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สารจากอธิการบดี 
 

ในนามของคณะผู๎บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ขอต๎อนรับนักศึกษาใหมํทุกคนสูํรั้วเหลืองแดง  
มหาวิทยาลัยแหํงเมืองมรดกโลกด๎วยความยินดีย่ิง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็น
สถาบันการศึกษาท่ีเกําแกํ มีอายุครบรอบ 115 ปี ในปี 
พ.ศ. 2563 น้ี ท่ีผํานมาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับ
ใช๎สังคมและประเทศชาติมากมายในปัจจุบันมีพันธกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒ นาท๎องถ่ินตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2563 น้ี ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก ประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพรํ
ระบาดของ COVID – 19 ในสํวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได๎เฝ้าระวัง ป้องกัน
ไว๎เป็นอยํางดี รวมทั้งมีการชํวยเหลือเยียวยานักศึกษา บุคลากรของม หาวิทยาลัย และชํวยเหลือ
สังคม ชุมชนในพ้ืนที่อยํางตํอเน่ือง 

ปัญหา COVIC – 19 น าไปสูํการปรับตัวด๎านการศึกษาเป็นอยํางย่ิง การเรียนการสอนใน
ระบบออนไลน์ถูกน ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ มหาวิทยาลัย ในสํวนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก็มีการสนับสนุนเต รียมความพร๎อมในเรื่องดังกลําวไว๎
อยํางตํอเน่ือง เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ในโอกาสน้ีขอสํงความปรารถนาดีไปยังนักศึกษาใหมํทุกคน ขอให๎มีสุขภาพแข็งแรง 
ต้ังใจศึกษาเลําเรียน ใฝ่หาความรู๎ ท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยอยํางมีความสุขและประสบ
ความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังต้ังใจไว๎ทุกประการ 

 

                                                         รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร ์
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



4 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สารจากผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 
     ดอกโสนเหลืองตระการบานรับขวัญ ผู๎สูํ
รั้วสถาบันการศึกษา  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   นามสูงคําพระราชทานอันภูมิใจ 
     รั้วเหลืองแดงแจ๎งประจักษ์ศักดิ์และสิทธ์ิ
 สร๎างบัณฑิตอนาคตที่สดใส  
วิชาการ พัฒนา ก๎าวหน๎าไกล 
 สร๎างคนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม  
     เป็นมหาวิทยาลัยศาสตร์พระราชา 
 พัฒนาท๎องถิ่นทุกเช๎าค่ า  
หลักปรัชญาค าสอนองค์พระทรงธรรม  ยึด
น๎อมน าตามรอยพํอรู๎พอเพียง  
     ตราพระราชลัญจกรบวรคํา 

 เป็นมิ่งขวัญปัญญาสร๎างชื่อเสียง 
โบราณสถานเดํนชัดวัดวังเวียง  คงคูํเคียงวิถีชาติชีวิต  
     ขอบารมีสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าฯ  พระบาทเจ๎าบูรพพงศ์ทรงศักดิ์สิทธ์ิ  
ขอนักศึกษาโชคดีในชีวิต   เป็นบัณฑิตเกํงและดีศรีแผํนดิน 

  
 
ขอต๎อนรับนักศึกษาใหมํทุกคนสูํ “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ” ด๎วยความยินดีย่ิง ในวันน้ี

เป็นวันทีนั่กศึกษาใหมํเพิ่งจะประสบความส าเร็จอีกขั้นของการศึกษา คือ การเข๎าสูํสถาบันอุดมศึกษาแหํงน้ี การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเพียงจุดเร่ิมต๎นที่นักศึกษาจะต๎องใช๎ก าลังกายและก า ลังใจเพื่อจะก๎าวไปสูํจุดหมายทาง
การศึกษาที่นักศึกษามุํงหวัง โดยการศึกษาค๎นคว๎าหาความร๎ู การศึกษาวิจัย อีกทั้ง การสร๎างองค์ความร๎ูในศาสตร์
ตําง ๆ ที่นักศึกษาใหมํแตํละคนก าลังจะเร่ิมต๎นขึ้น ดังน้ันหน๎าที่หลักที่นักศึกษาใหมํจะต๎องสร๎างความเป็นเลิศทาง
วิชาการให๎แกํตนเองก็คือ “ความมุมานะพยายาม”  

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ านวนมากให๎นักศึกษาใหมํได๎เรียนร๎ู และพัฒนาศักยภาพให๎กับตนเองอยํางเต็มตามศักยภาพ
ในด๎านตําง ๆ โดยผํานกระบวนการเรียนร๎ูรํวมกันด๎วยการท ากิจกรรมอันหลากหลาย  การเรียนร๎ูด๎วยตนเองและเรียนร๎ู
ผู๎อื่นไปพร๎อม ๆ กันน้ัน เป็นพื้นฐานส าคัญอยํางหน่ึงของการด าเนินชีวิตในอนาคต หากนักศึกษาใหมํเรียน ร๎ูสิ่งตําง 
ๆ ในการท ากิจกรรมได๎ดีชีวิตก็จะดี มีความสุขอยํางแนํนอน  

สุดท๎ายน้ี ขอเป็นก าลังใจให๎นักศึกษาใหมํทุกคน ในการก๎าวไปข๎างหน๎าพร๎อมกัน พร๎อมที่จะเจริญงอก
งาม เติบใหญํไปด๎วยความดี “สติ ปัญญา ศรัทธา และความเ พียร” เป็นผู๎มี “คุณ” แกํแผํนดิน พร๎อมทั้งเป็น
ผู๎สร๎าง “ประโยชน์” ให๎แกํมวลประชาสืบไป 
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                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรมการบัณฑิตศึกษา 

 
 

สารจากรองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

     ขอต๎อนรับกับพวกเราเข๎ามาใหมํ รํวมดีใจกับนิสิตนักศึกษา 
สูํ “รั้วราชภัฏอยุธยา”  คนของพระราชาข๎าของแผํนดิน 
ผํานมาถึงหนึ่งร๎อยสิบห๎าปี สร๎างคนดีสร๎างชาติสร๎างศาสตร์ศิลป ์
สร๎างคนเกํงสร๎างคนกล๎านํายลยิน ณ นามถิ่น “เหลือง-แดง”แจงแจ๎งใจ 
สมเด็จพระปิยมหาราช  ละอองบาททรงกํอตั้งครั้งสมัย 
เมื่อ ร.ศ. ร๎อยสิบสามตามความไป ชาวกรุงเกําปลื้มใจในพระคุณ 
แรกเริ่มเดิมชื่อ “โรงเรียนฝึกหัดครู” มอบความรู๎อุทิศวิศิษฎ์สุนทร ์
เบ๎าหลํอหลอมแมํพิมพ์ปริ่มสกุล ด๎วยผํานมาหลายรุํนสืบตํอมา 
อีกชื่อหนึ่งซึ่งคนเรียกติดหู “วิทยาลัยครู” คูํศึกษา 
ผลิตครูชั้นเยี่ยมเปี่ยมวิชา  ทั้งจรรยาวิญญาณจิตรักศิษย์ด ี
รัชกาลที่เก๎าโปรดเกล๎าฯ ให๎ ประทานชื่อนามใหมํสมศักดิ์ศร ี
“ราชภัฏ” ประจักษ์ไว๎ในธาตรี ความหมายมีตามชื่อคือเรื่องราว 
ราชลัญจกรสูงสงํา  นั่นคือตราสถาบันอันผํองขาว 
ทวิรงค์ธงสองสีสายสกาว  สะบัดพราวพลิ้วไหวในสายลม 
ขอยินดีอีกครั้งยังตรึงจิต  ใครํครวญคิดด๎วยพิจารณ์การเหมาะสม 
 
  คัดเลือกมาศึกษานํานิยม   เพียรเพราะบํมทุกก๎าวยํางอยํางทุํมเท 
 “สาขาบริหารการศึกษา”    “ปรัชญาฯ” “หลักสูตรฯ” พูดสรวลเส 
 “รัฐศาสตร์” “ธุรกิจ” มิตรพื้นเพ   ห๎าสาขามีเสนํห์เรรักใจ 
 คณาจารย์นี้รักพวกเรายิ่ง    ด๎วยใจจริงจากจิตพิสมัย 
 สรรพวิทยาตาราชัย    ครูมอบให๎ไมํปิดบังดังเจตนา 
 จงรักใครํกลมเกลียวสมานฉันท์   เหมือนเป็นพี่น๎องกันสุขหรรษา 
 จงชํวยเหลือเก้ือกูลการุณา   รู๎รักษาน้ าใจด๎วยไมตรี 
 หากผิดพลาดพลั้งไปอภัยเถิด   จะบังเกิดความรักในศักดิ์ศร ี
 อุปสรรคขวากหนามตาชีวี   จะไมํมีสิ้นหายสลายไป 
 อันสิ่งหนึ่งที่ควรชวนยึดถือ   วําเราคือ “เลือดเหลือง-แดง” แสงสดใส 
 ลูกกรุงเกําเราจดจ าน๎อมน าไป   ยิ่งเราเป็นคนไทยด๎วยเหมือนกัน 
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 ขออัญเชิญคุณไตรรัตน์จรัสฤทธ์ิ   เทพสถิตภพไตรมไหศวรรย ์
 จอมกษัตริย์ขัตติยาองค์ราชัน   วีรชนเหลํานั้นทํานเจ๎าพระยาฯ 
 โปรดอ านวยอวยพรสุนทรสวัสดิ ์  พูลพิพัฒน์วัฒนีศรีรักษา 
 อายุมั่นขวัญยืนชื่นชีวา    และสมมาดปรารถนาสาธุการ 

 

ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สารบัญ 
 เร่ือง หน้า 

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3 
สารผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 4 
สารรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 5 
ตอนที่ 1  แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 8 
  สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 9 

  สีประจ ามหาวิทยาลัย ธง ดอกไม๎ คติธรรม 10 

  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 11 

  หัวหน๎าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน 17 

  ข๎อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย 18 

  แนะน าส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 21 

  โครงสร๎างหนํวยงาน 23 

  คณะผู๎บริหาร ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 24 

  บุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 24 

ตอนที่ 2  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 25 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  26 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 38 

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 51 

  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 61 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 75 

ตอนที่ 3  ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 85 
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  ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
86 

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได๎น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเพ่ือเป็นสิริมงคล แกํ
สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีลักษณะ เป็น
รูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่น่ังอัฐทิศ ประกอบด๎วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็ น อุ หรือเลข ๙ 
รอบวงจักรมีรัศมีเปลํงออก โดย รอบ เหนือจักรเป็นเศวตฉัตรต้ังอยํูบนพระที่น่ังอัฐทิศ แปล
ความหมายวํา “ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน ” โดยที่วันที่บรมราชาภิเษกตามโบราณ
ราชประเพณี ได๎เสด็จประทับเหนือพระที่น่ังอัฐทิศและสมาชิ กรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศ
ทั้งแปดมีวงรีอีกวงหน่ึงเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจรกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏ ตํอมาเมื่อ
สถาบันราชภัฏได๎ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย จารึกชื่อทํอนบนเป็นภาษาไทยวํา 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ”  ทํอนลํางจารึกเป็นภาษาอังกฤษวํา 
“PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY”  

สีน้ าเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู๎ทรงให๎ก าเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
สีเขียว แทน แหลํงที่ต้ังของมหาวิทยาลัยซึ่งอยํูในพ้ืนที่แหลํงธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

   ที่สวยงาม 
 สีทอง แทน ความเจริญรุํงเรืองทางภูมิปัญญา 
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 สีส้ม แทน ความรุํงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 
 สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญ์แหํงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 สีเหลือ แดง 
 

ธงประจ ามหาวิทยาลัย 
 สีเหลือง (อยํูด๎านบน) 
 สีแดง (อยํูด๎านลําง) 
 มีตราสัญลักษณ์อยํูตรงกลาง 

 
ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
 ดอกโสน 

 
 
 
คติธรรมประจ ามหาวิทยาลัย 
 สิกขา กาโม ภว  โหติ หมายถึง  ผู๎ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู๎เจริญ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
            

ประวัติ 
 โรงเรียนฝึกหัดครู ท่ีหลังวังฯ คือ  การต้ังต๎นชีวิต วิทยาลัย (ครูพระนครศรีอยุธยา ) ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัว (พ.ศ. 2411 - 2453) ได๎มีการปฏิรูปการศึกษาข้ึน  
การจั ดการศึกษาสมัยน้ีแตกตํางไปจากเดิมเป็นการศึกษาในระบบโ รงเรียนตามแบบตะวันตก  
มีโรงเรียน ครู หลักสูตร  แบบเรียน อันเป็น รากฐานของการศึกษาสมัยใหมํของประเทศมาจนถึง
ปัจจุบัน  

ในปี พ.ศ. 2430 ได๎กํอต้ังกรมศึกษาธิการ โรงเรียนที่มีอยํูสมัยน้ันก็ข้ึนกับกรมศึกษาธิการ
ทั้งสิ้นและอีก 2 ปีตํอมา คือ พ .ศ. 2432 ได๎ต้ังกระทรวงธรร มการข้ึนเพ่ือรับผิดชอบใน การจัด
การศึกษาโดยตรง การฝึกหัดครูขอ งไทยเริ่มด าเนินการมาต้ังแตํปี พ .ศ. 2435 ซึ่งขณะน้ันการ
จัดการฝึกหัดครูเป็นหน๎าท่ีของกรมศึกษาธิการ โรงเรียนฝึกหัดครูแหํงแรกต้ังข้ึนที่บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก 
สะพานด าพระนคร เรียกวํา “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ” สอนระดับประโยคประถม ก าหนดเวลา
เรียน 2 ปี ในปีแรกมีนักเรียนเพียง 3 คน ปีตํอมานักเรียนเพ่ิมจ านวนมากข้ึนเรื่อย  ๆ จึงย๎ายมาอยํูที่
ตึกแม๎นนฤมิตร วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อปี พ.ศ. 2445 เรียกวํา “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์” 
ปี พ.ศ. 2446 ได๎ขยายหลักสูตรให๎สูงข้ึนถึงข้ันฝึกหัดครูมัธยม  

ในปี พ.ศ. 2446 กระทรวงธรรมการได๎ต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูข้ึนอีก แหํงหน่ึงที่บ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา เรียกวํา “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” สอนตามหลักสูตรครูมูล รับนักเรียนหัวเมือง
เข๎าศึกษา เพ่ือมุํงหมายให๎ออกไปเป็นครูตามหัวเมือง  เพ่ือเป็นการสะดวกแกํการที่จะขยาย
การศึกษาให๎แพรํหลายตํอไป กระทรวงธรรมการจึงได๎ด าเนินการจัดต้ังการฝึกหัดครูในหัวเมืองข้ึน
ในบางมณฑลด๎วย การฝึกหัดครู ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎กํอก าเนิดข้ึนในขณะที่ยังเป็น
มณฑลกรุงเกําในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัว  โดยเริ่มด าเนินการด๎วยการต้ัง
เป็นโรงเรียน ชื่อวํา “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา ” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ .ศ. 2448 ต้ังอยํูที่
หลังพระ ราชวังจันทรเกษม จัดสอนวิชาสามัญ
อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 – 3 แตํเพ่ิม
วิชาครู โดยการคัดเลือกนักเรียนตามหัวเมืองใน
มณฑลมาฝึกหัดเป็นครู เพ่ือสํงไปโรงเรียนตําง ๆ ใน

โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า 
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มณฑล (หัวเมืองในมณฑลกรุงเกํา คือ กรุงเกํา อํางทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุ รี 
สิงห์บุรี ) จนถึงปี พ .ศ. 2458 การฝึกหัดครู เมืองกรุงเกํา จึงเปลี่ยนแปลงระเบียบการใหมํ ตาม
ระเ บียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวง ธรรมการ การฝึกหัดครูมูลไ ด๎ด าเนินการ
ติดตํอกันมาจนถึงปี พ .ศ. 2475 จึงยุบเลิกไปรวมเวลาท่ีโรงเรียน เปิดสอนหลักสูตรครูมูล (ครู ป.) 
อยํูประมาณ 27 – 28 ปี การกํอต้ังการฝึกหัดครูมณฑลกรุงเกําได๎รับเกียรติประวัติสูงสมฐานะ ของ
มณฑลเป็นที่สนใจของผู๎ใหญํทุกชั้น อาทิ  

- พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัวทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์จ านวน 
30,000 บาท ให๎กระทรวงธรรมการกํอสร๎างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา  
   -  สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย  
ทรงให๎การสนับสนุนการกํอสร๎างโรงเรียนให๎เป็นที่เรียบร๎อยราบรื่น  

-  เจ๎าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
ในครั้งน้ันยังเป็นพระยาวิสุทธ์ิสุริยศักด์ิ อธิบดีกร มศึกษาธิการเห็นวํา “การใหญํส าคัญของกรม
ศึกษาธิการ  ก็คือการฝึกหัดครูให๎ดีแล๎วเป็น การจริง  ๆ ที่จะให๎การศึกษาเลําเรียนในบ๎านเมือง
ด าเนินสูํทางเจริญ เพราะฉะน้ั นในการที่จะสร๎างและต้ังโรงเรียน ฝึกหัดอาจารย์จึงเป็นการส าคัญ
ของกรมศึกษาธิการที่จะท า”  

ทํานผู๎น้ีได๎มาตรวจดูสถานที่ที่จะสร๎างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา แล๎วตัดสินใจ วําจ๎าง
สถาปนิกชาวอิตาลีให๎สร๎างโรงเรียนเป็นเงิน 30,000 บาท กํอนได๎รับอนุญาตจากกระทรวงธรรมการ
และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นเหตุให๎เกิดการขํุนเคืองถึงใต๎ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพราะท าผิด
แบบอยําง ราชการ แตํเน่ืองจากเป็นผู๎ที่ทรงชอบพอรักใครํและทรงเห็นในเจตนาท่ีดีมิใชํท าเพ่ือ 
“อาณาประโยชน์ของตน ” จึงพระราชทานอภัยโทษให๎ และได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ 
พระราชทานพระราชทรัพย์จ านวน 30,000 บาท ให๎กระทรวงธรรมการกํอสร๎างโรงเรียน โรงเรียน
น้ีได๎บรรลุถึงซึ่งความเจริญเกิดประโยชน์ตํอการศึกษาของชาติมาจนถึงปัจจุบัน  
       นอกจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา ที่หลังพระราชวัง จันทรเกษมแล๎ว ในปี พ .ศ. 
2467 มณฑลกรุงเกํายังได๎จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมข้ึนที่ต าหนักเพนียดอีกแหํงหน่ึง ท้ังน้ี
เป็นนโยบาย กระทรวงธรรมการที่ให๎ทุกมณฑลต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม เพ่ือฝึกหัดครูกสิกรรม
สอนวิชาวิสามัญ (ให๎เรียนวิชากสิกรรม) ในชั้นประถมปีที่ 4 และชั้นประถมปีที่ 5 เพราะถ๎าเอาครูมูล
สามัญไปสอนก็เทํากับเอาเป็ดขัน  

