Health Sociology  

	 ปัจจัยด้านสังคม	 เศรษฐกิจและการเมืองท่ีเป็นตัวก�าหนด

นโยบายและการพฒันาสงัคมและสาธารณสขุ	ผลกระทบของปัจจยัดงักล่าว

ต่อการเปลีย่นแปลง	ด้านพฤตกิรรมอนามยัและสภาวะสขุภาพของประชาชน	

การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์ในการวางแผนพัฒนาสังคม 

และสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพของประชาชน	 โดยมีการสาธารณสุขเป็น 

สาขาหนึ่งที่จะต้องพัฒนาพร้อม	ๆ	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

3090502 การสื่อสารในการบริการสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5)

 Communications in Community 

 Public Health Services 

	 หลกัการ	วธิกีารและเทคนคิต่าง	ๆ 	ทางด้านการสือ่สาร	บทบาท

หน้าที่และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชน	 การสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีใน

สงัคม		การใช้สือ่สารเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการท�าให้เกิดการรบัรู้	ความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง	 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 อันจะ 

น�าไปสู่การบริการสาธารณสุขชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 P r inc ip les , 	 methods 	 and	 techn iques 	 fo r 
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

3090503 มานุษยวิทยาสุขภาพและ 3(2-2-5)
 การดูแลสุขภาพชุมชน  
 Health Anthropology and 
 Community Health Care  
	 แนวคดิ	ทฤษฎีทางมานษุยวิทยาและวัฒนธรรม	การเปรยีบเทยีบ 
การดูแลสุขภาพชุมชนในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม	
พฤติกรรมสุขภาพในชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน	 ปัจจัย		
กลไกและกระบวนการต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ	
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�าหรับการวิจัยสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 Application of Econometrics
 for Public Health Research 
	 แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์	 ทั้งจุลภาคและมหาภาคเกี่ยว
กับอุปสงค์และอุปทาน	 การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้นในการ
วิจัยสาธารณสุขโดยเน้นถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ส�าหรับสังคมท่ีก�าลังพัฒนา	 ตลอดจนรู้จักน�าเทคนิคทางเศรษฐมิติไปใช้ 
ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผนสาธารณสุข

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  
	 Concepts	 and	 theories	 of	 economics	 both	macro	
and	micro,	 about	 demand	 and	 supply,	 application	 of	 the	
concepts	 and	 theories	 for	 public	medical	 research	 focusing	
on	 the	 appropriate	 use	 of	 resources	 for	 developing	 society 
including	application	of	econometrics	 for	analysis	and	public	
medical	planning
3090505 การวางแผนสาธารณสุข  3(2-2-5) 
 Public Health Planning 
	 หลักการ	 วิธีการ	 ในการวางแผนและจัดท�าโครงการ	 เพื่อ 
การพัฒนาการด้านสาธารณสุข	 ให้ตรงตามลักษณะปัญหาและความต้อง 
การของท้องถิน่	โดยการศกึษาทฤษฎกีารวางแผนและโครงการ	ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของแต่ละประเทศตามแบบฉบับสากลนิยมและให้เป็นไป 
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 

	 ความผิดปกติ	 โรคภัย	 ความเจ็บป่วยและการพยาธิสภาพท่ีม ี

ผลจากสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติและจากการ 

กระท�าของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดโรคทั้งชนิดที่เป็นโรคติดต่อและโรคท่ีไม ่

ติดต่อ	 กระบวนการและขั้นตอนของการเกิดโรคยุคใหม่ที่เกิดจากการ 

ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนมลพิษที่ก่อให้เกิดโรคต่าง	 ๆ	 ของมนุษย์ 

ซึ่งก�าลังเป็นปัญหาส�าคัญของการสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  

	 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

3090507  สัมมนาด้านการสาธารณสุขชุมชน 3(1-4-4) 

 Seminar on Community 

 Public Health 

	 ประเด็นและปัญหาทางด้านสาธารณสุข	 ภายในขอบเขตและ

บริบทชุมชนของผู้เรียนการสัมมนาเพื่อน�าผลไปสู ่การวิจัยและพัฒนา

สาธารณสุข

	 Public	health	issues	and	problem	in	the	area	of	students, 

practical	application	of	the	results	for	community	public	health	

research	and	development

  2.4) กลุ่มเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

3090601  กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
 ท้องถิ่นและภูมิภาค 
 Local and Regional Tourism
 Development Strategy
	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประโยชน์	 ประเภทและรูปแบบ
ของการท่องเที่ยว	 อิทธิพลของการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
วฒันธรรม	แนวคดิ	ทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารจัดการ	การท่องเทีย่ว	หลกัการ
และวิธีการในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นและภูมิภาค 
การวิเคราะห์ปัญหาจากการลงภาคสนามแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ	
การบริหารจดัการเชงิกลยทุธ์เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วทีส่่งผลดต่ีอการพฒันา
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)
  
 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

3090602   การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 Development of the 

 Creative Economy 

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประโยชน์	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยว

กับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 การวิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ 

มหภาคและจลุภาคทีส่่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์	การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	กระบวนการผลิตสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์