การฝึกหัดครู กสิกรรมกับการฝึกหัดครูมู ลสามัญเป็ นการฝึกหัดครูในระดับเดียวกัน  
การแยกกันเรียนคนละแหํงน้ัน  เน่ืองจากการฝึกหัดครูมูลกสิกรรมจ าเป็นต๎องมีสถานที่ส าหรับ
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ฝึกหัดท าการกสิกรรมด๎วย ซึ่งบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมไมํมีสถานที่พอ และไมํเหมาะสมที่
จะจัดการกสิกรรมอีกทั้งยังจอแจแออัดด๎วยนักเรียนชั้นประถม นักเรียนชั้นมัธยมที่มากข้ึนด๎วย 

ดังน้ันในปี พ .ศ. 2475 จึงได๎ยุบเลิก
แผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ ที่โรงเรียนตัวอยําง
มณฑลกรุงเกํา (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา) 
การฝึกหัดครูจึงรวมอยํูในโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ต าหนักเพนียดแหํงเดียว  

ก. สถานภาพของโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ต าหนักเพนียดภายหลังการยุบเลิกมณฑล พ.ศ. 
2476 ทางราชการ ได๎ยุบเลิกมณฑลตําง  ๆ 
โรงเรีย นฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดจึงมีฐา นะ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใช๎ชื่อโรงเรียน วํา โรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยังคงสอนตามหลักสูตรครูมูลกสิกรรม พ.ศ. 2467 ตามเดิม  

ข. การย๎ายสถานที่ต้ังโรงเรียนฝึกหั ดครูมูล ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด  และ
การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  

พ.ศ. 2479 ทางราชการเห็นสมควรให๎
ย๎ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตร  
จังหวัด  จากต าหนักเพนียดไปอยํูในกรมทหาร
หัวแหลม เพราะมีอาคารวํางอยํู เป็นจ านวนมาก
และมีบริเวณกว๎างขวางเหมาะในการฝึกหัดท า
การกสิกรรม โดยแยกเป็นสองโรงเรียน  คือ 

โรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี และให๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกา ศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบั ตรจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ .ศ. 2479 และมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบการฝึกหัดครูใหมํ ดังน้ี  

1.  โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า ) แผนก
เกษตรกรรม  

2.  รับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ เข๎าเรียนตํออีก 2 ปี เมื่อสอบไลํได๎ชั้น
ปีที่ 2 แล๎วจะได๎รับประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)  

โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมที่เพนียดคล้องช้าง 

  โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดหญิง 
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3.  รับครูประชาบาลที่ยังไมํมีวุฒิครูเข๎ารับการอบรมอีก 1 ปี จบการอบรมแล๎วจะได๎รับ
ประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครูป.บ.) เมื่อเปิด เรียนวันที่ 1 มิถุนายน พ .ศ. 2479 มีนักเรียน
ประเภทในบ ารุง (รัฐบาลอุดหนุน ) 30 คน ประเภทนอกบ ารุง (ทุนสํวนตัว ) 40 คน และมีครู
ประชาบาลที่ยังไมํมีวุฒิครูมาเข๎าอบรมเพ่ิมเติม 39 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน  

สิ้นปีการศึกษา 2479 ครูประชาบาลที่เข๎ามาอบรมจบการอบรมได๎วุฒิ ป.บ. ออกไปเป็นครู
ตามโรงเรียนเดิมที่ตนสังกัดอยํู 39 คนและสิ้นปีการศึกษา 2480 นักเรียนฝึกหัดครู 79 คน สอบไลํได๎ 
ส าเร็จการศึกษาได๎วุฒิ ครู ว. ออกไปเป็นครูประชาบาลตามสังกัดภูมิล าเนาเดิมของตน  
       การผลิตครูทั้ง 2 ระดับ (คร ูว. และครู ป.บ.) มีวุฒิต่ ากวําครูมูล  (ครู ป.) แตํจ าเป็นต๎องท า
ทั้งน้ีเพราะมีความจ าเป็นที่จะต๎องเรํงผลิตครูให๎ ออกไปสอนในโรงเรียนชนบท ซึ่งยังขาดแคลนครู
อยํูอยํางมาก (เน่ืองจาก พ.ร.บ.ประถมศึกษา ซึ่งประกาศใช๎เมื่อ พ.ศ. 2464 มีผลบังคับใช๎ทุกต าบล
ในประเทศไทยในปี พ .ศ . 2478) ปรากฏวํา นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส าเร็จออกไปเป็นครูต้ังแตํปี พ.ศ. 2480 – 2482 มีจ านวนถึง 307 คน  

ชาวอยุธยาชอบเรียกโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวํา 
“โรงเรียนประกาด”หรือ “โรงเรียนผักกาด” เพราะโรงเรียนน้ีเป็นการฝึกหัดครูแผนกเกษตรกรรม 
นักเรียนทุกคนต๎องท าแปลงขนาด 1 X 4 เมตร คนละ 4 แปลง ปลูกผักตลอดทั้งปี  

ค. การย๎ายสถานที่ต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ         
การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  

พ.ศ. 2484 รัฐบาลมีนโยบายจะปรับปรุง
การท าสุราและเมรัย จ าหนํายแกํประชาชน นายปรีดี 
พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ) เป็นรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังรับผิดชอบ ในเรื่องน้ี จึงขอเอา
โรงงานต๎มกลั่นสุราและเมรัย มาต้ังในจังหวัดน้ีโรงหน่ึง
เพ่ือความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจของบ๎านเกิดของทําน
โดยเอามาต้ังที่กรมทหารเกํา เพราะเป็นสถานที่ที่มี
ความเหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกันทํานก็ค านึงถึงความเจริญในด๎านการศึกษาของจังหวัดเป็นอยํางย่ิง  
กระทรวงการคลังจึงอนุมัติให๎จํายเงินทุนปรับปรุงสรรพสามิต จ านวน 2 แสนบาท เป็นคําชดเชย
ให๎ไปสร๎างโรงเรียน 5 โรงเรียนที่ต๎องย๎ายออกจากกรมทหาร โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได๎ย๎ายไปสร๎างอยํูในที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธ์ิ (ตรงที่เป็นโรงเรียน
ประตูชัยปัจจุบัน) ในเน้ือที่ประมาณ 21 ไรํ สํวนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย๎ายไปอยํูที่ต าบลหอรัตนไชย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา เน้ือที่ประมาณ 14 ไรํ  

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดชาย 
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พ.ศ. 2491 โรงเรยีนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครพูระนครศรีอยุธยา การจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการผลิตครู ดังน้ี  

1.  หลักสูตร ครู ว. เปลี่ยนระเบียบใหมํ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าเรียน
ตํออีก 2 ปี ทั้งน้ีต้ังแตํปี พ.ศ. 2482 – 2492   

2.  หลักสูตร ครู ป.บ. ก็เปลี่ยนแปลงระเบียบใหมํเชํนกัน คือ  รับนักเรียนที่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เข๎าเรียนตํออีก 3 ปี ต้ังแตํ พ.ศ. 2490  

3.  หลักสูตรครูมูล ครู ป. น้ัน โรงเรียนได๎กลับมาเปิดสอน หลักสูตรน้ีอีกระยะหน่ึงโด ย
รับนักเรียนที่ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎าเรียนตํออีก 1 ปี ต้ังแตํ พ.ศ. 2490 – 2497  

โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา จึงเริ่มใช๎ระบบการฝึกหัดครู แบบ  2 – 2 – 2 ของ
กรมการฝึกหัดครู ต้ังแตํปีการศึกษา 2498 เป็นต๎นมา การเรียนการสอน การวัดผล เปลี่ยนแปลง
ใหมํใช๎ระบบหนํวยกิต  

โรงเรียนฝึกหัดครูพร ะนครศรีอยุธยา เริ่มต๎นผลิตครู ป .กศ . ในปีพ.ศ. 2498 โดยรับ
นักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎าเรียนตํอ 2 ปี โรงเรีย นยังคงต้ังอยํู ที่เดิม จนถึงปี พ.ศ. 
2509 จึงได๎ย๎ายสถานที่ต้ังใหมํ  

ง. การย๎ายสถานที่ต้ัง และการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได๎ย๎ายมาต้ังอยํู ณ เลขที่ 96 ถนนโรจนะ มี

เน้ือที่ประมาณ 150 ไรํเศษ (กรมการฝึกหัดครูได๎เจรจาตกลงขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับกรมสามัญ จึงให๎
โรงเรียนประตูชัยข องกรมสามัญซึ่งต้ังอยํู ณ ที่น้ี ย๎ายไปต้ังอยํู ณ  ที่ต้ังของโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา) ในปีน้ีโรงเรียนได๎รับการยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาด๎วย  

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 
เข๎ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  

พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู๎มีวุฒิ ป .กศ. สูง 
ป.ม. หรือ พ.ม. โดยเปิดสอนในปีแรกน้ี 2 สาขา คือ สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย ) และ
สาขามัธยมศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์)  
      พ.ศ. 2519 เริ่มใช๎หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู  
      พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ. สูง หลักสูตร 2 ปี จากผู๎มีวุฒิเดิม ป .กศ. ป.ป. ม.ศ.5 
และเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปีจากผู๎มีวุฒิเดิม ป.กศ. สูง ป.วส. ป.ม. และ พ.ม.  

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู๎มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 ป.กศ. 
และ ป.ป.  
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พ.ศ. 2524  เริ่มใช๎หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ .ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
(ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู๎มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 ป.กศ. และ ป.ป.  

พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษา ป.กศ.สูง 
เทคนิคการอาชีพเพ่ิมเติม 6 วิชาเอก หลักสูตรน้ี
เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527 เป็นปีสุดท๎าย  

พ .ศ . 2528 เริ่มเปิดหลักสูตร
สาขาวิชา การอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพ
ครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ

ศิลปศาสตรบัณฑิต พร๎อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสู ตรสาขาวิชาชีพครู 
ครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี ไปพร๎อม ๆ กัน  

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาโชคดีได๎รับมรดกทางด๎านวิทยาการ การฝึกหัดครู มาต้ังแตํ
สมัยเป็นมณฑลกรุงเกํานับวําเป็นมรดกที่มีคํามีความหมายส าหรับวิทยาลัย ที่มีหน๎าท่ี “สร๎างความ
เป็นครู” ให๎กับสังคมไทยตลอดมา  

จ. ระยะทาง 90 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา สูํสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
พ.ศ. 2538 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญํของวิทยาลัยครูทั่ วประเทศ  คือ มีการ

ปรับเปลี่ยน พ.ร.บ.วิทยาลัยครูเป็น  พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ .ศ. 2538 และมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูทั่วประเทศมีอยํูทั้งสิ้น 36 แหํง ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราช
ภัฏ 

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนมาเป็นสถาบัน ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา มีพิธี
ท าบุญครบรอบ 90 ปี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และพิธีเปิดป้ายสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดย ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ เลขาธิการสภา
สถาบันราชภัฏเป็นประธาน  
 พ.ศ. 2547 มีการปรับเปลี่ยน พ .ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎พิสูจน์ให๎เห็นวํา
มหาวิทยาลัยแหํงน้ี เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้ออ านวยประโยชน์ด๎านการศึกษาแกํท๎องถ่ินและ
ประเทศชาติมาอยํางตํอเน่ือง และในอนาคตมหาวิทยาลัยคาดวําจะได๎มีความรํวมมือกับท๎องถ่ินใน
การสรรค์สร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการและความเจริญด๎านตําง ๆ แกํท๎องถ่ินย่ิงข้ึนไป  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมพระราชทานนาม “ราชภัฏ ” และตราหรือ

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
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สัญลักษณ์ “ราชภัฏ ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแกํชาวสถาบันราชภัฏ
ทั่วพระราชอาณาจักร  

หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 2479 – 2480 

2480 – 2487 
2487 – 2497 
2497 – 2501 
2501 – 2508 
2508 – 2508 
2508 – 2509 

นายเติม 
นายฉลอง 
นายชัยวัฒน์ 
นายประยุทธ 
นายทวี 
นางสาวฉวีวรรณ 
นายจินต์ 

ทับทิมทอง 
ศรีจันทร์ 
ยุกติรัตน์ 
สวัสดิสิงห์ 
โปราณานนท์ 
ดุลยจินดา 
รัตนสิน 

โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 2479 – 2479 
2479 – 2481 
2481 – 2487 
2487 – 2492 
2492 – 2501 
2501 – 2511 
2511 – 2511 

นางสาวสมสวัสด์ิ 
ม.ล.หญิง 
นางพิสิฏฐ์ 
นางสาวจารุนีย์ 
นางสาวพเยาว์ 
นางสาวอนงค์ 
นายจินต์ 

จามรวรรณ 
ทินกร 
เวชชภูมิ (ทองฟุ อุบลพันธ์) 
มฤคทัต 
ศรีหงส์ 
สังขะวร 
รัตนสิน (รักษาการฯ) 

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 2509 – 2517 
2517 – 2519 
2519 – 2521 
2521 – 2523 
2523 – 2524 
2524 – 2531 
2531 – 2532 
2532 – 2536 
2537 – 2538 

นายจินต์ 
ดร.นิเชต 
รศ.สุรพันธ ์
รศ.ดร.เจริญผล 
นายจ าเริญ 
นายโสภณ 
รศ.ธง 
ดร.จรินทร์ 
รศ.วิทยา 

รัตนสิน 
สุนทรพิทักษ์ 
ยันต์ทอง 
สุวรรณโชติ 
เสกธีระ 
สุวรรณโรจน์ 
รุญเจริญ 
ชาติรํุง 
รํุงอดุลพิศาล 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2538 – 2546 
2547 – 2547 

รศ.ดร.บุหงา 
ผศ.สุวิทย์ 

วัฒนะ 
เฑียรทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2547 – 2552 
2552 – 2556 
2556 – 2556 
2556 – 2557 
2557 – 2557 
2557 – 2558 

รศ.สุวิทย์ 
ดร.บูรพาทิศ 
ดร.อุทัย 
นายจิรศักด์ิ 
ดร.เกษม 
รศ.ดร.นพวรรณ 

เฑียรทอง 
พลอยสุวรรณ์ 
ดุลยเกษม (รักษาการฯ) 
ชุมวรานนท์ (รักษาการฯ) 
บ ารุงเวช (รักษาการฯ) 
ธีระพันธ์เจริญ (รักษาการฯ) 
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2558 – 2562 
2562 – ปัจจุบัน 

ดร.เกษม 
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ 

บ ารุงเวช 
ประดับเพ็ชร์ 

 

ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย 
             

ปรัชญา 
 คุณธรรม น าความรู๎ สูํการพัฒนาท๎องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 
 

วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท๎องถ่ิน เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู๎น าด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถ่ินภายในปี 2564 
 

พันธกิจ 
 1. แสวงหาความจริงเพ่ือสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักแล ะผูกพันตํอ
ท๎องถ่ินอีกท้ังสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชํวยให๎คนในท๎องถ่ินรู๎เทํากันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกลําวจะต๎องให๎มีจ านวนและคุณภาพสอดคล๎องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในคุณคํา ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท๎องถ่ิน และของชาติ 
 4. เรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎น าชุมชน ผู๎น าศาสนา และนักการเมือง
ท๎องถ่ินให๎มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท๎องถ่ินเพ่ือประโยชน์ของสํวนรวม 
 5. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 6. ประสานความรํวมมือและชํวยเหลือเกื้อกูลกันระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและตํางประเทศ เพ่ือการพัฒนาท๎องถ่ิน 
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ๎าน และเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท๎องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
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เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและย่ังยืน 
 8. ศึกษา วิจัย สํงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถ่ิน 
 

เอกลักษณ์ 
 แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาท๎องถ่ิน เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 

อัตลักษณ ์
 มีวินัย ใฝ่รู๎ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 

ค่านิยมองค์กร 
 เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู๎ 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าการพัฒนาท๎องถ่ิน 
ด๎วยการเป็นคนเกํงมีความรู๎ รักท๎องถ่ินและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
 1. ด้านความรู้  มีความรู๎ในทางวิชาการ มีความรู๎รอบ สามารถประยุกต์ความรู๎ 
 2. ด้านความคิด  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิด
สร๎างสรรค์ 
 3. ด้านทักษะ  มีทักษะการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
มีทักษะในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต๎สังคมพหุวัฒนธรรม 
 4. ด้านบุคลิกนิสัย  มีความใฝ่รู๎ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 
นโยบาย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 
2547 สภามหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน๎าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะให๎มีอ านาจและหน๎าท่ี (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให๎บริการวิชาการแกํสังคม การผลิตและสํงเสริมวิทยฐานะครู การท านุ



20 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึง ก าหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังน้ี 
 1. เรํงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสูํ
ความเป็นเลิศและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
 2. สํงเสริมให๎มีการผลิตงานวิจัย การสร๎างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู๎ สืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต๎องการของสังคม
และสามารถแขํงขันได๎ในระดับกลุํมประชาคมอาเซียน 
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพรํข๎อมูลด๎านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสํงเสริมการทํองเท่ียว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยํางย่ังยืน 
 4. สํงเสริม การสร๎างเครือขํายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสามารถจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ 
 5. สนับสนุน รํวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให๎สามารถเป็น แหลํงเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพและการให๎บริการทางวิชาการเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางตํอเน่ืองตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุน พัฒนา ถํายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
ท๎องถ่ินและสังคมสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถ่ินสูํภูมิปัญญาสากล 
 7. สํงเสริม สนับสนุนการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท๎องถ่ิน ชุมชน อยํางคุ๎มคํา 
เพ่ือให๎เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อม พัฒนาสภาพแวดล๎อมอยํางย่ังยืน 
 8. สนับสนุน พัฒนาการสร๎างความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็นสากล 
โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหมํมาใช๎ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 9. เรํงรัดให๎มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหนํงทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการสอนและการวิจัยสูํระดับสากล 
 10. เรํงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต๎องการของท๎องถ่ิน 
สามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
 11. สํงเสริม สนั บสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํประชาคม
อาเซียนด๎านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุํมประเทศอาเซียน 
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แนะน าส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
            

ประวัติ 
 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็น
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ทีจ่ัดต้ังข้ึนจากโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (สถาบันราชภัฏในขณะน้ัน ) ได๎
ก าหนดแผนงานและด าเนินโครงการมาต้ังแตํปีการศึกษา 
2538 เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดย
มีข๎อมูลและกิจกรรมส าคัญ ดังน้ี 

 ปีการศึกษา 2538  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินโครงการเตรียมก ารจัดต้ัง
บัณฑิตศึกษา โดยแตํงต้ัง ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง รักษาการในต าแหนํงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามโครงสร๎างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547 ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมี
อาคาร 2 อาคาร คือ อาคารวานิชภิรมย์ (อาคาร 4) และอาคารเจ๎าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) 
 ปีการศึกษา 2539 ถึง 2540 ด าเนินการยกรํางและขออนุมัติหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต ) วิชาชีพครู
ภาคปกติ และภาคพิเศษ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 
 ปีการศึกษา 2543 เปิดใช๎อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 30) และเป็นอาคารเรียนหลัก
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน 
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ภาคพิเศษ (เรียนวัน
เสาร์ – อาทิตย์) 
 ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ
ทั่วไป ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และเรียนวันจันทร์ – พุธ – ศุกร์) 
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 ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาตาม
โครงการพัฒนาผู๎บริหารประจ าการให๎ได๎รั บวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการ
การเรียนรู๎ และเปลี่ยนสถานะเป็น “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ” 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลบังคับใช๎ต้ังแตํวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างการบริหารงาน และ
เปลี่ยนแปลงฐานะของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหนํวยงาน
ภายในท าหน๎าท่ีเป็นหนํวยประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ์
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได๎ประกาศการแบํงสํวนราชการใหมํภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระน ครศรีอยุธยา โดยให๎ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็น
หนํวยงานภายในมีฐานะเทียบเทําคณะและมีหนํวยงานภายใน ประกอบด๎วยส านักงาน
ผู๎อ านวยการ กลุํมงานบริหารงานทั่วไป กลุํมงานบริการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ปรัชญา 
 คุณธรรม น าความรู๎ สูํการพัฒนาท๎องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 
 

พันธกิจ 
 การก าหนดพันธกิจของส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ก าหนดข้ึนโดยพิจารณา
ให๎สอดคล๎อง กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังน้ี 
 1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล๎องกับเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF:HEd) 
 2. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถ่ิน 
 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นสถาบันบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของท๎องถ่ิน และระดับชาติ 
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โครงสร้างของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี / ประธานกรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดี / รองประธานกรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ผศ.ดร.เจริญ   แสนภักดี กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ / กรรมการ 
รศ.ดร.อัจฉรา ตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ / กรรมการ 
รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / กรรมการ 
ผศ.ดร.พรเทพ ร๎ูแผน ประธานฯหลักสูตร ค.ม.(การบริหารการศึกษา) / กรรมการ 
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง ประธานฯหลักสูตร ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) / กรรมการ 
ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานฯหลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) / กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานแผนงานและโครงการ 

งานจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนร๎ู  

งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

งานทะเบียนวัดผล 

งานบริหารทั่วไป 

งานธุรการและบุคลากร 

งานการเงินและพัสดุ 

งานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์ 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม 
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ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ ประธานหลักสูตร ร.ม.(อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)/กรรมการ 
ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ประธานหลักสูตร รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) / กรรมการ 
ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) / กรรมการ 
ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/กรรมการและเลขานุการ 

คณะผู้บริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง รองผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
นางทิวาพร สํงแสง นักวิชาการศึกษา รักษาการในต าแหนํงหัวหน๎าส านักงานผู๎อ านวยการ 
ผศ.ดร.พรเทพ ร๎ูแผน ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน 
ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 
ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ประธานบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ ประธานบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

นางทิวาพร สํงแสง นักวิชาการศึกษา รักษาการในต าแหนํงหัวหน๎าส านักงานผู๎อ านวยการ 
นางสาวสุดาทิพย์ ศุภผล นักวิชาการศึกษา 
นางสาวนุชจรี สัญญะสาร นักวิชาการศึกษา 
วําท่ีร๎อยตรีสามารถ ล าใยหวาน เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานทั่วไป 
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ตอนที่ 2 
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

           

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุํงเน๎นผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่ีมีภาวะผู๎น า มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารสถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ 
 1.2 ความส าคัญ 
  1.2.1 เป็นหลักสูตรที่ชํวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท๎องถ่ินให๎มีขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
หนํวยงานทางการศึกษา 
  1.2.2 เป็นหลักสู ตรที่ชํวยเตรียมบุคลากรทางการศึกษาให๎มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานในฐานะหัวหน๎ากลุํม หัวหน๎างาน หัวหน๎าฝ่าย และนักวิชาการการศึกษาใน
สถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และอ านวยประโยชน์สูงสุดตํอ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษา 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นส าหรับการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
  1.3.2 มีสมรรถนะด๎านความรู๎ตามมาตรฐานวิชาชีพผู๎บริหารการศึกษาและ
ผู๎บริหารสถานศึกษาของคุรุสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานศึกษาและหนํวยงาน
ทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิผล 
  1.3.3 มีความสามารถในการบริหารงานตามขอบขํายภารกิจของสถานศึกษาและ
หนํวยงานทางการศึกษา  โดยยึดหลักวิชาการบริหารการศึกษา หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์
พระราชา 
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  1.3.4 มีทักษะกระบวนการคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์ การใช๎ดุลยพินิจ การ
แก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล และเป็นผู๎น าในการสร๎างสรรค์จรรโลง
ความก๎าวหน๎าทางวิชาการของสถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษา 
  1.3.5 มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะปฏิบัติการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ใหมํหรือแก๎ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมการบริหารส าหรับสถานศึกษาหรือ
หนํวยงานทางการศึกษา 
 

2.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 2.1 ระบบการจัดการศึกษา 
  2.1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช๎ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์   
  2.1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน 8 – 9 สัปดาห์ 
และให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 9 หนํวยกิต   
 2.2 การด าเนินการหลักสูตร  
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกันยายน – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
  ภาคการศึกษาฤดูร๎อน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 หลักสูตร 
  2.3.1 จ านวนหน่วยกิต จ านวนหนํวยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
ไมํน๎อยกวํา 42 หนํวยกิต   
  2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน๎นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 12 หนํวยกิต และศึกษารายวิชา จ านวนไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
  1) รายวิชาเฉพาะด๎าน 
   1.1)  รายวิชาบังคับ ให๎เรียน จ านวน 24 หนํวยกิต 
   1.2)  รายวิชาเลือก ให๎เรียน จ านวน 6 หนํวยกิต 
  2) รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให๎เรียน จ านวน 12 หนํวยกิต 
  3) รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมํนับหนํวยกิต) 
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   3.1)  รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา*  ให๎เรียน  2  หนํวยกิต 
   3.2)  รายวิชาพ้ืนฐานการศึกษาไทย**  ให๎เรียน   3  หนํวยกิต 
   3.3)  รายวิชาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู๎***  ให๎เรียน  3  หนํวยกิต 

3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิสูงสุด สังกัดคณะ 
1 ผศ.ดร.พรเทพ  รู๎แผน ค.ด.(บริหารการศึกษา) ครุศาสตร ์
2 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ครุศาสตร ์
3 ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล ค.ด.(บริหารการศึกษา) วิทยาศาสตร์ฯ 
4 ดร.นริสานันท์  เดชสุระ ค.ด.(อุดมศึกษา) ครุศาสตร ์
5 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ครุศาสตร ์

 
4.  รายวิชา และแผนการศึกษา 
 4.1 รายวิชา 
  4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  รายวิชาบังคับ  ส าหรับแผน ก แบบ ก2 ให๎เรียน 8 รายวิชา จ านวน 24 หนํวยกิต 
ดังตํอไปน้ี 
1065101  หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
1065201  คุณธรรม จริยธรรมของผู๎บริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
1065301  ความเป็นผู๎บริหารการศึกษามืออาชีพ 3(2-2-5) 
1065302  ภาวะผู๎น าทางการศึกษายุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
1065401  การจัดการคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
1065501  การสํงเสริมคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน 3(2-2-5) 
1065701  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1066801  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(150) 
  รายวิชาเลือก ส าหรับแผน ก แบบ ก2 เรียนไมํน๎อยกวํา 2 รายวิชา จ านวน 6 หนํวยกิต
ดังตํอไปน้ี 
1066101  การวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1066102  นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1066103  การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพ่ือการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
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1066502  การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 3(2-2-5) 
1066503  การบริหารแผนงานและโครงการทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1066504  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
1066505  สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(3-0-6) 
1066601  การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
1066702  สถิติทางการศึกษาข้ันสูง 3(3-0-6) 
1066703  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 3(2-2-5) 
1066704  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
1066901  สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
1006902  วิทยานิพนธ์ 12 หนํวยกิต 
  4.1.3 รายวิชาเสริม 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2(1-2-3) 
1015104  พ้ืนฐานการศึกษาไทย** 3(3-0-6) 
1025101 หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู๎*** 3(3-0-6) 
 *   กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,                
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหน่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต 
 **, ***  นักศึกษาท่ีไมํส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด๎านการศึกษามากํอนจะต๎อง
สอบผํานความรู๎พ้ืนฐานทางการศึกษาให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐ านที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด กรณีสอบไมํผํานเกณฑ์จะต๎องเรียนรายวิชา พ้ืนฐานการศึกษาไทย 3(3-0-6) และรายวิชา
หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู๎ 3(3-0-6) โดยไมํนับหนํวยกิต 
 4.2 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 2 2 5 
บังคับ 1065101 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา 3 2 2 5 
บังคับ 1065501 การสํงเสริมคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน 3 2 2 5 
เสริม 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 
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(ไมํนับหนํวยกิต) 
รวม 9 6 6 15 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 1065401 การจัดการคุณภาพการศึกษา 3 2 2 5 
บังคับ 1065201 คุณธรรม จริยธรรมของผู๎บริหารการศึกษา 3 3 0 6 
บังคับ 1065301 ความเป็นผู๎บริหารการศึกษามืออาชีพ 3 2 2 5 
เสริม 

(ไมํนับหนํวยกิต) 
1015104 พื้นฐานการศึกษาไทย** 3 3 0 6 

รวม 9 7 4 16 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 1065302 ภาวะผู๎น าทางการศึกษายุคดิจิทัล 3 2 2 5 
เลือก xxxxxxx วิชาเฉพาะด๎านเลือก 3 x x x 
เสริม 

(ไมํนับหนํวยกิต) 
1025101 หลักสูตรและการจัดการการเรียนร๎ู*** 3 3 0 6 

รวม 6 x x x 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 1066801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3 0 150 0 
เลือก xxxxxxx วิชาเฉพาะด๎านเลือก 3 x x x 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1 (หัวข๎อ) 3 0 3 0 
รวม 9 x x x 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง) 3 0 3 0 
รวม 3 0 3 0 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
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รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน) 6 0 6 0 

รวม 6 0 6 0 

5.  ค าอธิบายรายวิชา 
 5.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  5.1.1 รายวิชาบังคับ   
1065101 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  Principles and Theories of Educational Administration 
  ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน๎าท่ีในการบริหารที่สอดคล๎อง
กับบริบทมหภาคและภูมิสังคม การบริหารองค์การส านักงาน และองค์คณะบุคคล การก าหนดนโยบาย 
แผนกลยุทธ์และน าไปปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับบริบทของหนํวยงานทางการศึกษา  การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารแหลํงเรียนรู๎ และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู๎ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ 
การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎บริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษา 
 

1065201 คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
  Morality and Ethics on Educational Administrators 
  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม
และจริยธรรมที่จ าเป็นของผู๎บริหารมืออาชีพ ผู๎บริหารสถานศึกษาแล ะผู๎บริหารการศึกษา
โดยมุํงเน๎นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต 
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎บริหารการศึกษาตามท่ีคุรุสภาก าหนด การฝึก
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให๎สังคมตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎บริหารการศึกษา 
 

1065301 ความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 3(2-2-5) 
  Professionalship of Educational Administrators 
  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่มี
ประสิทธิผล การเสริมสร๎างและพัฒนาความเป็นผู๎บริหารการศึกษา และผู๎บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
โดยเน๎นการเป็นผู๎มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู๎บริหาร และแนวทางก ารพัฒนาเป็นผู๎บริหารมือ
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อาชีพ ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู๎เก่ียวกับการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาตามหลักการสร๎าง
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ของนักปฏิบัติ การเสริมสร๎างความเป็นเลิศในการประกอบวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา การมีสํวนรํวมในองค์กรวิชาชีพ การพัฒนาองค์การวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
1065302 ภาวะผู้น าทางการศึกษายุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Educational Leadership in Digital Era 
  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู๎น า บทบาท คุณลักษณะ 
และประเภทของผู๎น า ผู๎น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู๎น า และภาวะผู๎น าท่ีมีประสิทธิผลภายใต๎
บริบทการเปลี่ย นแปลงของโลกในยุคดิจิทัล การเป็นผู๎น าในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
การบริหารงานระบบเครือขําย การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย๎ง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา
เพ่ือนรํวมงานความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับชุมชนและท๎องถ่ิน การนิเทศการศึกษา  
ฝึกปฏิบัติ การนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาครูให๎สามารถจัดการการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎
เติบโตเต็มตามศักยภาพ และก ากับ ติดตาม สํงเสริม และประเมินสถานศึกษา 
 

1065401 การจัดการคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Quality Management 
  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการจัดการคุณภาพการศึกษา
ระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือชํวยจัดการคุณภาพการศึกษาสมัยใหมํ หลักและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
การรายงานผลการประเมินตนเอง เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอก และน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช๎ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
 

1065501 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 3(2-2-5) 
  Educational Quality Promotion of Students 
  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ การจัดระบบงาน และการบริหารงาน
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหมํ 
การประเมินและปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ การพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน  
การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การบริหารแหลํงเรียนรู๎และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสํงเสริม
การจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ บริ หารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎รู๎จักการจัดการและคิดเป็น บริหารจัดการให๎เกิดการพัฒนา
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ทักษะชีวิตของผู๎เรียน การบริหารจัดการระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน การสํงเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และความสามัคคีในหมูํคณะ ฝึกปฏิบัติกา รติดตามประเมินผล  รายงาน และน าผล
การประเมินมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Research Methodology 
  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัย
ทางการศึกษา ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณของนักวิจัย ฝึกปฏิบัติ  
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน๎นความรู๎ความสามารถด๎านการวิจัย
ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

1066801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(150) 
  Practicum in Educational Administration 
  ฝึกปฏิบัติงานด๎านการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
หรือหนํวยงานทางการศึกษาอื่น โดยมุํงเน๎นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช๎ดุลยพินิจ การแก๎ปัญหา
อยํางสร๎างสรรค์ การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา การบริหารหลักสูตรแ ละการจัด  
การเรียนรู๎ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหาร
ทั่วไป การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการตามท่ีอาจารย์ผู๎สอนก าหนด และเข๎ารํวม
ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังการฝึกปฏิบัติงาน 
  5.1.2 รายวิชาเลือก   
1066101 การวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Systems Analysis and Educational Organization Development 
  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ระบบ
การศึกษาความเชื่อมโยงระบบการศึกษาในสังคม การพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือเสริมสร๎างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นพลเมืองดี ความเป็นประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม มีความเข๎าใจ
อันดีระหวํางประเทศ และสิ่งแวดล๎อมที่ย่ังยืน สร๎างสรรค์และมีปรัชญา การพัฒนาการบริหาร
ระบบการศึกษาท่ีมีเอกภาพและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์องค์การ 
เทคนิค และกระบวนการในการพัฒนาองค์การ เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจและการ
เปลี่ยนแปลง ทางการศึกษา แนวโน๎มและปัญหาการปฏิบัติการพัฒนาองค์การทางการศึกษาใน
ประเทศไทย 
 

1066102 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
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  Policy and Strategic Planning in Education 
  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีนโยบาย 
กระบวนการพัฒนานโยบาย การก าหนดนโยบาย การน านโยบายสูํการปฏิบัติ การประเมินผล
นโยบาย การบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ฝึกปฏิบัติการวางแผน ประเมิน ปรับปรุงกลยุทธ์
การศึกษาเพ่ือการพัฒ นาท่ีย่ังยืนตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดท าแผนงาน โครงการ 
และการน าแผนกลยุทธ์การศึกษาสูํการปฏิบัติ 
 

1066103 การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  Application King’s Philosophy for Educational Administration 
  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเป็นมา และความส าคัญของศาสตร์พระราชา
ที่ส าคัญ ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาประเทศไทย ศาสตร์พระราชากับการบริหารสถานศึกษา การประยุกต์
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ทฤษฎีองค์ประกอบ
และเงื่อนไขของปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเ คลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
สถานศึกษาพอเพียง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในสถานศึกษา 
หนํวยงานทางการศึกษาและเผยแพรํสูํชุมชน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์กรณีศึกษาองค์การที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารงานตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1066502 การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 3(2-2-5) 
  Administration of School Budget, Finance and General Affairs 
  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบและกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และการพัสดุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารงบประมาณ การเงิน และ
การพัสดุ คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ การบริหาร
ส านักงาน การประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล๎อม และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู๎ บทบัญญัติใน กฎหมายวําด๎วย
งบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป การปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนา
เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ โดยเน๎นการบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
 

1066503 การบริหารแผนงานและโครงการทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Program and Project Administration 
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  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด และกระบวนการบริหารแผนงานและโครงการ
ทางการศึกษาภายใต๎แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนงานและข๎อเสนอ
โครงการ การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ การควบคุม ก ากับ และติดตามโครงการ  การยุติ
โครงการ การประเมินผลโครงการ และการน าผลการประเมินโครงการมาใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1066504 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Administration of Educational Human Resources In Digital Era 
  ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในยุคใหมํ 
การบริหารเพ่ือเสริมสร๎างพลังอ านาจครู และบุคลากรทางการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ปฏิบัติการประเมินผล และปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษา 
 
1066505 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(3-0-6) 
  Education Institution and Community 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและทักษะส าคัญในการสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง
สถาบันการศึกษากับชุมชนโดยเน๎นการประชาสัมพันธ์ การให๎บริการทางการศึกษาและการอาชีพ 
การรํวมมือกันระหวํางสถานศึกษากับชุมชนด๎านการศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการน าศักยภาพ
และภูมิปัญญาท๎องถ่ินมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพปัญหาความสัมพันธ์ระหวําง
สถาบันการศึกษากับชุมชนและการประชาสัมพัน์ การใช๎หลักการประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยาการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการน าผลการวิจัยมาใช๎ในการพัฒนาชุมชนและการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
 
1066601 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Supervision 
  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศ ผู๎น า ภาวะผู๎น า และภาวะผู๎น าทาง
วิชาการ จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร กลวิธีการถํายทอดความรู๎ แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน
ทางวิชาการการเสริมแรง การสร๎างพลังอ านาจและการพัฒนาศักยภาพครู นโยบายการศึกษาและ
การเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนา
แผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ และการน าสูํ
การปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
 
1066702 สถิติทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Statistics in Education 
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  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเทคนิคทางสถิติสหสัมพันธ์
พหุคูณ สหสัมพันธ์คาโนนิคอล  การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนรํวมตัวแปรพหุนาม การวิเคราะห์จ าแนก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ การวิเคราะห์พหุระดับเพ่ือน าไปใช๎เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข๎อมูล 
1066703 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology for Management 
  ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ความส าคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศ ใน
การบริหารองค์การ เทคนิคพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือขํายการสร๎างระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  การบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทาง
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหาร
การศึกษา การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ 
 

1066704 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Administration Research 
  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา การสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการบริหารการศึกษา การใช๎
และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา สืบค๎นเทคนิควิธีการวิจัยสมัยใหมํ
ทางการบริหารการศึกษา ได๎แกํ การวิจัยแบบมีสํวนรํวม การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงอนาคต 
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยด าเนินการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิง
ประเมิน และการวิจัยนโยบายฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และบทความวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา 
 