การตลาดเชิงกลยุทธ์	 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของบุคคล	 ชุมชน	

ประเทศและภูมิภาค

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090603   การบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลาง 3(2-2-5)

 และขนาดย่อม 

 Business Management of Small 

 and Medium Enterprises 

	 ความหมาย	 และความส�าคัญของธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม	 แนวคิด	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 การวางต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

และกลุ่มธุรกิจ	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจโลจิสติกส์	การตลาด 

การวางแผนธุรกิจในเชิงกลยุทธ์	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	 การบริหาร

จัดการ	 การประเมินผลและปรับปรุงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การวิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ประสบความส�าเร็จและล้มเหลว

	 Meaning	 and	 importance	 of	 small	 and	medium 

business	management	theories	on	small	and	medium	enterprises. 

Laws	related	to	The	strategic	positioning	of	the	business	and	

business	 groups.	 Carlo	 analysis	 of	 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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090604 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐาน 3(2-2-5)

 บริบทวัฒนธรรม 

 Development Strategies Based 

 on the Cultural Contexts 

	 ความหมายและความส�าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวคิด	

ทฤษฎีการพัฒนา	ทัศนะการพัฒนาแบบแยกส่วนและแบบองค์รวม	วิธีการ

และเทคนิคการพัฒนา	 การแลกเปลี่ยนและการปรับปรนทางวัฒนธรรม	

ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืงการปกครองบนฐานบรบิท

วัฒนธรรม	การวิเคราะห์พื้นที่ทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง	ๆ	ในอาเซียน	

จากการลงภาคสนามและการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานทาง

วัฒนธรรม

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090605 การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน 3(2-2-5) 

 Economic and Cultural 

 Development of the Community 

	 ความหมายและความส�าคัญ	 ประโยชน์และข้อจ�ากัดในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน	แนวคิด	ทฤษฎีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	

ปรากฏการณ์และการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม

ทีเ่ชือ่มโยงกบัมิติอืน่	ๆ 	เช่น	ทางด้านการเมืองการปกครอง	สงัคม	วฒันธรรม	

เทคโนโลยี	 และสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 การก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ 

เหมาะสม	 การวางยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมชุมชน

	 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 

	 ความหมาย	 ประเภทและความส�าคัญของธุรกิจบริการ	 ความ

เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	ปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจบริการ	 การควบคุมปัจจัยเสี่ยง	

ศึกษากลยุทธ์การบริหารธุรกิจบริการจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาและ

การถอดบทเรียนธุรกิจบริการที่ประสบความส�าเร็จในระดับท้องถิ่น	 ระดับ

ประเทศและธุรกิจข้ามชาติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 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		businessat	local,	national	and	oversea	levels

3090607  สัมมนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 3(1-4-2) 

 Seminar on Economy and Culture 

	 ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับ 

มิติอื่น	 ๆ	 เช่น	 มิติด้านการเมืองความม่ันคง	 มิติด้านนิเวศวิทยา	 มิติด้าน 

เทคโนโลยีและภูมิปัญญา	 เป็นต้น	 ก�าหนดประเด็นการแก้ปัญหาหรือ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับบริบทตลอดจน	 การวาง 

นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและท้องถิ่น

	 Economic	and	cultural	issues	linked	to	other	dimensions, 

such	 as	 politics	 stability,	 ecology,	 	 technology	 and	wisdoms 

setting	 an	 issue-solving	 approach	 or	 economic	 and	 cultural 

development	linked	to	context	as	well	as	making	policies	and	

strategies	at	local	and	national	levels
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

  2.5) กลุ่มอาเซียนศึกษา

3090701 ประวัติศาสตร์ของประเทศ 3(2-2-5)

 ในประชาคมอาเซียน  

 History of the ASEAN Community 

	 ความหมาย	 ความส�าคัญและวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์

ยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์	ความเป็นมาและความเปลีย่นแปลงของประเทศ

ต่างๆในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ภมูหิลงัความเป็นมาและความเปลีย่นแปลง

ทางประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	

เมียนมาร์	มาเลเซีย	เวียดนาม	กัมพูชา	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์และ

บรไูนดารุสซาลาม		การก่อตัง้และววิฒันาการของประชาคมอาเซยีน	กฎบตัร

อาเซียน	 บทบาทและอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างระบบโลกกับประชาคม

อาเซียน	 วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มความเปล่ียนแปลงของประชาคม

อาเซียน	จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสภาพการณ์ปัจจุบัน

	 Meaning	significance	and	methods	of	historical	study,		

Historicaleras,	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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090702 กลุ่มชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน 3(2-2-5) 

 Ethnic Groups in ASEAN 

	 กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 ในประชาคมอาเซียน	 การด�าเนินชีวิตใน 

4	ปัจจยั	คอื	อาหาร	เครือ่งนุง่ห่ม	ยารกัษาโรค	และทีอ่ยูอ่าศยั		ประวตัศิาสตร์	

วัฒนธรรม		ประเพณีและการสมานลักษณ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์โดยส�ารวจ

และสัมมนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์

	 Different	ethnic	groups	in	ASEAN.	Four	factors	needed	

for	living,	food,	clothing,	medicine	and	housing.	History,	culture	

and	 harmony	 between	 the	 ethnic	 groups	 by	 exploring	 and 

participating		seminar		among	ethnic	groups

3090703  นิเวศวิทยาในประชาคมอาเซียน 3(2-2-5) 

 Ecology of the ASEAN Community 

	 ววิฒันาการการต้ังถิน่ฐาน	การวางผงัเมอืงและชมุชน	ระบบนเิวศ 

พัฒนาการทางคติชนวิทยาเชิงนิเวศอาเซียน	 ด้านการใช้ท่ีดิน	 แหล่งน�้า 

ประเพณีนิยมทางนิเวศ	 เช่น	 ความเชื่อเร่ืองผี	 ข้อห้ามต่าง	 ๆ	 ตลอดจน 

การเปลีย่นแปลงเชงินเิวศวิทยาในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง	โดยการศกึษาส�ารวจ

และสัมมนาแบบมีส่วนร่วม

	 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
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090704  ภาษาและวรรณกรรมในประชาคมอาเซียน 3(2-2-5) 

 Language and Literature in 

 the ASEAN Community 

	 ประวัติและความเป็นมาของภาษาใหญ่	 ๆ	 ในอาเซียน	 อาท ิ

สาเหตุทีภ่าษาบาล-ี	สนัสกฤตและภาษาอาหรบั	เข้ามามีอทิธพิลทัง้ต่อภาษา

และวงวรรณกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	วรรณกรรมร่วม	และวรรณกรรม

ในอาเซียนศึกษาจารึกท้องถิ่นที่เป็นภาษาโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ใน

อาเซียนโดยวิธีการส�ารวจและการสัมมนาแบบมีส่วนร่วม

	 History	 and	 development	 of	 the	major	 language 

in	the	ASEAN	such	as	cause	of	Bali	-	Sanskrit	and	Arabiclanguages	

came	to	dominate	both	the	language	and	the	literature	in	the	

Mekong	sub-region.		Co-literary	and	literature	in	ASEAN.	ASEAN	

Mentions	using	the	ancient	language	of	the	local	ethnic	groups	

in	the	region	by	way	of	survey	and		participating	seminar

3090705  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ 3(2-2-5)

 การสร้างความร่วมมือในอาเซียน        

 International Relations and

  Cooperation in ASEAN 

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประโยชน์และแนวคิด	 ทฤษฎีเกี่ยว

กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 กฎบัตรอาเซียน	 แนวทางและวิธีการ

สร้างความร่วมมือของบุคคล	 กลุ่มบุคคล	 หน่วยงาน/	 องค์กร	 ในอาเซียน	

ทางด้านการศึกษา	ศาสนา	สังคม	วัฒนธรรม	การสาธารณสุข	การเกษตร	

อุตสาหกรรม	 การค้า	 การลงทุนและธุรกิจ	 การเมืองการปกครองและด้าน

สิ่งแวดล้อม

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 Meaning,	significance	benefits	and	concepts.Theories 

of	 international	 relations.ASEAN	 Charter.	 Guidelines	 and 

approaches	 	 to	 create	 a	 collaboration	 of	 individuals,	 groups	

or	agencie	/organizations	in	the	region,	in	the	areas	of	religion,	

society,	culture,	health,	education,	agriculture,	industry,	trade,	

investment	and	business,		politics	and	the	environment

3090706  สัมมนาอาเซียนศึกษา 3(1-4-4) 

 Seminar on ASEAN Studies 

	 สัมมนาเกี่ยวกับด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรมและการเมือง

การปกครองในประชาคมอาเซียน

	 Seminar	on	the	society	,	economy,	culture		and	politics		

in	ASEAN	country

   4.5 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม   

3090801 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

 ทางวิชาการ 1   

 English for Academic 

 Communication 1 

	 หลกัไวยากรณ์	ทีเ่น้นพฒันาทกัษะการอ่านเชงิวชิาการระดบัสงู

เพื่อหาใจความส�าคัญ	การตีความ	การคิดวิเคราะห์	 เช่น	การอ่านบทความ

ทางวิชาการ	งานวจัิย	หนงัสอืพมิพ์และเอกสารทางวชิาการทีเ่ก่ียวข้องในการ

ศกึษาค้นคว้าวจิยัในสาขาของผูเ้รยีนแล้ว	สามารถสรปุความโดยการพดูและ

เขียนได้

	 Review	 and	 study	 of	 grammar	 with	 emphasis	 on	

reading	skill	development	at	an	advanced	level.	The	focus	of	

this	course	is	reading	for	the	main	idea	and	interpretation	and	

critical	reading.	Special	emphasis	is	placed	on	reading	academic	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

articles,	research	reports,	newspapers	and	publications	relating 
to	 the	 students’	 academic	 needs	 in	 their	 fields	 of	 studies. 
The	learners	transfer	this	information	from	reading	passages	to	
oral	and	written	forms

3090802  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 2 3(2-2-5)