1066901 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar in Educational Administration 
  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา
เพ่ือการเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา การเลือกหัวข๎อหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา
ในการสัมมนา การมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและการท างานเป็นกลุํมในการเรียนรู๎และ
การแก๎ปัญหา 
 5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
1006902 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis 
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  ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารการศึกษาในหัวเรื่อง
ที่สนใจเพ่ือก าหนดปัญหาวิจัย จัดท าเค๎าโครงการวิจัย ออกแบบการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย  
การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และการจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 5.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
  English for Graduate Study 
  พัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอําน และเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 
(Academic English) เน๎นการอํานและสรุปใจความส าคัญของบทคัดยํอ และบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ การฝึกเขียนบทคัดยํอภาษาอังกฤษ และการพูดน าเสนอบทความวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

1015104 พื้นฐานการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
  (ส าหรับผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาปริญญาทางการศึกษา) 
  Thai Educational Foundation 
  ปรัชญา หลักการ และทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติและพัฒนาการทางการศึกษาศาสตร์
ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา การศึกษาและสังคมไทย ปัญหาและแนวโน๎มทางการศึกษา องค์กร
ทางการศึกษา การบริหารจัดก ารทางการศึกษา การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาไทย  
   
1025101 หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  Curriculum and Learning Management 
  ปรัชญา หลักการ และทฤษฎีการเรียนการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู๎เรียน 
เทคนิคและวิธีการสอน การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดสภาพแวดล๎อมทางการเรียน การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

           

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุํงผลิตครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ความสามารถระดับสูงในศาสตร์
ด๎านหลักสูตรและการสอน เสริมสร๎างสมรรถนะผู๎น าทางวิชาการด๎านหลักสูตรและการสอน 
มุํงเน๎นและสํงเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต๎องการของสังคมและประเทศชาติ 
 1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุํงผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความเป็นผู๎น าในด๎านหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข๎าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพอยํางลึกซึ้ง  
มีศักยภาพและเป็นผู๎น าท างด๎านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวิจัย รวมทั้งการเผยแพรํ
แนวคิด แนวทาง ระบบหลักปฏิบัติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหมํให๎แกํผู๎เก่ียวข๎องได๎
น าไปใช๎ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให๎มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากล
กับภูมิปัญญาท๎องถ่ินและภูมิปัญญาไทย แก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด๎านตําง ๆ 
ที่สอดคล๎องกับสภาพบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองความต๎องการของมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังกลําว และเพ่ือให๎
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดค ล๎องกับแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะมากย่ิงข้ึน สาขาวิชาหลักสูตรและ  
การสอน จึงเห็นสมควรให๎มีการปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความยืดหยุํนและตอบสนองตํอ
ความต๎องการที่หลากหลายทั้งของผู๎เรียนและสังคมมากย่ิงข้ึน 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 มีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับศาสตร์ด๎านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
เพ่ือน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการปกิบัติงานด๎านหลักสูตรและการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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  1.3.2 มีความสามารถในการวิจัย และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางเหมาะสม 
  1.3.3 มีสมรรถนะผู๎น าด๎านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริม
คุณภาพของผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับบริบทของสังคม ท๎องถ่ินและชุมชน 
  1.3.4 มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่
สอดคล๎องกับสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 
  1.3.5 มคีุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
 

2.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 2.1 ระบบการจัดการศึกษา 
  2.1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช๎ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์   
  2.1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน 8 – 9 สัปดาห์ 
และให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 9 หนํวยกิต   
 2.2 การด าเนินการหลักสูตร  
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกันยายน – ธันวาคม  
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เมษายน  
  ภาคการศึกษาฤดูร๎อน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 หลักสูตร 
  2.3.1 จ านวนหน่วยกิต จ านวนหนํวยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
ไมํน๎อยกวํา 45 หนํวยกิต   
  2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน๎นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 12 หนํวยกิต และศึกษารายวิชา จ านวนไมํน๎อยกวํา 33 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
  1) รายวิชาเฉพาะด๎าน 
   1.1) รายวิชาบังคับ ให๎เรียน จ านวน 27 หนํวยกิต 
   1.2) รายวิชาเลือก ให๎เรียน จ านวน 6 หนํวยกิต 
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  2) รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให๎เรียน จ านวน 12 หนํวยกิต 
  3) รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมํนับหนํวยกิต) 
   3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา*  ให๎เรียน 2  หนํวยกิต 
   3.2) รายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู** ให๎เรียน 3  หนํวยกิต 
   3.3) รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎***  ให๎เรียน  3  หนํวยกิต 
 

3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิสูงสุด สังกัดคณะ 
1 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ครุศาสตร ์
2 ดร.แสน  สมนึก กศ.ด.(การประถมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย 
3 ดร.สวัสด์ิ  เพชรบูรณ์ ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย 
4 ผศ.ดร.พรเทพ  รู๎แผน ค.ด.(บริหารการศึกษา) ครุศาสตร ์
5 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง ค.ด.(บริหารการศึกษา) ครุศาสตร ์
6 ดร.ศิริพล  แสนบุญสํง ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ครุศาสตร ์

 

4.  รายวิชา และแผนการศึกษา 
 4.1 รายวิชา 
  4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  รายวิชาบังคับ  ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 ให๎เรียน 9 รายวิชา จ านวน 27 หนํวยกิต 
ดังตํอไปน้ี 
1025201  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1025202  ปัญหาและแนวโน๎มด๎านหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
1025301  การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1025501  ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
1025502  การสังเคราะห์งานวิจัยด๎านหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
1025801  สัมมนาด๎านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
1026702  การเขียนเชิงวิชาการด๎านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
1026801  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(120) 
1026802  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(120) 
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  รายวิชาเลือก ส าหรับแผน ก แบบ ก2 เรียนไมํน๎อยกวํา 2 รายวิชา จ านวน 6 หนํวยกิต
ดังตํอไปน้ี 
1025101  ผู๎น าทางวิชาการกับการนิเทศการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
1025203  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
1025203  กลยุทธ์และวิธีการจัดการเรียนรู๎ 3(3-0-6) 
1025302  การวิเคราะห์การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
1025302  การวิเคราะห์สื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1025303  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 3(2-2-5) 
1025304  การออกแบบหลักสูตรท๎องถ่ินอยุธยาเมืองมรดกโลก 3(2-2-5) 
1025305  เทคนิคการจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6) 
1025401  นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1025402  การเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู๎ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
1025403  การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1025503  การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
1025504  สถิติและการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
1025505  การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู๎ 3(2-2-5) 
1025701  สถานศึกษากับชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 3(3-0-6) 
  4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
1006902  วิทยานิพนธ์ 12 หนํวยกิต 
  4.1.3 รายวิชาเสริม 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2(1-2-3) 
1015104  พ้ืนฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู** 3(3-0-6) 
1025101 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎*** 3(3-0-6) 
 

 *  กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,                
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหน่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต 
 ** , *** นักศึกษาท่ีไมํส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด๎านการศึกษา ต๎อง
ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมไมํนับหนํวยกิต จ านวน 2 รายวิชา กรณีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับ
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หากเข๎าศึกษาตํอในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให๎เทียบโอนหนํวยกิตได๎ไมํเกิน ร๎อยละ 40 หรือ 6 รายวิชาของ
หลักสูตรที่จะเข๎าศึกษา ตามระเบียบข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วําด๎วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวดที่ 6 ข๎อ 21 การรับการเทียบโอนหนํวยกิต 
 4.2 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 1025201 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 
บังคับ 1025202 ปัญหาและแนวโน๎มด๎านหลักสูตรและการสอน 3 3 0 6 
เลือก 102xxx วิชาเลือก 1 3 x x x 
เสริม  

(ไมํนับหนํวยกิต) 
1025206 หลักสูตรและการจัดการเรียนร๎ู*** 3 3 0 6 

เสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

รวม 9 x x x 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 1025301 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 3 2 2 5 
บังคับ 1025502 การสังเคราะห์งานวิจัยด๎านหลักสูตรและการสอน 3 3 0 6 
เลือก 102xxx วิชาเลือก 2 3 x x x 
เสริม 

(ไมํนับหนํวยกิต) 
1025102 พื้นฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู** 3 3 0 6 

รวม 9 x x x 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 1025501 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3 2 2 5 
บังคับ 1026702 การเขียนเชิงวิชาการด๎านหลักสูตรและการสอน 3 2 2 5 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1 (หัวข๎อ) 3 0 3 6 
รวม 9 4 7 16 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 1025801 สัมมนาด๎านหลักสูตรและการสอน 3 2 2 5 
บังคับ 1026801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 0 120 0 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง) 3 0 3 6 
รวม 9 2 125 11 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 1026802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 0 120 0 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน) 6 0 6 30 
รวม 9 0 126 30 

5.  ค าอธิบายรายวิชา 
 5.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  5.1.1 รายวิชาบังคับ   
1025201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
  Curriculum Development 
  วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ปรัชญาการศึกษาตะวันตก ปรัชญาการศึกษาตะวันออก 
ทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาและ
วิเคราะห์แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์เอกสารประกอบหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรท๎องถ่ิน การวิพากษ์หลักสูตร การทดลองใช๎
หลักสูตรในสถานศึกษา การวิเคราะห์เครื่องมือและการประเมินหลักสูตร การก ากับและติดตาม
การใช๎หลักสูตรสถานศึกษาให๎สัมพันธ์กับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษที่ 21 
 

1025202 ปัญหาและแนวโน้มด้านหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
  Issues and Trends in Curriculum and Instruction 
  วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหา นโยบาย และแนวโน๎มการจัดการศึกษาในบริบท
การศึกษาไทยและตํางประเทศ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ประเด็น
เก่ียวกับผู๎ที่มีสํวนเก่ียวข๎องกับการใช๎หลักสูตร ประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ประเด็น
เก่ียวกับผู๎ที่มีสํวนเก่ียวข๎องกับการใช๎หลักสูตร ประเด็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสังเคราะห์
แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมาใช๎ในการออกแบบงานวิจัย
ให๎ทันสมัยทันเหตุการณ์ในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถ่ินและชุมชน 
 

1025301 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
  Design and Development of Learning and Instruction 
  สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู๎ ระบบการเรียนการสอนของไทย
และตํางประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานในการออกแบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการออกแบบการเรียนการสอน การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎ การวิ เคราะห์
เอกสารประกอบการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ วิธีการสอน เทคนิคการสอนส าหรับ
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ผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 การเขียนโครงการการพัฒนาการเรียนการสอน การวิเคราะห์เครื่องมือที่
ใช๎ในการประเมินการเรียนการสอน การสร๎างนวัตกรรมที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
การประเมินและติดตามผลการพัฒนาการเรียนการสอน  
 

1025501 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
  Research Methodology in Curriculum and Instruction 
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ระเบียบวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตรและการสอน  
การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข๎องานวิจัย การด าเนินการวิจัย การก าหนดกลุํมประชากรและ
กลุํมตัวอยําง การสร๎างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การแปล
ความหมายข๎อมูล การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ใช๎เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัยทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ
และงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน๎นกระบวนการออกแบบการวิจัยและพัฒนา 
 

1025502 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
  Synthesis of Curriculum and Instructional Research 
  การสังเคราะห์งานวิจัยด๎านหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์แนวโน๎มและ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของไทยและตํางประเทศ การน าผลการสังเคราะห์ใน
งานวิจัยมาประยุกต์ใช๎ในงานวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ การฝึกปฏิบัติการเขียนเรียบเรียง
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับวิทยานิ พนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ สัมมนาผลการสังเคราะห์งานวิจัยด๎าน
หลักสูตรและการสอน 
 

1025801 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
  Seminar in Curriculum and Instruction 
  สัมมนางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในประเด็น
ส าคัญของการศึกษาท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์  วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันในบริบทของสังคมไทย
และประเทศตําง ๆ ในกลุํมอาเซียน ท่ีสํงผลกระทบตํอการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือก าหนดประเด็นใน
การจัดสัมมนาทางวิชาการตรงตามความต๎องการของท๎อง ถ่ินและประเทศ และการปฏิบัติการจัด
สัมมนาแบบมีสํวนรํวมด๎านหลักสูตรและการสอน  
 

1026702 การเขียนเชิงวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
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  Academic Writing in Curriculum and Instruction 
  สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิเคราะห์รูปแบบ         
การเขียนวิทยานิพนธ์ การใช๎ภาษาและโวหารในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนยํอความ สรุปความ
ในงานเขียนเชิงวิชาการ การก าหนดประเด็นในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนยํอหน๎าในงานเขียน
เชิงวิชาการ การเขียนเค๎าโครงงานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนบทคัดยํอ การเขียน สํวนประกอบ
ของงานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนอ๎างอิงเอกสารเชิงวิชาการ และการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เพ่ือการน าเสนอ      
 

1026801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(120) 
  Internship I 
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามรายวิชาเอก การปฏิบัติภาระงานอื่นที่ได๎รับ
มอบหมายโดยมุํงเน๎นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  การใช๎ดุลพินิจ การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน จัดท าโครงการพัฒนาผู๎เรียนรํวมกับครูและ
บุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษา โดยใช๎กระบวนการประเมินโครงการ และน าผลที่ได๎จาก
โครงการพัฒนาผู๎เรียนมาจัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากการปฏิบัติการสอนใน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 

1026802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(120) 
  Internship II 
  รายวิชาท่ีต๎องฝึกปฏิบัติกํอน 1026801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามรายวิชาเอก การปฏิบัติภาระงานอื่นที่ด๎รับ
มอบหมายและน าผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 น าผลที่ได๎จากโครงการพัฒนาผู๎เรียน
มาจัดท าเป็นรวิจัยทางการ ศึกษา เพ่ือแก๎ไขปัญห าท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน โดยใช๎
กระบวนการวิจัยและพัฒนา และน าผลที่ได๎จากกระบวนการวิจัยและพัฒนามาจัดสัมมน า
ทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
  5.1.2 รายวิชาเลือก  
1025101 ผู้น าทางวิชาการกับการนิเทศการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
   Instructional Leadership and Supervision of Teaching and 
Learning 
   วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับผู๎น าทางวิชาการกับการนิเทศการเรียน
การสอน การวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการนิเทศ กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา การวิเคราะห์
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รูปแบบการนิเทศการเรียนการสอน การออกแบบโครงการนิเทศการเรียนการสอน การ วิเคราะห์
เครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน เทคนิคและกลยุทธ์ในการนิเทศการเรียนการสอน การเก็บ
ข๎อมูลเพ่ือก าหนดประเด็น ในการนิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง การจัดสัมมนา
กลุํมยํอยในชั้นเรียนและน าเสนอรูปแบบการนิเทศและโครงการนิเทศตามสาขาเฉพาะการสอน 
 
1025203 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
  Best Practice for Curriculum Development and Instruction 
  วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ิการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีมีอิทธิพลตํอการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน และน าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ให๎สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาและท๎องถ่ิน 
 
1025203 กลยุทธ์และวิธีการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
   Strategies and Learning Management 
   วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู๎รํวมสมัย กระบวนทัศน์ใหมํของการจัด  
การเรียนรู๎ในบริบทของการศึกษาไทยและตํางประเทศ การประยุกต์ใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ วิธีการสอน 
เทคนิคการสอน การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู๎ การวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร
ประกอบการออกแบบการเรียนรู๎ การออกแบบการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนในศต วรรษที่ 21 การจัด
บรรยากาศ ในการเรียนรู๎ การประยุกต์ใช๎สื่อและแหลํงเรีย นรู๎ การออกแบบสื่อและนวั ตกรรม
เพ่ือการเรียนรู๎ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ 
 
1025302 การวิเคราะห์การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
  Educational Analysis and Curriculum Development 
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีทางการศึกษา หลักการศึกษา วิวัฒนาการและระบบ
การจัดการศึกษาไทย การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมในยุคศตวรรษที่ 21 แนวคิดและกลวิธี
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างการพัฒนาท่ีย่ังยืน การประยุกต์ใช๎ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัย หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสู ตร  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช๎ การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตร และการน าผลการประเมินหลักสูตรไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 
 
1025302 การวิเคราะห์สื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
   Learning Material and Handout Analysis 
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   วิเคราะห์บริบทของหลักสูตรสถานศึกษา การใช๎สื่อประกอบการเรียนการสอน 
ประเภทของสื่อประกอบการเรียนการสอน ลักษณะของเอกสารประกอบการสอน การสร๎างและ
พัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร การหาประสิทธิภาพของสื่อและเอกสารประกอบการสอน การทดลอง
ใช๎สื่อและเอกสารประกอบการสอน การวิเคราะห์และประเมินสื่อและเอกสารประกอบการสอนที่
พัฒนาข้ึน 
 
1025303 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 3(2-2-5) 
   Curriculum Development for Training 
   ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หลักการและเทคนิคของ           
การฝึกอบรม สังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอบรมทั้งระยะสั้นระยะยาว การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม การทดลองใช๎หลักสูตร
ฝึกอบรม การประเมินผลและรายงานการฝึกอบรม  
 
1025304 การออกแบบหลักสูตรท้องถ่ินอยุธยาเมืองมรดกโลก 3(2-2-5) 
   Curriculum Design for Ayutthaya World Heritage Site 
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท๎องถ่ิน กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและการออกแบบหลักสูตรท๎องถ่ินอยุธยาเมืองมรดกโลก กระบวนการวิพากษ์หลักสูตร 
การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช๎ในสถานศึกษา การสร๎างเครื่องมื อ
ในการประเมินหลักสูตร และการก ากับติดตามการใช๎หลักสูตรที่สอดคล๎องกับบริบทและสภาพจริง  
 
1025305 เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6) 
  Learning Management Techniques and Classroom Management 
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ วิธีการสอน และเทคนิคการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการคิดแบบตําง ๆ เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด 
วิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ และแก๎ปัญหา การบูรณาการความรู๎และศาสตร์การสอนในการวางแผน
และจัดการเรียนรู๎ที่สามารถพัฒนาผู๎เรียน การบูรณาการเรีย นรู๎แบบเรียนรวม แนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการจัดการชั้นเรียน การจัดกิจกรรมและการสร๎างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัด  
การเรียนรู๎และการจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียนเพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลจริง 
 
1025401 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
  Curriculum and Instruction Innovation 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ในศตวรรษที่ 21 ความหม ายของนวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบของนวัตกรรม ระบบของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน การออกแบบนวัตกรรมด๎านหลักสูตร การออกแบบ
นวัตกรรมเพ่ือแก๎ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน การสร๎างเค รื่องมือประเมินนวัตกรรม การหา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม การพัฒนาและทดลองใช๎นวัตกรรม การเขียนรายงานแผลการใช๎
นวัตกรรม 
 

1025402 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
   Instruction for Learning through Electronic Media 
   วิเคราะห์ หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู๎ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ที่ทันสมัยการพัฒนาคอมพิวเตอร์ชํวยสอน การพัฒนาการเรียนรู๎บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการเรียน
การสอนผํานอินเทอร์เน็ต การน าระบบบริหารจัดการเรียนรู๎มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  
การประยุกต์ใช๎ซอฟต์แวร์เพ่ือพัฒนาคอร์สแวร์ การพัฒนาคอร์สแวร์ การวัดและประเมินผล  
การเรียนรู๎ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

1025403 การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
  Information technology design for teaching and learning 
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียน 
การสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู๎ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 การออกแบบ การพัฒนา 
การประยุกต์ใช๎แ ละการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทางการศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนและการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา การแสวงหาแหลํงการเรียนรู๎และเครือขํายการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และ
การประยุกต์ใช๎เพ่ือการจัดการเรียนรู๎ 
 

1025503 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
  Curriculum and Instructional Evaluation 
  ศึกษา แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักการ
และวิธีการประเมิน รูปแบบการประเมิน วิธีการสร๎างเครื่องมือ การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิ น 
การออกแบบ การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน การออกแบบเครื่องมือในการประเมิน
ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน 
 

1025504 สถิติและการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
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   Statistics and Educational Research 
   การออกแบบและการใช๎สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับงานวิจัย ทฤษฎีเก่ียวกับ
การวิจัย ความหมายและลักษณะของการวิจัย วิเคราะห์ประเภทและขอบเขตของการวิจัยทาง
การศึกษา การรวบรวมข๎อมูล การวัดการกระจาย การสุํมกลุํมตัวอยําง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
คําซี (Z-test) และการทดสอบคําที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสอง
ทางการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส๎นตรงอยํางงําย เทคนิคการใช๎
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข๎อมูล การแปลความหมาย การเขียนรายงานจากผล
การวิเคราะห์ข๎อมูล การวิจัยในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 

1025505 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Research and Development 
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวปฏิบัติในการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน  
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต๎องการในการพัฒนาผู๎เรียน การออกแบบการวิจัย  โดย
ประยุกต์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร๎างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย สถติติและการวิเ คราะห์ข๎อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน การใช๎และผลิต
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู๎และ
พัฒนาผู๎เรียน การน าผลการวิจัยและการสะท๎อนคิดไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
 

1025701 สถานศึกษากับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3(3-0-6) 
  Educational Institutions and Professional Learning Community 
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎  
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คุณลักษณะของชุมชนแหํงการเรียนรู๎  
ทางวิชาชีพ การเสริมสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎วิชาชีพ และรูปแบบของชุมชนแหํงการเรียนรู๎
วิชาชีพ แนวคิดและทฤษีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
ขอบขํายงานและภารกิจของสถานศึกษา กฎหมายและข๎อบังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธ์กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพและบ ริบทของ
สถานศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา และการก าหนดกลยุทธ์ 
 5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
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1006902 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารการศึกษาในหัวเรื่อง
ที่สนใจเพ่ือก าหนดปัญหาวิจัย จัดท าเค๎าโครงการ วิจัย ออกแบบการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย  
การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และการจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 5.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
  English for Graduate Study 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นความสามารถ ใน
การอํานและสรุปใจความส าคัญของเอกสารงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกเขียน
บทคัดยํอวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 

1015104 พื้นฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู 3(3-0-6) 
  Educational Foundation and Teaching Profession 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และสังคมวิทยา
ทางการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลตํอการศึกษาไทยและตํางประเทศ พระราชบัญญัติ
การศึกษาและแผนการศึกษาแหํงชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ความส าคั ญของวิชาชีพ
ครู บทบาทหน๎าท่ีและภาระงานของครู การเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎และการเป็นผู๎น าวิชาการ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพที่เป็นพ้ืนฐานของ
การจัดการศึกษา กระบวนทัศน์ใหมํของการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
   

1025101 หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  Curriculum and Learning Management 
  ปรัชญา หลักการ และทฤษฎีการเรียนการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู๎เรียน 
เทคนิคและวิธีการสอน การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดสภาพแวดล๎อมทางการเรียน การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
           

1.  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุํงผลิต
มหาบัณฑิต ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถน า
ความรู๎ความเข๎าใจในเชิงลึกของหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนมี
ความสามารถท าการวิจัยและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เพ่ือบริหารจัดการองค์การภาครัฐ 
องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคมทั้งในระดับท๎องถ่ินและระดับชาติ สอดคล๎องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให๎มีคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเป็นพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม 
ทั้งในระดับท๎องถ่ินและระดับชาติ 
  1.2.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให๎มีความรู๎ ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะ
วิชาชีพด๎านรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งบูรณาการความรู๎เ ข๎ากับภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ภูมิปัญญ าไทย 
และภูมิปัญญาสากล เพ่ือการพัฒนาองค์การที่ด าเนินกิจกรรมด๎านสาธารณะ 
  1.2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให๎มีความสามารถใน การคิด วิเคราะห์อยํางมีเหตุผล 
และ เป็นระบบเพ่ือการ ด าเนินการทางการบริหารจัดการองค์การอยํางสร๎างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนน าทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาที่มีความเป็นพลวัต
และมีความสลับซับซ๎อนได๎ 
  1.2.4 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให๎สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมที่มีความหลากหลาย  
มีภาวะผู๎น าในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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  1.2.5 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎
อยํางเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสามารถใช๎เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได๎ 
  1.2.6 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให๎มีความรู๎ด๎านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํ 
พร๎อมทั้งสามารถตํอยอดงานวิจัยเพ่ิมองค์ความรู๎ด๎านรัฐประศาสนศาสตร์ได๎ 
2.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 2.1 ระบบการจัดการศึกษา 
  2.1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช๎ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ 
  2.1.2 การจัดการศึกษาพิเศษ 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษา ไมํเกิน 8 – 9 
สัปดาห์ และ ให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 9 หนํวยกิต   
 2.2 การด าเนินการหลักสูตร  
 ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนกันยายน – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม – เมษายน 
 ภาคการศึกษาฤดูร๎อน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 หลักสูตร 
  2.3.1 จ านวนหน่วยกิต  จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก  2 
และแผน ข  ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 
  2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร 
  1)  รายวิชาเฉพาะด๎าน 
   1.1)  รายวิชาบังคับ ให๎เรียน  24 หนํวยกิต 
   1.2) รายวิชาเลือก ให๎เรียน  - หนํวยกิต 
  2)  รายวิชาวิทยานิพนธ์  ให๎เรียน  12 หนํวยกิต 
  3)  รายวิชาเสริม  (ไมํนับหนํวยกิต)  
   3.1)  รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* ให๎เรียน 2  หนํวยกิต  
   3.2)  รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ** ให๎เรียน 3 
หนํวยกิต 
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  แผน ข  เน๎นการศึกษารายวิชาและท าการค๎นคว๎าอิสระ 
  1)  รายวิชาเฉพาะด๎าน 
   1.1) รายวิชาบังคับ ให๎เรียน จ านวน 24 หนํวยกิต 
   1.2) รายวิชาเลือก ให๎เรียน จ านวน 6 หนํวยกิต 
  2)  รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให๎เรียน จ านวน 6 หนํวยกิต 
  3)  รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมํนับหนํวยกิต) 
   3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา*  ให๎เรียน  2  หนํวยกิต 
   3.2) รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ** ให๎เรียน   3  
หนํวยกิต 
 

3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิสูงสุด สังกัดคณะ 
1 ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มนุษยศาสตร์ฯ 
2 ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มนุษยศาสตร์ฯ 
3 ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง รป.ด.(นโยบายสาธารณะ) มนุษยศาสตร์ฯ 
4 รศ.ดร.อัจฉรา  หลํอตระกูล พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาการจัดการ 
5 ผศ.ดร.กานดา  เต๏ะขันหมาก รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มนุษยศาสตร์ฯ 

 

4.  รายวิชา และแผนการศึกษา 
 4.1 รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 
  4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  รายวิชาบังคับ  ให๎เรียน 8 รายวิชา จ านวน 24 หนํวยกิต ดังตํอไปน้ี 
2555101     องค์การและการจัดการในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
2555201  นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6)  
2555301  การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหมํ 3(3-0-6) 
2555402  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหมํ 3(3-0-6) 
2555403  กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
2555404  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
2555501  การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
2555601  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
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  4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์  
1006902  วิทยานิพนธ์ 12 หนํวยกิต 
  4.1.3  รายวิชาเสริม  (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)         5  หน่วยกิต 
1555101    ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา *         2(1-2-3)  
2555401    ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ **  3(3-0-6) 
 4.2 รายวิชา แผน ข  
  4.2.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  รายวิชาบังคับ  ให๎เรียน 8 รายวิชา จ านวน 24 หนํวยกิต ดังตํอไปน้ี 
2555101  องค์การและการจัดการในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
2555201  นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
2555301  การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหมํ 3(3-0-6) 
2555402  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหมํ 3(3-0-6) 
2555403  กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
2555404  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
2555501  การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
2555601  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสตร์ 3(2-2-5) 
  รายวิชาเลือก  ให๎เรียนไมํต่ ากวํา 6 หนํวยกิต ดังตํอไปน้ี 
2555102  การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
2555103  การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
2555104  ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
2555405  การปกครองท๎องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
2555406  การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
2555407  การจัดการสารสนเทศส าหรับนักบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
2555408  ภาวะผู๎น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
  4.2.2 รายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
1006901  การค๎นคว๎าอิสระ 6  หนํวยกิต 
  4.2.3  รายวิชาเสริม  (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)         5  หน่วยกิต 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2(1-2-3) 
2555401 ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์** 3(3-0-6) 
 *  กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,                
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหน่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต 
 **, *** นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ท่ีไมํจบปริญญาตรีสาขารัฐประศาสน
ศาสตรจ์ะต๎องเรียนรายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) โดยไมํนับหนํวย
กิต 
 4.3 แผนการศึกษา   
  4.3.1 แผน ก แบบ ก 2  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

รายวิชาเสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

รายวิชาเสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

2555401 ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์** 

3 3 0 6 

บังคับ 2555402 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมํ 

3 3 0 6 

บังคับ 2555301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหมํ 3 3 0 6 
รวม 6 6 0 12 

  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 2555101 องค์การและการจัดการในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 3 3 0 6 
บังคับ 2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3 3 0 6 
บังคับ 2555403 กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ 3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 2555501 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3 3 0 6 
บังคับ 2555601 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 2 2 5 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1 (หัวข๎อ) 3 0 3 6 
รวม 9 5 5 17 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 2555404 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง) 3 0 3 6 
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รวม 6 3 3 12 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน) 6 0 6 30 
รวม 6 0 6 30 

  4.3.2 แผน ข  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
รายวิชาเสริม 

(ไมํนับหนํวยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

รายวิชาเสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

2555401 ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์** 

3 3 0 6 

บังคับ 2555402 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมํ 

3 3 0 6 

บังคับ 2555301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหมํ 3 3 0 6 
รวม 6 6 0 12 

  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 2555101 องค์การและการจัดการในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 3 3 0 6 
บังคับ 2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3 3 0 6 
บังคับ 2555403 กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ 3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 2555501 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3 3 0 6 
เลือก 255xxxx วิชาเลือก 1 3 3 0 6 
เลือก 255xxxx วิชาเลือก 2 3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 2555404 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 
บังคับ 2555601 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 2 2 5 

การค๎นคว๎าอิสระ 1006901 การค๎นคว๎าอิสระ 1 (หัวข๎อ/เค๎าโครง) 3 0 3 6 
รวม 9 5 5 17 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

การค๎นคว๎าอิสระ 1006902 การค๎นคว๎าอิสระ 2 (สอบป้องกัน) 3 0 3 6 
รวม 3 0 3 6 

5.  ค าอธิบายรายวิชา 
 5.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  5.1.1 รายวิชาบังคับ   
2555101 องค์การและการจัดการในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
  Organization and Management in Changing Context 
  แนวคิดและทฤษฎีองค์การในยุคดิจิทัล ลักษณะโครงสร๎างขององค์การ ขอบขําย
ของชาติ โครงสร๎างกระบวนการ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมขององค์การ การออกแบบองค์การ
และระบบงาน การจัดสายงาน หลักและแนวความคิดในการจัดต้ังองค์การ รวมท๎งแนวคิด
ด๎านการจัดการและกระบวนการจัดการ และเทคนิคการจัดการสมัยใหมํ 
 

2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
  Public Policy and Policy Analysis 
  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่ง
ประกอบด๎วยการก าหนดประเด็นนโยบาย  การพัฒนานโยบายไปสูํการปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินนโยบายแนวคิดตัวแบบ และเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและผลกระทบของนโยบายตํอสังคม 
 

2555301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  Modern Human Resources Management 
  แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหมํ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์สมัยใหมํ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหมํ การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให๎รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การธ ารงรักษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขันอยํางย่ังยืน กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) 
 

2555402 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 
  Public Administration Theory and New Public Management 
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  พัฒนาทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหมํ ปรัชญา
การเมืองความรู๎ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระดับท๎องถ่ิน ระดับชาติ และระดับสากล มิ ติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัมนธรรมกับการบริหารภาครัฐ แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ การบริการ
ประชาชนสูํความเป็นเลิศและการสร๎างระบบการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
2555403 กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Public Law and Public Sector Administration 
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของกฎหมายมหาชน โครงสร๎าง 
ระบบและกระบวนการบริหารราชการไทย ท้ังราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และการบริหาร
ท๎องถ่ิน การจัดท าและการสํงมอบบริการสาธารณะ ธรรมาภิบาลและจริยธรรมผู๎บริหาร กฎหมาย
ปกครองและกฎหมายวําด๎วยการบริหารราชการแผํนดิน 
 
2555404 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Seminar on public Administration 
  สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์
ทักษะเชิงวิเคราะห์และการสังเคราะห์องค์ความรู๎เพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปหรือองค์ความรู๎ใหมํ
เพ่ือการจัดการภาครัฐ การศึกษาดูงานการบริหารจัดการในองค์กรภายในประเทศหรือ
ตํางประเทศ กรณีศึกษาตําง ๆ ของการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งประเด็นส าคัญในการบริหาร
จัดการภาครัฐ อาทิ การตลาดภาครัฐ การสร๎างภาพลักษณ์ให๎กับองค์กร และการใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
2555501 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
  Fiscal and Budget Management 
  แนวคิดการบริหารการคลังภาครัฐ นโยบายการคลัง การบริหารรายได๎ภาครัฐ  
การบริหารรายจํายภาครัฐ หน้ีสาธารณะ แนวคิดและระบบงบประมาณ วิธีการงบประมาณ 
กระบวนการจัดท างบประมาณ เทคนิคการบริหารงบประมาณ ประเมินผลตามงานยุทธศาสตร์ 
(Strategic Performance Based Budgeting System) 
 
2555601 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Research Methodology in Public Administration 
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  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหา
การจัดการภาครัฐเพ่ือก าหนดหัวข๎องานวิจัย การด าเนินงานวิจัย การก าหนดกลุํมประชากรและ
กลุํมตัวอยําง การสร๎างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในกา รวิจัย การวิเคราะห์
ข๎อมูล การแปลความหมายข๎อมูล การสรุป อภิปรายผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย
ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งจรรยาบรรณของนักวิจัย 
  5.1.2 รายวิชาเลือก  
2555102 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
  Project Management 
  แนวคิดของการบริหารโครงการ วงจรและกระบวนการบริหารโครงการ การศึกษา
ความเป็นไปได๎ของโครงการ การจัดท าโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดรูปหนํวยงานโครงการ 
การอ านวยการโครงการ การคิดตามควบคุมประเมินผลโครงการ สมรรถนะผู๎บริหารโครงการ 
 
2555103 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
  Risk Management 
  แนวคิดและทฤษฎีความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง กระบวนการและตัวแบบ
การจัดการความเสี่ยง การจัดท าแบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร กรณีศึกษาการจัดการ
ความเสี่ยงองค์กร (Best Practice) 
 
2555104 ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Good Governance and Public Administration 
  แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของหลักธรรมาภิบาล การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช๎
กับการบริหารงานภาครัฐ การสร๎างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผู๎น าและประชาชน ปัจจัยที่สํงเสริม
ให๎เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และกิจกรรมสํงเสริมธรรมาภิบาล
ในการบริหารภาครัฐ รวมถึงจิตอาสาและความรับผิดชอบตํอสังคม รวมทั้งศึกษากรณีตัวอยํางที่
ได๎รับรางวัลธรรมาภิบาล 
 
2555405 การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  Comparative Local Government 
  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองท๎องถ่ิน ประวัติการปกครองท๎องถ่ินไทย 
รูปแบบและการบริหารขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน แนวโน๎มปัญหาของการปกครองท๎องถ่ินใน
ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองท๎องถ่ินในประเทศตําง ๆ ท่ีมีความคล๎ายคลึง
หรือแตกตํางกันผํานการศึกษาด๎วยกรณีศึกษา เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถเปรียบเทียบได๎ 
 
2555406 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
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  Strategic Management in Pulic Sector 
  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต๎กระแส  
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์
ไปสูํการปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์ และการปรับกลยุทธ์ขององค์การยุคใหมํให๎ตามทันกระแสโลก
และสภาพแวดล๎อมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขํงขัน 
2555407 การจัดการสารสนเทศส าหรับนักบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Managing Information System for Executives in Public Sector 
  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบและข้ันตอน
ของงานในองค์การ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการวางแผน การปฏิบัติงาน  
การติดตามควบคุมและการประเมินผลอยํางเป็นระบบ รวมทั้งสร๎างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแขํงขัน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถ่ิน 
 

2555408 ภาวะผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
  Leadership and Change Management 
  แนวคิดทฤษฎีภาวะผู๎น า คุณลักษณะผู๎น า ทฤษฎีผู๎น า ผู๎น าสถานการณ์ ผู๎น า
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู๎น า แนวคิดทฤษฎีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยน ปัจจัยแหํงความส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
1006901 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
  Independent Study 
  การศึกษาค๎นคว๎าตามความสนใจในกลุํมวิชาท่ีเลือกศึกษา โดยเน๎นกระบวนการวิจัย
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎และแก๎ไขปัญหาในหนํวยงาน 
 

1006902 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  การศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมวิชาท่ีเลือกศึกษา 
โดยเน๎นตรวจสอบความรู๎หรือค๎นหาองค์ความรู๎ที่จ าเป็นตํอการพัฒนางานในหนํวยงานของรัฐ 
 5.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
  English for Graduate Study 
  พัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอําน และเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 
(Academic English) เน๎นการอํานและสรุปใจความส าคัญของบทคัดยํอ และบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ การฝึกเขียนบทคัดยํอภาษาอังกฤษ และการพูดน าเสนอบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
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2555401 ขอบเขตและวีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Scope And Methodes of Public Administration 
  ขอบเขต ลักษณะ พัฒนาการ แนวการวิเคราะห์ปัญหา และทฤษฎีส าคัญทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให๎เข๎าใจสื่อความคิดที่ส าคัญและประเด็นปัญหาตําง ๆ ท่ี
สามารถน ามาศึกษาค๎นคว๎าทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
           