 English for Academic Communication 2     

	 เสริมสร้างทักษะด้านการคิดและการอ่านเชิงวิเคราะห์	 เช่น 

การอ่านแบบกวาดสายตาและการอ่านแบบข้ามค�า	 การเข้าใจการเรียบ

เรียงเนื้อหาเป็นอนุเฉท	 การจับประเด็นส�าคัญบอกความแตกต่างระหว่าง 

ข้อเท็จจรงิและความคดิเหน็	การเดาความหมายค�าศพัท์	การตคีวามประโยค 

หรือบทความที่มีความซับซ้อน	 การอ่านเพื่อบอกน�้าเสียงและลีลาการเขียน		

การเล่าและการเขยีนใจความส�าคญั		ลกัษณะของบทความทางวชิาการและ

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

	 Strengthening	critical	thinking	skills	and	reading	skills	

e.g.	scanning,	skimming.Under	standing	paragraph	organization.	

How	to	get	the	main	idea,	differentiate	facts	and	opinions,	guess	

the	meanings	of		difficult	words,	interpret	complex		statements	

and	passages	and		identify	tones	and	styles.	Transfer	of	main	ideas	

of	reading	passages	into	verbal	and	written	forms.	Acquaintances 

with	academic	articles	and	thesis	abstracts

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

3090803 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 3(2-2-5)

 วัฒนธรรมและการเมือง      

 Theories of Economic Social 

 Cultural and Political Development 

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	ประโยชน์	ข้อจ�ากัดและการใช้ทฤษฎี	

การคิดเชิงระบบ	 ระบบเชิงซ้อน	 การคิดเชิงบูรณาการ	 ทฤษฎีไร้ระเบียบ	

ทฤษฎีใหญ่	 ทฤษฎีระดับกลาง	 ทฤษฎีฐานราก	 ทฤษฎีและหลักการพัฒนา

เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรมและการเมืองวิเคราะห์ปรากฏการณ์โดยใช้ 

หลักการและทฤษฎี

	 Definitions,	 importance	and	benefits,	 limitation	and	

use	of	 theories;	 system	 thinking,	 complex	 system,	 integrative 

thinking,	 chaos	 theory,	 grand	 theory,	middle	 range	 theory,	

grounded	 theory;	 theory	 and	 principles	 of	 economic,	 social,	

cultural	 and	 political	 development,	 	 analysis	 of	 phenomena	

using	principles	and	theories

  4.6 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  

3090901   วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

 Thesis 

	 ท�าวจิยัในหวัข้อทีน่่าสนใจด้านยทุธศาสตร์การพฒันา	เพือ่สร้าง

องค์ความรู้ใหม่หรือเพื่อแก้ปัญหาสังคม	 โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ 

ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

	 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
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1.  ชื่อหลักสูตร

	 ชื่อภาษาไทย	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 Doctor	of	Philosophy	Program	in	

	 	 	 	 	 	 	Information	Technology	Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ชื่อเต็ม	(ไทย)	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ชื่อย่อ	(ไทย)		 :	 ปร.ด.	(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

			 ชื่อเต็ม	(อังกฤษ)	 :	 Doctor	of	Philosophy

	 	 	 	 	 	 (Information	Technology	Management)

				ชื่อย่อ	(อังกฤษ)	 :	 Ph.D.	(Information	Technology

	 	 	 	 	 	 Management)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 3.1	 แบบ	2.1	จ�านวนหน่วยกติ	ตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า	57	หน่วยกติ

	 3.2	 โครงสร้างหลักสูตร	

	 	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	57	หน่วยกิต

	 	 	 2.1)	 หมวดวิชาแกนร่วม		 3		 หน่วยกิต

	 	 	 2.2)	 หมวดวิชาเฉพาะ		 18		 หน่วยกิต

	 	 	 	 2.2.1)	 วิชาบังคับ		 12	 หน่วยกิต

	 	 	 	 2.2.2)	 วิชาเลือก		 6	 หน่วยกิต

	 	 	 2.3)	 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์		 36	 หน่วยกิต

	 3.3	 รายวิชา	

	 	 3.3.1	หมวดวิชาแกนร่วม	3	หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

8093101	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง		 3(2-2-5)	

	 Advanced	Research	

	 Methodology	

	 	 3.3.2	หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกิต

	 	 	 	 1)	 กลุ่มวิชาบังคับ	12	หน่วยกิต

7090101	 หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-6-6)

	 Principle	of	Information	

	 Technology		Management	

7090102	 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-6-6)

	 Information	Technology	

	 Management	Innovation	

7090103	 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-1	 3(2-6-6)

	 Seminar	on	Information	

	 Technology	ManagementI

7090104	 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-2	 3(2-6-6)
	 Seminar	on	Technology	 	

	 Management	
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

   2)	 กลุม่วชิาเลอืก	ให้เลอืกเรยีนรายวชิาต่อไปนี	้จ�านวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

7090216	 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-6-6)
	 เพื่อการเรียนรู้
	 Innovation	of	Information	
	 Technology	Management	
	 in	Learning	

7090217	 นวัตกรรมการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	 3(2-6-6)
	 Innovation	Management	in	Bigdata	

7090218	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-6-6)
	 ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
	 Information	Technology	
	 Management	in	Electronic	
	 Commerce	