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุํงเน๎นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด๎านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สอดคล๎องกับความต๎องการของ
สังคมและท๎องถ่ิน  
 1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและ
สังคมเป็นหลักสูตร ท่ีมุํงเน๎นผลิตมหาบัณฑิตเพ่ือให๎มีความรู๎ ด๎านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ตลอดจนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ส าหรับชํวยเหลือสังคม ท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครอง นอกจากน้ี ยังสามารถน าความรู๎ทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมไปใช๎
ประโยชน์ในเชิงป้องกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหมํ ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยํางรวดเร็วและมี
ความสลับซับซ๎อนมากข้ึนตามการพัฒนาเทคโนโลยีและสังคมยุคปัจจุบัน ด๎วยเหตุน้ีเพ่ือให๎ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและค วามเจริญก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นต๎อง
สร๎างหลักสูตรให๎มีความทันสมัย ทันตํอสถานการณ์บ๎านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการผลิต
มหาบัณฑิตให๎มีความรับผิดชอบตํอสังคม และให๎มีความรู๎ความสามารถที่หลากหลาย  ทั้งด๎าน
รัฐศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรมและศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข๎อง โดยเฉพาะการสํงเสริม
ความรู๎ในกระบวนการยุติธรรมได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของสังคมตํอไป 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
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  1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให๎ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหาและ
เป็นผู๎น าความคิดทั้งทางปฏิบัติและทางวิชาการในการน าองค์ความรู๎ทางด๎านรัฐศาสตร์ ด๎าน
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมมาปรับประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
  1.3.2 มีเพ่ือผลิตนักวิชาการที่มีความรู๎ ความสามารถในด๎านการวิจัย สร๎างองค์ความรู๎ใหมํ
เพ่ือน ามาใช๎ในการป้องกันและลดปัญหาสังคมและการกํออาชญากรรมในรูปแบบตําง ๆ ตามท่ีเกิดข้ึน
ตามวิวัฒนาการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาประเด็นที่มี
ความส าคัญตํอกระบวนการยุติธรรมที่ตอบสนองความต๎องการของหนํวยงานภาครัฐและสังคม 
  1.3.3 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน ผลิตมหาบัณฑิตให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพต๎องเคารพสิทธิมนุษยชน ส าหรับเป็นพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงาน  ด๎านการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์การภาค
ประชาสังคม ในทุกระดับ 
  1.3.4 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให๎สามารถปรับตัวและเรียนรู๎ใหเ๎ข๎ากับสังคมสมัยใหมํที่มี
ความหลากหลาย มีภาวะผู๎น าในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ด๎านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม ด๎านสังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี ความสามารถ ในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยําง
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสามารถใช๎เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางรัฐศาสตร์ อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได๎อยํางประสบความส าเร็จ 
 

2.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 2.1 ระบบการจัดการศึกษา 
  2.1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช๎ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์   
  2.1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน 8 – 9 สัปดาห์ 
และให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 9 หนํวยกิต   
 2.2 การด าเนินการหลักสูตร  
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือน กันยายน  – ธันวาคม  
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม  – เมษายน  
  ภาคการศึกษาฤดูร๎อน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 หลักสูตร 
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  2.3.1 จ านวนหน่วยกิต จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก  2 
ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต และแผน ข ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 
  2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร 
  1)  รายวิชาเฉพาะด๎าน 
   1.1) รายวิชาบังคับ ให๎เรียน  18 หนํวยกิต 
   1.2) รายวิชาเลือก ให๎เรียน  6 หนํวยกิต 
  2)  รายวิชาวิทยานิพนธ์  ให๎เรียน  12 หนํวยกิต 
  3)  รายวิชาเสริม  (ไมํนับหนํวยกิต)  
   3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* ให๎เรียน  2   หนํวยกิต  
   3.2) รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์** ให๎เรียน 3 หนํวยกิต 
   3.3) รายวิชาสัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม***  
ให๎เรียน 3 หนํวยกิต 
  แผน ข  เน๎นการศึกษารายวิชาและท าการค๎นคว๎าอิสระ 
  1)  รายวิชาเฉพาะด๎าน 
   1.1) รายวิชาบังคับ ให๎เรียน จ านวน 18 หนํวยกิต 
   1.2) รายวิชาเลือก ให๎เรียน จ านวน 12 หนํวยกิต 
  2)  รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให๎เรียน จ านวน 6 หนํวยกิต 
  3)  รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมํนับหนํวยกิต) 
   3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* ให๎เรียน  2   หนํวยกิต  
   3.2) รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์** ให๎เรียน 3 หนํวยกิต 
   3.3) รายวิชาสัมมนาปัญหาสังคม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม***  
ให๎เรียน 3 หนํวยกิต 
 

3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิสูงสุด สังกัดคณะ 
1 รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ปร.ด.(สื่อสารการเมือง) มนุษยศาสตร์ฯ 
2 ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ปร.ด.(อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มนุษยศาสตร์ฯ 
3 ดร.ปัณณธร  หอมบุญมา ปร.ด.(อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มนุษยศาสตร์ฯ 
4 ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ พธ.ด.(รัฐประศาสตร์) มนุษยศาสตร์ฯ 
5 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รป.ด.(นโยบายสาธารณะ) มนุษยศาสตร์ฯ 
6 ผศ.ดร.กานดา  เต๏ะขันหมาก รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มนุษยศาสตร์ฯ 
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4.  รายวิชา และแผนการศึกษา 
 4.1 รายวิชา แผน ก แบบ ก2 
  4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  รายวิชาบังคับ  ให๎เรียน 6 รายวิชา จ านวน 18 หนํวยกิต ดังตํอไปน้ี 
2565101  ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง 3(3-0-6) 
2565102  วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
2565103  การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 
2565201      ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3(3-0-6) 
2565202  กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม 3(3-0-6) 
2565203      อาชญากรรมในสังคมรํวมสมัยและอาชญากรรมเชิงพ้ืนที่ 3(3-0-6) 
  รายวิชาเลือก  ให๎เรียน 2 รายวิชา จ านวน 6 หนํวยกิต ดังตํอไปน้ี 
2565104     ขบวนการทางสังคมและสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 
2565105     ความคิดทางการเมืองรํวมสมัย 3(3-0-6) 
2565106     หลักการและการปกครองท๎องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
2565107     การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท 3(3-0-6) 
2565108     เศรษฐศาสตร์การเมืองวําด๎วยการพัฒนาท๎องถ่ิน 3(3-0-6) 
2565109     สัมมนาการเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก 3(2-2-5) 
2565204  ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 3(3-0-6) 
2565205  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
2565206  สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  3(2-2-5) 
2565207  คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคม  3(3-0-6) 
2565208     นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม  3(3-0-6) 
2565209     ดิจิทัลทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) 
2565210     การเขียนเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยา 3(2-2-5) 
2565301   กฎหมายมหาชนและระบบบริหารหนํวยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
2565302     สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมโลก 3(3-0-6) 
2565303     กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 
2565304    กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก 3(3-0-6) 
  4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
1006902  วิทยานิพนธ์ 12 หนํวยกิต 
  4.1.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2(1-2-3) 
2565110     ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์** 3(3-0-6) 
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2565305     สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม*** 3(2-2-5) 
 4.2 รายวิชา แผน ข 
  4.2.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  รายวิชาบังคับ  ให๎เรียน 6 รายวิชา จ านวน 18 หนํวยกิต ดังตํอไปน้ี 
2565101  ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง 3(3-0-6) 
2565102  วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
2565103  การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 
2565201      ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3(3-0-6) 
2565202  กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม 3(3-0-6) 
2565203     อาชญากรรมในสังคมรํวมสมัยและอาชญากรรมเชิงพ้ืนที่ 3(3-0-6)  
  รายวิชาเลือก เรียนไมํน๎อยกวํา 4 รายวิชา จ านวน 12 หนํวยกิตดังตํอไปน้ี 
2565104    ขบวนการทางสังคมและสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 
2565105     ความคิดทางการเมืองรํวมสมัย 3(3-0-6) 
2565106     หลักการและการปกครองท๎องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
2565107     การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท 3(3-0-6) 
2565108     เศรษฐศาสตร์การเมืองวําด๎วยการพัฒนาท๎องถ่ิน 3(3-0-6) 
2565109     สัมมนาการเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก 3(2-2-5) 
2565204  ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 3(3-0-6)  
2565205  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
2565206  สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม และสังคม  3(2-2-5) 
2565207  คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคม 3(3-0-6) 
2565208     นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม  3(3-0-6) 
2565209     ดิจิทัลทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) 
2565210     การเขียนเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยา 3(2-2-5) 
2565301  กฎหมายมหาชนและระบบบริหารหนํวยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
2565302     สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมโลก 3(3-0-6) 
2565303  กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 
2565304     กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก 3(3-0-6) 
  4.2.2 รายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
1006901  การค๎นคว๎าอิสระ 6 หนํวยกิต 
  4.2.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2(1-2-3) 
2565110     ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์** 3(3-0-6) 
2565305     สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม*** 3(2-2-5) 



66 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 *  กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP, 
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหน่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต 
 **, *** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต๎องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมโดยไมํ
นับหนํวยกิต จ านวน 2 รายวิชา ดังน้ี รายวิชา 2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษา ทางรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 3(3-0-6) และรายวิชา 2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม 3(2-2-5)  
 4.3 แผนการศึกษา  
  4.3.1 แผน ก แบบ ก2 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

รายวิชาเสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

รายวิชาเสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์** 

3 3 0 6 

บังคับ 2565201 ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3 3 0 6 
บังคับ 2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง 3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

รายวิชาเสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม*** 

3 2 2 5 

บังคับ 2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม 3 3 0 6 
บังคับ 2565103 การเมืองและการปกครองไทย 3 3 0 6 
บังคับ 2565203 อาชญากรรมในสังคมรํวมสมัยและ

อาชญากรรมเชิงพื้นที่ 
3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 2 2 5 
เลือก 256xxxx วิชาเลือก 1 3 x x x 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1 (หัวข๎อ) 3 0 3 6 
รวม 9 x x x 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
เลือก 256xxxx วิชาเลือก 2 3 x x x 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง) 3 0 3 6 
รวม 6 x x x 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน) 6 0 6 30 
รวม 6 x 6 30 

  4.3.2 แผน ข 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

รายวิชาเสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

รายวิชาเสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์** 

3 3 0 6 

บังคับ 2565201 ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3 3 0 6 
บังคับ 2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง 3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

รายวิชาเสริม 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม*** 

3 2 2 5 

บังคับ 2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม 3 3 0 6 
บังคับ 2565103 การเมืองและการปกครองไทย 3 3 0 6 
บังคับ 2565203 อาชญากรรมในสังคมรํวมสมัยและ

อาชญากรรมเชิงพื้นที่ 
3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 2 2 5 
เลือก 256xxxx วิชาเลือก 1 3 x x x 
เลือก 256xxxx วิชาเลือก 2 3 x x x 

รวม 9 x x x 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
เลือก 256xxxx วิชาเลือก 3 3 x x x 
เลือก 256xxxx วิชาเลือก 4 3 x x x 

การค๎นคว๎าอิสระ 1006901 การค๎นคว๎าอิสระ 1 (หัวข๎อ/เค๎าโครง) 3 0 3 6 
รวม 9 x x x 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

การค๎นคว๎าอิสระ 1006901 การค๎นคว๎าอิสระ 2 (สอบป้องกัน) 3 0 3 6 
รวม 9 0 3 6 

5.  ค าอธิบายรายวิชา 
 5.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  5.1.1 รายวิชาบังคับ   
2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง 3(3-0-6) 
  Theories of Political Science and Political Philosophy  
  ต๎นก าเนิดและวิวัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ และปรัชญาการเมือง  
โดยเน๎นทฤษฎีขอบขํายที่เกี่ยวกับกระบวนทัศน์และการประยุกต์แนววิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์และ
ปรัชญาการเมือง ต้ังแตํอดีต ปัจจุบันและอนาคต การส ารวจชั้นสูงเก่ียวกับมโนทัศน์เรื่อง เสรีภาพ 
ความยุติธรรมและอ านาจรัฐ โดยพิจารณามโนทัศน์เหลําน้ีในเชิงการวิเคราะห์ในระดับนามธรร ม
ภายในกรอบแนวคิดเก่ียวกับ สิทธิ หน๎าท่ี ความรับผิดชอบและความเป็นพลเมือง  
 

2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Research Methodology in Political Science  
  การต้ังค าถามและการต้ังสมมุติฐานในการวิจัย การใช๎เครื่ องมือในการตอบค าถาม
ในการวิจัยอันประกอบด๎วยกรรมวิธีในการรวบรวมข๎อมูล เชํน การใช๎แบบสอบถาม และ  
การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพในบริบททางรัฐศาสตร์  
 

2565103 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government  
  วัฒนาการการเมืองและการปกครองไทย กํอนและหลังปฏิวัติการเมืองและการปกครอง
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันทางการเมืองการปกครอง 
การวิเคราะห์และการตีความการเมืองไทยสมัยใหมํ วิวาทะในการเมืองและการปกครองไทย 
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2565201      ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3(3-0-6) 
  Criminological Theory   
  ทฤษฎีอาชญาวิทยา เป็นการศึกษาเชิงสหวิทยาการ เกี่ยวกับปัญหา อาชญากรรม 
โดยมุํงศึกษาถึงสาเหตุและผลของอาชญากรรม แนวทางการป้องกันอาชญากรรม ตามแนวคิดของ
ส านักตําง ๆ ในแตํละยุคได๎แกํ ส านักอาชญาวิทยาด้ังเดิม ทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผล ทฤษฎี
ความกดดัน ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม ทฤษฎีการเรียนรู๎ ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม ส านัก
ปฏิบัติฐานนิยมและทฤษฎีอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข๎อง การน าทฤษฎีตําง ๆ ไปประยุกต์ในการวิจัยทางอาชญา
วิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม และในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย 
2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม 3(3-0-6) 
  Justice Process and Society 
  กระบวนการงานยุติธรรม ซึ่งประกอบด๎วยการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรม 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และระบบงานที่ส าคัญ ได๎แกํ ทนายความ ต ารวจ อัยการ ศาล  
คุมประพฤติและราชทัณฑ์ และหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการงานยุติธรรม นอกจากน้ียัง
ครอบคลุมถึงการวางแผน การจัดองค์การ การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการมี
สํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน องค์กรภาคเอกชนตําง ๆ ท่ีเก่ียวข๎องในกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนการพัฒนาระบบงานยุติธรรมให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยน แปลงการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม   
 
2565203     อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและอาชญากรรมเชิงพื้นที่ 3(3-0-6)  
  Crimes in Contemporary Society and Area Crimes 
  ทฤษฎีและประเภทของอาชญากรรมในสังคมรํวมสมัย ได๎แกํ อาชญากรรมที่เกิด
การกระท าที่สํงผลกระทบตํอสังคมสํวนรวม เชํน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชญากรรมข๎ามชาติ การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมหรือ การใช๎
เทคโนโลยีในการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาของอาชญากรรมที่เกี่ยวข๎องใน
แตํละพ้ืนที ่
  5.1.2 รายวิชาเลือก   
2565104    ขบวนการทางสังคมและสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 
  Social Movement and Human Rights   
  รูปแบบลักษณะการรวมตัวในกระท าการรวมหมูํ และการสร๎างพลังทางการเมืองที่
สํงผลตํอกระบวนการนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์ทางอ านาจในระบบการเมือง  
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การอภิปรายถึงบทบาทของกลุํมพลังทางการเมือง ขบวนการทางสังคมและประชาสังคมในบริบท
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศและระดับสากล 
 
2565105     ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  Contemporary Political Thought  
  อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และการปฏิวัติทางการสื่อสารที่มีตํอความคิดทางการเมือง 
บทบาทที่ลดลงของรัฐชาติ และประชาธิปไตยแบบตัวแทน การขยายตัวของการเมืองที่ไมํอยํูใน
กรอบของสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการในรูปแบบตําง ๆ  
 
 

2565106     หลักการและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  Principle and Comparative Local Government  
  หลักการปกครองสํวนท๎องถ่ิน การปกครองท๎องถ่ินในรัฐเด่ียวและสหพันธรัฐ 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าท่ีของการปกครองท๎องถ่ินในประเทศตําง ๆ รวมทั้ง
การคลังท๎องถ่ินและความสัมพันธ์ระหวํางรัฐบาลและสํวนท๎องถ่ิน  
 
2565107     การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท 3(3-0-6) 
  Unban and Rural Politic and Governance  
  มิติทางการเมืองและการบริหารการเปลี่ยนผําน และความขัดแย๎งที่เกิดข้ึนในเมือง
และชนบท เศรษฐศาสตร์การเมืองและสังคมวิทยาการเมือง ทางการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย๎งใน
การเปลี่ยนผํานของการเมืองและการจัดการปกครองพ้ืนที่เมือง ชนบท และพ้ืนที่ใหมํ ๆ อันเป็นผล
จากการเปลี่ยนผํานของพ้ืนที่  
 

2565108     เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Political Economy on Rural Development  
  เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหมํในยุคโลกาภิวัตน์ที่สํงผลตํอการพัฒนาท๎องถ่ินในประเทศ
ก าลังพัฒนา การพัฒนาทางเลือกเน๎นคนยากจน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาแนวนิเวศ 
 

2565109     สัมมนาการเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก 3(2-2-5) 
  Thai Politics in Regional and Global Context  
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  การเลือกสรรประเด็นศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเมืองไทยที่สัมพันธ์กับภูมิภาคและ
การเมืองโลก วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก และภูมิภาค โลกาภิวัตน์ 
ปรากฎการณ์ข๎ามประเทศ ข๎ามพรมแดนศึกษา แนวคิดและกรอบ การวิเคราะห์ประเด็น
ความสัมพันธ์ข๎ามแดนรัฐชาติและอ านาจอภิปไตย ท าความเข๎าใจกลไกขององค์กรโลกและภูมิภาค 
ขบวนการทางสังคมระดับชาติ นัยสัมพันธ์ระหวํางการเมืองภายนอกและภายในประเทศ  
 

2565204 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 3(3-0-6)  
  Social and Family Violence 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการใช๎ความรุนแรงใน
ครอบครัว แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ได๎แกํ การคุกคามทางเพศ 
การกระท ารุนแรงตํอเด็กและสตรี และอื่น ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช๎ในการป้องกัน ลดปัญหา และ
แก๎ไขปัญหาความรุนแรงจากมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังในระดับนโยบายและการน านโยบาย
มาปฏิบัติ 
 

2565205 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
  Economic Crime  
  ศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบการกํออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบตําง ๆ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจตําง ๆ ท่ี สํงผล
กระทบตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได๎แกํ การกํออาชญากรรมโดยการใช๎เทคโนโลยี การกํอ
อาชญากรรมทางการเงินระหวํางประเทศ อาชญากรรมข๎ามชาติ การฉ๎อโกงทางการเงิน
การธนาคาร อาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา และอาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  
 
2565206 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม และสังคม  3(2-2-5) 
  Seminar on Justice Administration and Society 
  อภิปรายปัญหาทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคมต้ังแตํกระบวนการยุติธรรม
ต๎นทางเริ่มต้ังแตํประชาชน ผู๎เสียหาย อ านาจหน๎าท่ีและการบริหารงานของต ารวจ พนักงาน
อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ในกระบวนการทางยุติธรรมทางอาญา การให๎ความคุ๎มครองสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานของผู๎ต๎องขัง จ าเลย ผู๎เสียหายและพยานในคดีอาญา โดยมุํงเน๎นถึงยุทธศาสตร์ แนวทาง
และวิธีและวิธีการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริหารงานยุติธรรมและสังคมที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
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2565207 คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคม 3(3-0-6) 
  Morality and Ethics Personnel in the Process of Justice and 
Society 
  ศึกษา ถึงเน้ือหาด๎าน คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรด๎านกระบวนการยุติธรรม
เพ่ือให๎สามารถน าหลักคิด วิเคราะห์ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรู๎ ความสามารถ  
ไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ที่ถูกต๎องเหมาะสมทํามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ตลอดจนการหาแนวทางป้องกันและแก๎ไขปัญหาของสังคมที่เกิดข้ึนปัจจุบันและในอนาคตได๎อยําง
เป็นระบบตํอไป  
 
 
 
 

2565208     นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม  3(3-0-6) 
  Forensic Science and Justice System 
  แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ ในกระบวนการยุติธรรมที่
เก่ียวกับพยานหลักฐานและการพิสูจน์เพ่ือความยุติธรรม หลักวิชาชีพและจริยธรรมใน
กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์กับการท าหน๎าท่ีของระบบยุติธรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ 
 

2565209     ดิจิทัลทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) 
  Criminological Digital and Justice 
  การประยุกต์ใช๎ระบบดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานด๎านอาชญาวิทยา  บริหาร
กระบวนการยุติธรรมและสังคม  การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดท าระบบสารสนเทศทางด๎าน
อาชญาวิทยา บริหารกระบวนการยุติธรรมและสังคม และการประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือป้องกันทางด๎านอาชญาวิทยา บริหารกระบวนการยุติธรรมและสังคม 
 

2565210     การเขียนเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยา 3(2-2-5) 
  Academic writing in criminology 
  สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับอาชญาวิทยา การวิเคราะห์รูปแบบการเขียน
วิทยานิพนธ์ การใช๎ภาษาและโวหารทางอาชญาวิทยาในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนยํอความ
สรุปความในงานเขียนทางอาชญาวิทยา การก าหนดประเด็นในการเขียนเชิงวิชาการทางอาชญา
วิทยา การเขียนยํอหน๎าในงานเขียนเชิงอาชญาวิทยา การเขียนเค๎าโครง การเขียนบทคัดยํอ  
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การเขียนสํวนประกอบของงานเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนบทความเชิงวิชาการทางอาชญา
วิทยาเพ่ือการน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพรํ 
 

2565301 กฎหมายมหาชนและระบบบริหารหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Public Law and Public Sector Administration 
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของกฎหมายมหาชน  กระบวนการ
บริหารราชการไทย ระบบการบริหารราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และการบริหารท๎องถ่ิน  
การจัดท าและการสํงมอบบริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล และจริยธรรมผู๎บริหาร 
 
 
 
 
 
 

2565302     สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมโลก 3(3-0-6) 
  Human Rights and Justice in the World Society 
  ศึกษา  ถึงบทบาทด๎านสิทธิมนุษยชนและองค์กรสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศไทยและในระดับสังคมโลก สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ข๎อถกเถียงวําด๎วย
บทบาทของกระบวนการยุติธรรมกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และปฎิญญาสากลวํา
ด๎วยสิทธิมนุษย์ชนโลก การแบํงแยกกีดกันและความไมํเป็นธรรมทางสังคม การต่ืนตัวเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
 

2565303 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Laws Regarding Natural Resource and Environment 
  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ขอบขําย ทฤษฎี  
แนวคิด แนวโน๎ม และประเด็นปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การจัดวาง
ผังเมือง การแบํงเขตพ้ืนที่ การใช๎ที่ดิน การจัดการจราจร การจัดการมลภาวะตําง ๆ ตลอดจน  
การวางแผนการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 

2565304     กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก 3(3-0-6) 
  Laws Regarding Management of the World Heritage Site 
  ศึกษากฎหมายภายในที่เกี่ยวข๎องกับพ้ืนที่มรดกโลก กฎหมายระหวํางประเทศ 
อนุสัญญาคุ๎มครอง มรดกโลก  กฎบัตรระหวํางประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี  
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การบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลก รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ มรดกโลกที่มีความเหมาะสม 
แนวทางการแก๎ไขปัญหาในด๎านตําง ๆ อยํางเหมาะสม ในระดับสากลและระดับชาติ ตลอดจน
ศึกษา หลักเกณฑ์ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องส าหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
1006901 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
  Independent Study 
  การศึกษาค๎นคว๎าตามความสนใจในกลุํมวิชาท่ีเลือกศึกษา โดยเน๎นกระบวนการวิจัย
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎และแก๎ไขปัญหาในหนํวยงาน 
 
 
 
 

1006902 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  การศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมวิชาท่ีเลือกศึกษา 
โดยเน๎นตรวจสอบความรู๎หรือค๎นหาองค์ความรู๎ที่จ าเป็นตํอการพัฒนางานในหนํวยงานของรัฐ 
 
 5.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
  English for Graduate Study 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นความสามารถ ใน
การอํานและสรุปใจความส าคัญของเอกสารงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกเขียน
บทคัดยํอวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระภาษาอังกฤษในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 

2565110    ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Scope and Methods of Political Science and Law 
  ขอบเขต ลักษณะ พัฒนาการ แนวการวิเคราะห์ปัญหา และทฤษฎีส าคัญทาง
รัฐศาสตร์เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให๎เข๎าใจสื่อความคิดที่ส าคัญและประเด็นปัญหาตําง  ๆ ที่สามารถ
น ามาศึกษาค๎นคว๎าทาง รัฐศาสตร์ และการศึกษา ความหมายพัฒนาการของกฎหมาย การแบํง
ประเภทกฎหมายในระบบตําง ๆ บํอเกิดของกฎหมาย การใช๎และการตีความกฎหมาย การอุด
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ชํองวํางกฎหมาย ระบบกฎหมายที่ส าคัญ ตลอดจนแนวคิดและปรัชญาทางกฎหมายตําง ๆ ท้ัง
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 
 
2565305   สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม  3(2-2-5) 
  Seminar on Problems of Society, Law and Justice Process  
  การอภิปรายปัญหาในสังคมวิทยากฎหมาย ความคิดในระบบกฎหมายและสถาบัน
ทางกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย การน าไปใช๎ทั้งที่ด าเนินการได๎และไมํได๎ การทบทวนบทบาทของ
สถาบันตุลาการนิติบัญญัติ และหนํวยงานของฝ่ายบริหาร ในกระบวนการยุติธรรม การเข๎าถึง
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน เรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน 
 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

           

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุํงผลิตมหาบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะเป็นผู๎น าทางธุรกิจ 
 1.2 ความส าคัญ 
 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อมโลกและเศรษฐกิจ ดังน้ันภาคธุรกิจต๎องมี
การปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ในการด าเนินธุรกิจต๎องอาศัยบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัยและเป็นผู๎น าทางธุรกิจ บุคลากรจึงต๎องมี
ความรู๎ ทักษะ ความช านาญในการบริหารธุรกิจรอบด๎านโดยสามารถน าวิธี เทคนิค และกลยุทธ์
ใหมํ ๆ เ ข๎ามาบริหารเพ่ือชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจได๎ ดังน้ันภาคธุรกิจจึงมี
ความส าคัญตํอการขับเคลื่อนประเทศให๎ก๎าวหน๎าเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแขํงขัน และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย า ต้ังอยํูในเขตพ้ืนที่ซึ่งเป็น แหลํงที่มีนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญํจ านวนมาก ดังน้ันจึงเป็นโอกาสอันดีที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จะได๎ตอบสนองความต๎องการของบุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข๎องเพ่ือพัฒนาความรู๎ ความสามารถของบุคลากร
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ในการน า วิชาทางการบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช๎เพ่ือสร๎างสรรค์อุตสาหกรรมและบริการรวมถึง
ธุรกิจอื่น ๆ ให๎เกิดประโยชน์แกํชุมชนและท๎องถ่ิน 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 มีคุณลักษณะเป็นผู๎น า มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
รับผิดชอบตํอสังคม 
  1.3.2 มีความรู๎ความเข๎าใจ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการเป็นผู๎น าทาง
ธุรกิจอยํางลุํมลึกตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัย และสอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถาวะแวดล๎อมโลก 
  1.3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ และใช๎การวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจ 
รวมถึงการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 
  1.3.4 สามารถบูรณาการองค์ความรู๎ทางธุรกิจเพ่ือประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์
ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 

2.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 2.1 ระบบการจัดการศึกษา 
  2.1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช๎ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์   
  2.1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน 8 – 9 สัปดาห์ 
และให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 9 หนํวยกิต   
 2.2 การด าเนินการหลักสูตร  
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกันยายน – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
  ภาคการศึกษาฤดูร๎อน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 หลักสูตร 
  2.3.1 จ านวนหน่วยกิต จ านวนหนํวยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
ไมํน๎อยกวํา 39 หนํวยกิต และแผน ข ไมํน๎อยกวํา 39 หนํวยกิต   
  2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน๎นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 12 หนํวยกิต และศึกษารายวิชา จ านวนไมํน๎อยกวํา 27 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
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  1) รายวิชาเฉพาะด๎าน 
   1.1) รายวิชาบังคับ ให๎เรียน จ านวน 21 หนํวยกิต 
   1.2) รายวิชาเลือก ให๎เรียน จ านวน 6 หนํวยกิต 
  2) รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให๎เรียน จ านวน 12 หนํวยกิต 
  3) รายวิชาภาษาอังกฤษ* (ไมํนับหนํวยกิต) ให๎เรียน จ านวน  2 หนํวยกิต 
  แผน ข  เป็นแผนการศึกษารายวิ ชา จ านวนไมํน๎อยกวํา 33 หนํวยกิต และ  
การท าการค๎นคว๎าอิสระ จ านวน 6 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
  1) รายวิชาเฉพาะด๎าน 
   1.1) รายวิชาบังคับ ให๎เรียน จ านวน 21 หนํวยกิต 
   1.2) รายวิชาเลือก ให๎เรียน จ านวน 12 หนํวยกิต 
  2) รายวิชาการค๎นคว๎าอิสระ ให๎เรียน จ านวน 6 หนํวยกิต 
  3) รายวิชาภาษาอังกฤษ* (ไมํนับหนํวยกิต) ให๎เรียน จ านวน  2 หนํวยกิต 
3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิสูงสุด สังกัดคณะ 

1 ดร.กิติมา  ทามาลี Ph.D.(Strategic Management) วิทยาการจัดการ 
2 ดร.แสงจิตต์  ไตํแสง ปร.ด.(การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) วิทยาการจัดการ 
3 ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ปร.ด.(การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) วิทยาการจัดการ 
4 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 
5 รศ.ดร.อัจฉรา หลํอตระกูล พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาการจัดการ 

 
4.  รายวิชา และแผนการศึกษา 
 4.1 รายวิชา แผน ก แบบ ก2 
  4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  รายวิชาบังคับ  ให๎เรียน 7 รายวิชา จ านวน 21 หนํวยกิต ดังตํอไปน้ี 
3655101  การจัดการแนวใหมํ 3(3-0-6) 
3655103  การจัดการการด าเนินงานข้ันสูง 3(3-0-6) 
3655201  การจัดการการตลาดสมัยใหมํ 3(3-0-6) 
3655701  การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 
3655702  การบัญชีเพ่ือการจัดการข้ันสูง 3(3-0-6) 
3655801  วิธีวิจัยทางธุรกิจข้ันสูง 3(2-2-5) 
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3656104  การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหมํ 3(3-0-6) 
  รายวิชาเลือก เรียนไมํน๎อยกวํา 2 รายวิชา จ านวน 6 หนํวยกิตดังตํอไปน้ี 
3655102  ผู๎ประกอบการยุคใหมํ 3(3-0-6) 
3655802  สัมมนาบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
3656105  การจัดการการเปลี่ยนแปลงแนวใหมํ 3(3-0-6) 
3656106  เครือขํายทางธุรกิจและธุรกิจระหวํางประเทศ 3(3-0-6) 
3656202  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการข้ันสูง 3(3-0-6) 
3656203  กฎหมายกับสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
1006902  วิทยานิพนธ์ 12 หนํวยกิต 
  4.1.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3)* 
 4.2 รายวิชา แผน ข 
  4.2.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  รายวิชาบังคับ  ให๎เรียน 7 รายวิชา จ านวน 21 หนํวยกิต ดังตํอไปน้ี 
3655101  การจัดการแนวใหมํ 3(3-0-6) 
3655103  การจัดการการด าเนินงานข้ันสูง 3(3-0-6) 
3655201  การจัดการการตลาดสมัยใหมํ 3(3-0-6) 
3655701  การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 
3655702  การบัญชีเพ่ือการจัดการข้ันสูง 3(3-0-6) 
3655801  วิธีวิจัยทางธุรกิจข้ันสูง 3(2-2-5) 
3656104  การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหมํ 3(3-0-6) 
  รายวิชาเลือก เรียนไมํน๎อยกวํา 4 รายวิชา จ านวน 12 หนํวยกิตดังตํอไปน้ี 
3655102  ผู๎ประกอบการยุคใหมํ 3(3-0-6) 
3655802  สัมมนาบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
3656105  การจัดการการเปลี่ยนแปลงแนวใหมํ 3(3-0-6) 
3656106  เครือขํายทางธุรกิจและธุรกิจระหวํางประเทศ 3(3-0-6) 
3656202  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการข้ันสูง 3(3-0-6) 
3656203  กฎหมายกับสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  4.2.2 รายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
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1006901  การค๎นคว๎าอิสระ 6 หนํวยกิต 
  4.1.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3)* 
 *  กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP, 
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหน่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต 
 
 
 
 
 4.3 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ภาษาอังกฤษ 
(ไมํนับหนํวยกิต) 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

บังคับ 3655801 วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3 2 2 5 
บังคับ 3655104 การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหมํ 3 3 0 6 
บังคับ 3655101 การจัดการแนวใหมํ 3 3 0 6 

รวม 9 8 2 17 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 3655201 การจัดการการตลาดสมัยใหมํ 3 3 0 6 
บังคับ 3655701 การจัดการการเงินขั้นสูง 3 3 0 6 
เลือก 365xxxx วิชาเลือก 1 3 3 0 6 

รวม 9 11 2 23 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 3655103 การจัดการการด าเนินงานขั้นสูง 3 3 0 6 
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บังคับ 3655702 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 3 3 0 6 
วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ (หัวข๎อ) 3 0 0 0 

รวม 9 6 0 12 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
เลือก 365xxxx วิชาเลือก 2 3 3 0 6 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง) 3 0 0 0 
รวม 6 3 0 6 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน) 6 0 0 0 
รวม 6 0 0 0 

  4.4 แผนการศึกษา แผน ข 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
ภาษาอังกฤษ 

(ไมํนับหนํวยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 2 1 2 3 

บังคับ 3655801 วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3 2 2 5 
บังคับ 3655104 การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหมํ 3 3 0 6 
บังคับ 3655101 การจัดการแนวใหมํ 3 3 0 6 

รวม 9 8 2 17 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 3655201 การจัดการการตลาดสมัยใหมํ 3 3 0 6 
บังคับ 3655701 การจัดการการเงินขั้นสูง 3 3 0 6 
เลือก 365xxxx วิชาเลือก 1 3 3 0 6 
เลือก 365xxxx วิชาเลือก2 3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิศึกษาด้วยตนเอง 
บังคับ 3655103 การจัดการการด าเนินงานขั้นสูง 3 3 0 6 
บังคับ 3655702 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 3 3 0 6 
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เลือก 365xxxx วิชาเลือก 3 3 3 0 6 
รวม 9 9 0 18 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิศึกษาด้วยตนเอง 
เลือก 365xxxx วิชาเลือก 4 3 3 0 6 

การค๎นคว๎าอิสระ 1006901 การค๎นคว๎าอิสระ (หัวข๎อ/เค๎าโครง) 3 0 0 0 
รวม 6 3 0 6 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิศึกษาด้วยตนเอง 
การค๎นคว๎าอิสระ 1006901 การค๎นคว๎าอิสระ (สอบป้องกัน) 3 0 0 0 

รวม 3 0 0 0 

 
5.  ค าอธิบายรายวิชา 
 5.1 รายวิชาเฉพาะด้าน 
  5.1.1 รายวิชาบังคับ   
3655101 การจัดการแนวใหม่ 3(3-0-6) 
  Modern Management 
  แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการแนวใหมํ สารสนเทศ
เพ่ือการจัดการในยุค 4.0 การบูรณาการศาสตร์ ทางการจัดการแนวตะวันตกกับตะวันออก  
ศาสตร์พระราชา ธรรมาภิบาล กรณีศึกษา 
 

3655103 การจัดการการด าเนินงานขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Operations Management 
  การด าเนินงานกับการเพ่ิมผลผลิต  กลยุทธ์การด าเนินภายใต๎สภาวะแวดล๎อมโลก 
การพยากรณ์ การออกแบบสินค๎าและบริการ การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการ  
การตัดสินใจที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินง านในด๎านก าลังการผลิต ท าเลที่ต้ัง ผังการด าเนินงาน   
ซัพพลายเชน สินค๎าคงคลัง การจัดตารางการผลิต การบ ารุงรักษา เทคนิคการผลิตสมัยใหมํ  
การด าเนินงานกับความรับผิดชอบตํอสังคม 
 

3655201 การจัดการการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  Modern Marketing Management  
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  บทบาทของการตลาดในการพัฒนากลยุทธ์สูํความส าเร็จทางธุรกิจ การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดในสถานการณ์
ปัจจุบัน การด าเนินการตามแผนการตลาด และการควบคุม ประเด็นพิเศษทางการจัดการตลาด 
 

3655701 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Financial Management  
  แนวคิดการจัดการการเงิน การวิเคราะห์การพยากรณ์ และการวางแผนทางการเงิน 
การจัดการสินทรัพย์ งบลงทุน โครงสร๎างเงินทุน นโยบายเงินปันผล และการจัดการเงินทุน 
ประเด็นพิเศษ ในการจัดการทางการเงิน 
 