7090219	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน	 3(2-6-6)
	 Information	Technology	
	 Management	in	Finance	

7090220	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-6-6)
	 ด้านการเกษตร
	 Information	Technology	
	 Management	in	Agriculture	

7090221	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-6-6) 
	 ด้านการศึกษา
	 Information	Technology	
	 Managementin	Education	

7090222	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ	 3(2-6-6)

	 Information	Technology	

	 Managementin	Service

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ท-ป-อ)

7090223	 การจัดการด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 3(2-6-6)

	 Managementin	Internet	of	Things	

7090224	 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการ	 3(2-6-6)

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 Special	Topics	in	Technology	

	 Management	

7090225	 การจัดการการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ		 3(2-6-6)

	 Learning	Management	in	

	 Computation	Science	

7090226	 การจัดการชุมชนดิจิทัล	 3(2-6-6)

	 Digital	Community	Management	  

	 	 3.3.3	หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

	 	 	 1)	 วิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต

	 	 	 	 นักศึกษารูปแบบ	2.1	ต้องท�าวิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต 

โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้ครั้งละไม่ต�่ากว่า	 6	 หน่วยกิต	 จนครบตาม

จ�านวนหน่วยกิตรายวิชา

7090246	 วิทยานิพนธ์		 	

	 Thesis	 36	หน่วยกิต

	 3.3.4	หมวดวิชาเสริม		(ไม่นับหน่วยกิต)

	 	 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาบัณฑิต

ศึกษา	 	 ต้องเรียนรายวิชาเสริมท่ีก�าหนดโดยไม่นับรวมหน่วยกิต	 ตามหลัก

เกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ก�าหนด	



529RMU • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

4. ค�าอธิบายรายวิชา

 1) รายวิชาแกนร่วม 

8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-6-6)
 Advanced Research Methodology  
									 รากฐานทางปรชัญา		ญาณวทิยา		หลกัตรรกวทิยา	ในการค้นหา
และสรุปความจริงในการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการขั้นตอนในการ
ด�าเนินการวิจัย	 แบบแผนการวิจัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการ
วจิยัและสรปุผลการวจิยัการประยกุต์ใช้การวจิยัผสานวธิ	ีคณุค่าของศาสตร์
วิจัยในการพัฒนาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
	 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

 2) รายวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 

7090101 หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-6-6)

 Principle of Information 

 Technology  Management 

									 ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวางแผนกลยุทธ  ์

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร	 การด�าเนินการและ 

การบ�ารุงรักษาสารสนเทศ	 สถาปัตยกรรมและวิสัยทัศน์ทางสารสนเทศ 

การวางแผนระบบสารสนเทศ	 การจัดการเชิงธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การจัดการสารสนเทศในอนาคต	มาตรฐานและกฎหมายต่าง	ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง	 ปฏิบัติการวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธการใช้เทคโนโลยี

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

สารสนเทศในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง	 โดยเริ่มจากการวางโครงการสร้างของ

องค์กร		การจดับคุลากร	งบประมาณ		แผนการด�าเนนิงาน	และการประเมนิ

ผลการด�าเนินงาน

	 Scope	 of	 Information	 technology,	 planning	 of 

Information	 technology	 	 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	

7090102 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-6-6)

 Information Technology 

 Management Innovation 

								 หลักการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ความหมาย	 ลักษณะ	

ประเภท	 วงจรชีวิต	 การยอมรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม		

ความส�าคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	บทบาทของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ	

สังคม	สิ่งแวดล้อม	ขอบข่ายของแนวทาง	วิธีการ	รูปแบบหรือนวัตกรรมของ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง	 ๆ	 วิธีการหรือกระบวนการในการ

พัฒนาแนวทาง	 วิธีการ	 รูปแบบหรือนวัตกรรมของการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยใช้กระบวนการวจิยัและพฒันา	ปฏบิตักิารลงพืน้ทีใ่นท้องถิน่

แห่งใดแห่งหนึ่ง	 หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง	 เพื่อศึกษาบริบท	 สภาพปัญหา	 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

ความต้องการและสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 น�าผลที่ศึกษาสู่ 

การพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น	ๆ	หรือองค์กรนั้น	ๆ	จัดท�า

รายงานและการอภิปรายผล

	 Principles	of	innovation	and	technology,	definitions, 

features,	types,	life	cycle,	acceptance	and	transfer;	importance	

of	information	technology	management,	roles	of		information 

technology	towards	change	of	economic,	social,	environmental 

structures;	 scope	 of	 strategies,	 methods,	 models	 or 

innovations	 of	 information	 technology	management	 of	 both	

community	 and	 organizations,	 methods	 or	 processes	 of 

developing	 strategies,	methods,	models	 or	 Innovations	 for 

information	 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	information	

technology	usage,	application	of	the	research	results	for	suitable	

innovation	 development	 of	 such	 local	 area	 or	 organization,	

making	reports	and	discussion

7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-6-6)

 Seminar on Information 

 Technology Management I 

	 การส�ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ช้ในชมุชนหรอืองค์กรต่าง	ๆ  

โดยวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา	 บริบทของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		

แนวทางแก้ปัญหา	 เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการที่เหมาะสม 

ความคุ้มทุนของการด�าเนินงานและอ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 โดยระบุหลักการ 

หรือทฤษฎีที่ใช้จัดท�ารายงานและน�าเสนอในชั้นเรียน

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 Information	technology	survey	used	in	the	community 

or	 organizations	 by	 analyzing	 the	 problems	 and	 contexts	 of	

the	 use	 of	 information	 technology;	 solutions	 approaches; 

information	 technology	 and	 appropriate	 process;	 breakeven	

point	of	operations	and	other	relevant	subjects	with	identification 

of	 principles	 or	 theories	 uses;	making	 a	 report	 and	 in-class	

presentation.

7090104 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(2-6-6)

 Seminar on Information 

 Technology Management II 

												การส�ารวจประเด็นพิเศษ	หรือความรู้ของการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศที่จะน�ามาใช้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรหรือวิชาชีพ	 โดยมีการ

แสวงหาทฤษฎี	 หลักการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิด

ผลดีต่อการบริหาร	 โดยมุ่งค้นคว้าเพื่อให้ได้ปัญหาการวิจัย	 แบบแผนการ

วิจัย	 และเค้าโครงการวิจัย	 ที่มีทิศทางเพื่อการค้นหาความเป็นไปได้ท่ีจะ

เสนอเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีการ	 หรือองค์ความรู้ที่จะช่วยเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพองค์กรในปัจจุบันและอนาคต			

	 Exploring	 the	 special	 issues	 or	 knowledge	 of	

information	 technology	 management	 for	 supporting	 the 

organization	development	or	occupations	based	on	the	acquiring	

theories;	principles	and	information	technology	usable	to	benefit	

the	 administration	 focusing	 on	 obtaining	 research	 problems, 

research	methodology,	and	research	proposal	with	direction	used	

in	investigating	feasibility	to	introduce	information	technology,	

methods	or	knowledge	to	increase	efficiency	of	organization	at		

present	and	in	the	future.
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

 3) รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 

7090216 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี 3(2-6-6)
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Innovation of Information 
 Technology Management
 in Learning 
 หลักการ	ทฤษฎแีละจติวทิยาการเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูข้องมนษุย์ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21		
กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยดีจิิทลัเพือ่การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ	ปฏบิตักิารวจิยัและประยกุต์
ใช้นวตักรรม		การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู	้	จดัท�ารายงาน
และน�าเสนอเพื่ออภิปรายในชั้นเรียน
	 Principles,	 theories,	 and	 learning	 psychology	 and	
learning	of	human	being,innovation	of	information	technology 
in	learning	promotion	in	the	21st	century,	research	process	for	
applying	innovation	of	information	technology,	digital	technology 
for	 efficient	 learning,	 practice	 in	 conduction	 research	 and 
applyinginnovation	of	information	technology	for	learning,	writing	
and	presenting	research	reports	for	discussion	in	class

7090217 นวัตกรรมการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-6-6)
 Innovation Management in Big data 
	 หลักการ	ทฤษฎีและแนวคดิข้อมลู	เหมอืงข้อมลูและข้อมลูขนาด
ใหญ่		นวัตกรรมการจัดการข้อมลู		เหมอืงข้อมลูและข้อมลูขนาดใหญ่เพือ่การ
พฒันากระบวนการอย่างมปีระสทิธภิาพขององค์กรและธรุกจิ		กระบวนการ
วจัิยเพือ่การพฒันานวัตกรรมและการจดัการข้อมูลขนาดใหญ่	ปฏบิตักิารวิจยั
และประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	 จัดท�ารายงานและน�าเสนอเพื่ออภิปราย 
ในชั้นเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 Principles,	theories	and	concepts	of	data	mining	and	

big	data,	innovation	management	in	data	mining	and	big	datafor	

efficient	 improvement	 process	 of	 organization	 and	 business,	

research	process	 for	developing	 innovation	and	managing	big	

data,	practice	in	conducting	research	and	using	big	data,	writing	

and		presenting		research	reports	for	discussion	in	class

7090218 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-6-6)
 ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Information Technology 
 Management in Electronic Commerce 
											 หลักการ	 ทฤษฎีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ขอบข่ายของ 
งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 นวัตกรรมการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
หรือธุรกิจ	 กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ	 ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู ่กับหน่วยงานธุรกิจในชุมชน 
จัดท�ารายงานและน�าเสนอเพื่ออภิปราย
	 Principles,	 theories	 of	 electronic	 commerce,	 scope	
of	electronic	commerce,	 innovation	 for	electronic	commerce	
management	 at	 present	 and	 in	 the	 future,	 processes	 of 
research	in	apply	innovation	of	electronic	management	for	the	
effectiveness	in	organization	and	business,	research	process	of	
innovation	development	for	efficient	electronic	management,	
of	 business	 in	 communities,	 writing	 and	 presenting	 research	
reports	for	discussion
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7090219 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน 3(2-6-6)
 Information Technology 
 Management in Finance 
			 หลักการ	 ทฤษฎีด ้านด้านการเงิน	 นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับการจัดการเงินในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	
กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเงินที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กรหรือธุรกิจ	 กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติ
การวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงาน 
ด้านการเกษตรที่มีอยู ่กับหน่วยงานธุรกิจในชุมชน	 จัดท�ารายงานและ 
น�าเสนอเพื่ออภิปราย
	 Principles,	 theories	 of	 finance,	 innovation	 of 
information	technology	for	financial	management	at	present	and	
in	the	future,	research	process	for	applying	innovation	in	effective	
financial	management	of	organization	or	business,	practice	 in	
applied	research	on	information	technology	development	for	
agriculture	of	organization	in	communities.	writing	and	presenting	
research	reports	for	discussion

7090220 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร 3(2-6-6)
 Information Technology 
 Management inAgriculture 
													 ขอบข่ายงานด้านการเกษตร	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�าหรับงานด้านการเกษตรในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	กระบวนการ
วิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานด้าน
การเกษตรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรหรือธุรกิจ	 กระบวนการวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานด้านการเกษตรที่มี
ประสทิธิภาพ		ปฏิบัตกิารวิจยัการประยกุต์ใช้นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส�าหรบังานด้านการเกษตรทีม่อียูก่บัหน่วยงานธรุกจิในชมุชน	จดัท�ารายงาน
และน�าเสนอเพื่ออภิปราย

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 Scope	of	 agricultural	work,	 information	 technology	
innovation	 for	agriculture	at	present	and	the	 future,	 research 
process	for	applying	information	technology	innovation	in	effective 
agricultural	work	of	organization	or	business,	practice	in	applied	
research	 on	 information	 technology	 innovation	 in	 agriculture 
of	organization	in	communities,	writing	and	presenting	research	
reports	for	discussion

7090221 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 3(2-6-6)

 Information Technology  

 Management in Education 

	 ขอบข่ายงานด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษา	 นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานด้านการศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต	 กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�าหรับงานด้านการศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานการศึกษา		

กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงาน

ด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	 ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานด้านการศึกษาที่มีอยู ่กับหน่วยงาน 

การศึกษาในชุมชน	จัดท�ารายงานและน�าเสนอเพื่ออภิปราย

													 Scope	 of	 education	 in	 educational	 institutions, 

information	technology	innovation	for	education	at	present	and	

the	future,	research	process	for	applying	information	technology 

innovation	 in	 effective	 educational	 works	 of	 educational 

institutions,	research	and	development	process	of	information	

technology	for	efficient	educational	works,	practice	in	applied	

research	on	information	technology	innovation	in	education	of	

organization	in	communications,	writing	and	presenting	research	

reports	for	discussion
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7090222 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ 3(2-6-6)
 Information Technology 
 Management in Service 
	 ขอบข่ายงานด้านการบริการทั้งภาครัฐและเอกชน	 นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานด้านการบริการในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต	กระบวนการวจิยัการประยกุต์ใช้นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส�าหรับงานการบริการที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน	 กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�าหรบังานด้านการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ		ปฏบิตักิารวจิยัการประยกุต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานด้านการบริการที่มีอยู่กับหน่วย
งานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน	จัดท�ารายงานและน�าเสนอเพื่ออภิปราย
	 Scope	of	services	in	government	and	private	sectors, 
information	 technology	 innovation	 in	 services	 at	 present 
and	 in	 the	 future,	 research	 process	 for	 applying	 information 
technology	innovation	in	effective	services	of	government	and	
private	sectors,	research	and	development	process	of	information 
technology	for	efficient	educational	works,	practice	in	applied	
research	on	 information	 technology	 innovation	 in	 services	of	
organization	 in	 communities,	 writing	 and	 presenting	 research	
reports	for	discussion

7090223 การจัดการด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-6-6)

 Management in Internet of Things 

			 ขอบข่ายงานด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 นวัตกรรมด้าน

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 กระบวนการ

วิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงที่มีอยู่ให้เกิด

ประสทิธผิลต่อหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน		กระบวนการวจิยัการพฒันา

นวัตกรรมด้านอนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ	ปฏิบตักิารวิจยัการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่กับหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน	จัดท�ารายงานและน�าเสนอเพื่ออภิปราย

	 Scope	of	internet	of	things,	innovation	in	internet	of	

things	at	present	and	in	the	future,	research	process	for	applying	

innovation	in	internet	of	thing	for	effectiveness	in	organization	

of	government	and	private	sectors,	research	and	development	

process	of	innovation	in	internet	of	things	for	efficient	educational	

work,	practice	in	applied	research	on	innovation	in	internet	of	

things	in	organization	of	government	and	private	sectors,	writing	

and	presenting	research	reports	for	discussion

7090224 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-6-6)

 Special Topics in  Information 

 Technology Management 

	 หัวข ้อเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอยู ่ ใน 

ความสนใจของการวิจัยค้นคว้าใหม่	ๆ 	ในปัจจุบัน	และไม่ซ�้าซ้อนกับรายวิชา

ที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร			

	 Current	interesting	topics	in	information	technology 

management	of	latest	research	papers,	without	repetition		with	

the	assigned	courses	in	the	curriculum.

7090225 การจัดการการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ 3(2-6-6)

 Learning Management in 

 Computation Science 

	 ขอบข่ายงานด้านการจดัการเรยีนรูว้ทิยาการค�านวน		นวตักรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานด้านการเรียนรู ้ วิทยาการค�านวน

ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับงานด้านการเรีนรู้วิทยาการค�านวน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

ทีม่อียูใ่ห้เกดิประสิทธิผลต่อหน่วยงานการศกึษา	กระบวนการวจิยัการพฒันา

นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบังานด้านการเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณ 

ที่มีประสิทธิภาพ	 ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศส�าหรับงานด้านการเรียนรู้วิทยาการค�านวนที่มีอยู่กับหน่วย

งานการศึกษาในชุมชน	จัดท�ารายงานและน�าเสนอเพื่ออภิปราย	

	 Scope	 of	 knowledge	management,	 calculation	 of	

science	 Information	 technology	 innovation	 for	 learning	 tasks,	

current	 technology	 and	 future	 trends.	 Research	 process,	 the	

application	of	information	technology	innovations	for	knowledge	

science	work,	to	calculate	existing	effectiveness	for	education	

agencies	 Research	 process,	 the	 development	 of	 information	

technology	 innovation	 for	 effective	 computational	 learning	

Practicing	research	on	the	application	of	information	technology	

innovations	 in	 the	 field	 of	 learning	 and	 science,	 calculations	

existing	with	educational	agencies	 in	 the	community.	Make	a	

report	and	present	for	discussion.

7090226 การจัดการชุมชนดิจิทัล 3(2-6-6)

 Digital Community Management   

ขอบข่ายงานด้านชุมชนดิจิทัล	 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับงาน

ด้านการจัดการชุมชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 กระบวนการ

วิ จั ยการประยุ กต ์ ใช ้ น วั ตกรรม เทค โน โลยี ส า รสน เทศส� าหรั บ 

งานด้านชุมชนดิจิทัลท่ีมีอยู ่ให ้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรหรือธุรกิจ 

กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับงาน 

ด้านการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ	 ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้ 

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับงานด้านการการจัดการชุมชนที่ม ี

อยู่กับหน่วยงานธุรกิจในชุมชนจัดท�ารายงานและน�าเสนอเพื่ออภิปราย

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

	 Digital	 community	 framework	 Digital	 technology 

innovation	for	current	community	management	and	future	trends	

Research	 process,	 the	 application	 of	 information	 technology 

innovations	for	existing	digital	community	work	to	be	effective 

for	an	organization	or	business	Research	process	for	the	development 

of	 digital	 technology	 innovation	 for	 effective	 community 

management	 Practicing	 research	 on	 the	 application 

of	 digital	 technology	 innovation	 for	 existing	 community 

management	work	with	business	units	in	the	community.	Make	

a	report	and	present	for	discussion.

 4) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

7090246 วิทยานิพนธ์

 Thesis 36 หน่วยกิต

	 การท�าวิจัยเพื่อการสร้างความรู ้ใหม่	 หรือการแก้ปัญหา 

ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ทางวิชาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยี	 ท้ังน้ีได้รับ 

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลกัสตูร	และอยูใ่นความดแูล

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา	

	 Constructing	 research	 for	 building	 new	 knowledge 

or	 solving	 problems	 of	 information	 technology	management 

with	 an	 emphasis	 on	 academic	 creation,	 application 

of	 information	 technology	 and	 innovation	 theories,	 with	 an	

approval	of	the	curriculum	committee	and	under	supervision	

of	the	thesis	advisory		committee
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-อ)

 5) กลุ ่มวิชาแกนร่วม วิชาภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ส�าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

8090101 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3  3(2-2-5)

 English for Graduate Studies 3 

															ทบทวน	ศึกษาหลักไวยากรณ์	และพัฒนาทักษะอังกฤษ	4	ด้าน	

ได้แก่	การฟัง	การพดู	การอ่าน	และการเขยีน	โดยเน้นการฟังและการพดูเพือ่

การสื่อสารทางวิชาการ	 เช่น	การฟังข่าว	ค�าบรรยายทางวิชาการ	ประกาศ	

และการสนทนา	 แล้วสามารถสรุปความโดยการพูดและการน�าเสนอโดยใช้

โปรแกรมน�าเสนอได้

	 Review	 and	 study	 of	 grammar	 and	 language 

development	 for	 the	 basic	 skill:	 listening,	 speaking,	 reading	

and	writing,	 with	 emphasis	 on	 listening	 and	 speaking	 English	

for	academic	purpose,	for	example	listening	to	news,	lectures,	

announcement	and	conversation,	summarization	through	verbal	

practice	and	PowerPoint	presentation.

8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2  3(2-2-5)

 Information and Communication

 Technology 2 

															เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง	 สารสนเทศเพื่อ 

การสื่อสารและสืบค้นขั้นสูงและสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป

เพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ

	 Advanced	information	and	communication	technology, 

information	communication	retrieval	and	application	of	package	

program	for	academic	presentation.
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