3655702 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Managerial Accounting  
  กระบวนการทางบัญชีบริหาร การพัฒนาข๎อมูลระบบต๎นทุน การรวบรวมและสะสม
ข๎อมูล การวิเคราะห์ระบบต๎นทุน ตลอดจนการแปลความหมายของข๎อมูลระบบต๎นทุนความส าคัญของ
การบริหารต๎นทุนเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน โดยใช๎เทคนิคข้ันสูงทางการบัญชีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
3655801 วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 
  Advanced Research Methodology for Business   
  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ข้ันตอนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การก าหนด
ปัญหาและหัวข๎อการวิจัย การสร๎างกรอบแนวคิดการวิจัย การก าหนดตัวแปรและมาตรวัด การต้ัง
สมมุติฐาน ประชากรและกลุํมตัวอยําง การสร๎างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข๎อมูล การใช๎สถิติ
วิเคราะห์ข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

3656104 การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ 3(3-0-6) 
  Modern Strategic Management 
  การจัดการเก่ียวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู๎บริหารระดับสูง 
เพ่ือให๎ธุรกิจด ารงอยํูและเจริญเติบโตอยํางมีจรรยาบรรณทํามกลางสภาวะการแขํงขันที่
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก และภายในของธุรกิจ การก าหนดทิศทาง
ของธุรกิจ การก าหนดเป้าหมาย การจัดท าแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์สูํการปฏิบัติและ
การควบคุมเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ รวมทั้ง การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  5.1.2 รายวิชาเลือก   
3655102 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) 
  New Age Entrepreneurs 
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  การมุํงพัฒนาทักษะด๎านการเป็นผู๎ประกอบการด๎วยเทคนิคสมัยใหมํผสมผสาน
หลักการด๎านการบริหารจัดการ ทั้งแนวตะวันตกและตะวันออก การบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ 
บทบาทและความส าคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหมํ การเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร๎อม
เพ่ือเป็นผู๎ประกอบการ และการสร๎างธุรกิจใหมํ การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู๎ประกอบการ ที่มี
คุณธรรมและสร๎างสรรค์กรณีศึกษา 
  

3655802 สัมมนาบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Seminar in Business Administration 
  วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก๎ไขปัญหาทางการจัดการ การตลาด อุตสาหกรรม 
โรงแรมและการทํองเท่ียว โลจิสติกส์ การเงินและการบัญชี การตัดสินใจ ประเด็นที่ทันสถานการณ์
ตลอดจนแนวโน๎มและเทคโนโลยีใหมํ ๆ เพ่ือให๎มีประสบการณ์ในการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช๎
ในทางปฏิบัติ โดยอาศัยเทคนิคทางด๎านกรณีศึกษา นักศึกษาจะต๎องแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ข๎อคิดเห็น รวมทั้งต๎องท าการค๎นคว๎าข๎ อมูล  ตลอดจนให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
อยํางกว๎างขวาง และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยด าเนินการจัดสัมมนา และน าเสนอผล
การสัมมนาเป็นเอกสารรายงาน 
3656105 การจัดการการเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ 3(3-0-6) 
  Modern Change Management 
  การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการกลยุทธ์ทางการเปลี่ยนแปลง  กระบวนการ
บริหารจัดการสมัยใหมํ และการปรับโครงสร๎างการบริหารและการจัดการภายในองค์การ  
การพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมสมัยใหมํรํวมกับการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
ทางการบริหารน ามาประยุกต์ปรับใช๎ในการบริหารจัด การภายใต๎วิกฤตที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  
โดยการสร๎างแรงผลักดันให๎เกิดการขับเคลื่อนภายใต๎การจัดการการแปลี่ยนแปลง 
 

3656106 เครือข่ายทางธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  Business Network and International Business 
  การพัฒนาเครือขํายทางธุรกิจ การสร๎างความเข๎มแข็งอยํางย่ังยืน ความส าคัญของ
ธุรกิจระหวํางประเทศ ทฤษฎีทางด๎านการบริหารธุรกิจระหวํางประเทศ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ระหวํางประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมที่ส าคัญตํอการประกอบธุรกิจระหวํางประเทศ  
การน าเข๎าสํงออก การศึกษาปัญหาและธุรกิจในประเทศตําง ๆ กรณีศึกษา 
 

3656202 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Managerial Economics  
  หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค โดยวิเคราะห์อุปสงค์
และอุปทาน การวิเคราะห์การผลิตและต๎นทุนการผลิต การก าหนด ราคาในตลาดประเภทตํางๆ 
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และการก าหนดราคาในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์ก าไร การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  
การวิเคราะห์ปัญหาด๎วยโปรแกรมเส๎นตรง การวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการประยุกต์
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช๎ในการบริหารงานในด๎านตําง ๆ  
 

3656203 กฎหมายกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Laws on the Business Environment  
  กฎหมาย ที่มีความสัมพันธ์ใน การประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับแรงงาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร กฎหมายสิ่งแวดล๎อม กฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภค 
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับก ารด าเนินธุรกิจระหวํางประเทศ กฎหมายเครื่องหมายค๎า กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญหา 
 5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
1006901 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
  Independent Study 
  การศึกษาค๎นคว๎าตามความสนใจในกลุํมวิชาท่ีเลือกศึกษา โดยเน๎นกระบวนการวิจัย
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎และแก๎ไขปัญหาในหนํวยงาน 
1006902 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  การศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าวิทยานิพน์ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมวิชาท่ีเลือกศึกษา 
โดยเน๎นตรวจสอบความรู๎หรือค๎นหาองค์ความรู๎ที่จ าเป็นตํอการพัฒนางาน (ส าหรับแผน ก แบบ ก2) 
 5.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
  English for Graduate Study 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นความสามารถ ใน
การอํานและสรุปใจความส าคัญของเอกสารงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกเขียน
บทคัดยํอวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระภาษาอังกฤษในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
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ตอนที่ 3 
ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------  

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ว่า
ดว้ย การจดัการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ . 2560 ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และมตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา ในคราวประชุมครัง้ที ่
๓/๒๕๖๓ วนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๖๓ จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยา ว่าดว้ย การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบันกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ว่าดว้ย การ
จดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕60 
 บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ มต ิหรอืค าสัง่อื่นใดที่ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ช้
ขอ้บงัคบัน้ีแทน 
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 ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “มหาวทิยาลยั”  หมายความว่า  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
 “ สภามหาวทิยาลยั ” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยา 
 “สภาวชิาการ ” หมายความว่า สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยา  

 “อธกิารบด”ี หมายความว่า  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
 “คณบด”ี หมายความว่า คณบดขีองคณะทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษาในสงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
 “นกัศกึษา” หมายความวา่ นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยา 
 “คณะกรรมการบณัฑติศกึษา ” หมายความว่า คณะกรรมการบณัฑติศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ทีแ่ต่งตัง้โดยสภามหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยา 
 “คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร” หมายความว่า  คณะกรรมการซึง่มหาวทิยาลยั
แต่งตัง้จากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และอาจารยป์ระจ า ตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่องเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. ๒๕๕๘ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 “ผูท้รงคุณวุฒิ ”  หมายความว่า ผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ในสาขาวชิานัน้ ๆ 
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั ซึง่อาจเป็นบุคคลภายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยากไ็ด ้
 “หลกัสตูร” หมายความว่า หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยาทีเ่ปิดสอน 
 “อาจารยป์ระจ า” หมายความว่า บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์ในสงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยาทีเ่ปิด
สอนหลกัสตูรนัน้ ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยาและปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา 
 “อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ” หมายความว่า อาจารยป์ร ะจ าทีม่คุีณวุฒติรงหรอื
สมัพนัธก์บัสาขาวชิาของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน ซึง่มหีน้าทีส่อนและคน้ควา้วจิยัในสาขาวชิา
ดงักล่าว ทัง้น้ี สามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรหลายหลกัสตูรไดใ้นเวลาเดยีวกนั แต่ต้อง
เป็นหลกัสตูรทีอ่าจารยผ์ูน้ัน้มคุีณวุฒติรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาของหลกัสตูร 
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 “อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ” หมายความว่า อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ี
ภาระหน้าทีใ่นการบรหิารและพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ตัง้แต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การตดิตามประเมนิผลและการพฒันาหลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูรต้องอยู่ประจ าหลกัสตูรนัน้ต ลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเกนิกว่า ๑ หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนัไม่ได ้ยกเวน้ พหุวทิยาการหรอืสห
วทิยาการ ใหเ้ป็นอาจารย์ ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรไดอ้กีหน่ึงหลกัสตูรและอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูรสามารถซ ้าไดไ้ม่เกนิ ๒ คน 
 “อาจารยพ์เิศ ษ”  หมายความว่า  อาจารยผ์ูส้อนทีไ่ม่ใช่อาจารยป์ระจ าตาม
ขอ้บงัคบัน้ี 
 “วทิยานิพนธ์ ” หมายความว่า วทิยานิพนธต์ามเกณฑม์าตรฐาน หลกัสตูร
ระดบัอุดมศกึษา 
 “การคน้ควา้อสิระ ” หมายถงึ การคน้ควา้อสิระตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอุดมศกึษา 
 “ส านกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา ” หมายความว่า ส านกังาน
คณะกรรมการบณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
 “ผูอ้ านวยการส านกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา ” หมายความว่า 
ผูอ้ านวยการส านกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยา 
 “คณะกรรมการการอุดมศกึษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศกึษาตาม
กฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ
 ขอ้ 5 ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบัน้ี  และใหม้อี านาจออกประกาศ 
ค าสัง่เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 
 การใดทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี หรอืไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ีให้
อธกิารบด ีมอี านาจวนิิจฉยัชีข้าดและรายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ ค าวนิิจฉยัใหถ้อืเป็น
ทีสุ่ด 

 
หมวดท่ี ๑ 
บททัว่ไป 

 
 ขอ้ ๖ ใหม้หาวทิยาลยัจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์           และภาระหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ .ศ. 
๒๕๔๗ 
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 ขอ้ ๗ ในการจดัการศกึษาตามขอ้ ๖ ใหย้ดึหลกัมาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา                        
ขอ้บงัคบั และระบบการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
 

หมวดท่ี  ๒ 
ระบบการศึกษา 

 
 ขอ้ ๘ มหาวทิยาลยัจดัระบบการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 
   8.๑  การจดัการศกึษาภาคปกต ิ
    มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาภาคปกตใินระบบทวภิาค โดย ๑ ปี
การศกึษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห ์และ
อาจจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 1 ภาคเรยีน มรีะยะเวลาศกึษาไม่เกนิ 8 – 9 สปัดาห ์และให้
ลงทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกนิ 9 หน่วยกติ  
   8.๒  การจดัการศกึษาภาคพเิศษ 
    มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาภาคพเิศษในระบบทวภิาค นอกเวลา
ราชการ โดย ๑ ปีการศกึษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 
๑๕ สปัดาห ์และอาจจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 1 ภาคเรยีน มรีะยะเวลาศกึษาไม่เกนิ 8 – 9 
สปัดาห ์และใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกนิ 9 หน่วยกติ  
 ขอ้ ๙ ระบบการคดิหน่วยกติ  
   ๙.๑ รายวชิาภาคทฤษฎทีีใ่ชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปญัหาไม่น้อย
กว่า  ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค  
   ๙.๒ รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตทิีใ่ชเ้วลามค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 
   ๙.๓ การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 
   ๙.๔ การท าโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายทีใ่ชเ้วลาท าโครงงานหรอืกจิกรรมนัน้ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา
ปกตใิหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบ ทวภิาค 
   ๙.๕ การคน้ควา้อสิระทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมง
ต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 
   ๙.๖ วทิยานิพนธท์ีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษาปกตใิหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 
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หมวดท่ี  ๓ 
หลกัสตูร 

 
 ขอ้ ๑๐ หลกัสตูร 
   ๑๐.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และประกาศนียบตัรบณัฑติ
ชัน้สงู มุ่ งใหค้วามสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของชาต ิ
ปรชัญาของการอุดมศกึษา ปรชัญาของสถาบนัอุดมศกึษา และมาตรฐานวชิาการและวชิาชพี 
เน้นการพฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชพีใหม้คีวามช านาญในสาขาวชิาเฉพาะ เพื่อใหค้วามรู้
ความเชีย่วชาญ สามารถปฏบิตังิานไดด้ี ยิง่ขึน้โดยเป็นหลกัสตูรการศกึษาทีม่ลีกัษณะ
เบด็เสรจ็ในตวัเอง 
   ๑๐.๒ หลกัสตูรปรญิญาโทและปรญิญาเอก มุ่งใหม้คีวามสมัพนัธ์
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของชาต ิ ปรชัญาของการอุดมศกึษา  
ปรชัญาของสถาบนัอุดมศกึษา และมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีทีเ่ป็นสากล เน้นการพฒันา
นกัวชิาการและนกัวชิาชพี ทีม่คีวามรู ้ ความสามารถระดบัสงู ในสาขาวชิาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวจิยัเพื่อใหส้ามารถบุกเบกิแสวงหาความรูใ้หม่ ไดอ้ย่างอสิระรวมทัง้  มี
ความสามารถในการสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ทีต่น
เชีย่วช าญกบัศาสตรอ์ื่นไดอ้ย่างต่อเน่ือง  มคุีณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชพีในระดบัปรญิญาโท  มุ่งใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการสรา้งและประยุกต์ใช้
ความรูใ้หม่เพื่อการพฒันางานและสงัคม ในขณะทีร่ะดบัปรญิญาเอก มุ่งใหม้คีวามสามารถใน
การคน้ควา้วจิยัเพื่อสรรคส์รา้งองคค์วามรูใ้หม่หรอืนวตักรรม ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
สงัคมและประเทศ 
 ขอ้ ๑๑ โครงสรา้งของหลกัสตูร 
   ๑๑.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติ
ชัน้สงู ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกติ 
   ๑๑.๒ หลกัสตูรปรญิญาโท ใหม้จี าน วนหน่วยกติรวมตลอด หลกัสตูร ไม่
น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกติ โดยแบ่งการศกึษาเป็น ๒ แผน คอื 
    แผน ก  เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารท า
วทิยานิพนธ ์ ดงัน้ี 
    แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวทิยานิพนธซ์ึง่เทยีบค่าไดไ้ม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกติ  และมหาวทิยาลยัอาจก าหนดใหศ้กึษารายวิ ชาเพิม่เตมิ หรอืท ากจิกรรมวชิาการ
อื่นเพิม่ขึน้ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกติ แต่ต้องมผีลสมัฤทธิต์ามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
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    แบบ ก ๒  ท าวทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกติ  และศกึษา
รายวชิาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกติ 
    แผน ข เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการศกึษารายวชิาโดยไม่ต้อง
ท าวทิยานิพนธ ์แต่ต้องมกีารคน้ควา้อสิระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติและไม่เกนิ ๖ หน่วยกติ 
   ๑๑.๓ หลกัสตูรปรญิญาเอก แบ่งการศกึษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการ
วจิยัเพื่อพฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชพีชัน้สงู คอื 
    แบบ ๑ เป็นแผนก ารศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารท า
วทิยานิพนธท์ีก่่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่  มหาวทิยาลยัอาจก าหนดใหม้กีารศกึษารายวชิา
เพิม่เตมิ  หรอืท ากจิกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่ขึน้ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกติ แต่ต้องมผีลสมัฤทธิ ์
ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดดงัน้ี 
     แบบ ๑.๑  ผูเ้ขา้ศกึษาที่ ส าเรจ็ปรญิญาโท จะต้องท า
วทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกติ 
     แบบ ๑.๒ ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาตร ีจะต้องท า
วทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกติ 
     ทัง้น้ี  วทิยานิพนธต์าม  แบบ ๑ .๑ และ แบบ ๑ .๒ 
จะต้องมคุีณภาพและมาตรฐานเดยีวกนั 
    แบบ ๒ เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวจิยั โดยมกีารท าวทิยานิพนธ์
ทีม่คุีณภาพสงูและก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และมกีารศกึษารายวชิา
เพิม่เตมิ  ดงัน้ี 
     แบบ ๒.1 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาโท จะต้องท า
วทิยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกติและศกึษารายวชิาอกีไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกติ 
     แบบ ๒.๒ ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาโท จะต้องท า
วทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกติและศกึษารายวชิาอกีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกติ 
     ทัง้น้ี วทิยานิพนธต์าม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้อง
มคุีณภาพและมาตรฐานเดยีวกนั 
 ขอ้ ๑๒ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรใหเ้ป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. ๒๕๕๘ และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ คอื              
   ๑๒.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสตูรประกาศนียบตัร
บณัฑติชัน้สงู ใหใ้ชเ้วลาการศกึษาไม่เกนิ ๓ ปีการศกึษา 
   ๑๒.๒ หลกัสตูรปรญิญาโท ใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ ๕ ปี
การศกึษา 
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   ๑๒.๓ หลกัสตูรปรญิญาเอกใหใ้ชเ้วลาการศกึษา ดงัน้ี 
    ๑๒.๓.๑ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า
แลว้เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ ๘ ปีการศกึษา 
    ๑๒.๓.๒ ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาปรญิญาโทหรอื
เทยีบเท่า แลว้เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ ๖ ปีการศกึษา 
  
   ทัง้น้ี ใหน้บัเวลาศกึษาจากวนัทีเ่ปิดภาคการศกึษาแรกเขา้ทีเ่ขา้ศกึษา
ในหลกัสตูร  นัน้หากพน้ระยะเวลาทีก่ าหนดในขอ้ ๑๒.๑ ขอ้ ๑๒.๒ และขอ้ ๑๒.๓ ใหถ้อืว่ า
พน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
 

หมวดท่ี  ๔ 
คณาจารย์ 

 
 ขอ้ ๑๓ จ านวน คุณวุฒ ิและคุณสมบตัขิองอาจารย์ 
   ๑๓.๑ ประกาศนียบตัรบณัฑติ    
    ๑๓.๑.๑ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มคุีณวุฒขิ ัน้ต ่าปรญิญาโทหรอื
เทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็นผลงาน
ทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวจิยั 
    ส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติทางวชิาชพี อาจารย์
ประจ าหลกัสตูรต้องมคุีณสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีนัน้ ๆ 
    ๑๓.๑.๒อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มี
คุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิ ญา และ
เป็นผลงานทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวจิยั 
    กรณีทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหา
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจ านวน หรอืมจี านวนนกัศกึษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
มหาวทิยาลยัต้อ งเสนอจ านวนและคุณวุฒขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทีม่นีัน้ให้
คณะกรรมการอุดมศกึษาพจิารณาเป็นรายกรณี 
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    ๑๓.๑.๓ อาจารยผ์ูส้อน ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหรอือาจารยพ์เิศษ
ทีม่คุีณวุฒขิ ัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัหรอืใน
สาขาวชิาของรายวชิาทีส่อนและต้องมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและมผีลงานทางวชิาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณา แต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่าง
น้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั 
    ในกรณีของอาจารยพ์เิศษ อาจไดร้บัการยกเวน้คุณวุฒปิรญิญาโท
แต่ทัง้น้ีต้องมคุีณวุฒขิ ัน้ต ่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และมปีระสบการณ์ท างานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวชิาทีส่อนมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๖ ปี หากรายวชิาใดมคีวามจ าเป็นต้องใชค้วามเชีย่วชาญ
ของบุคลากรภายนอกมากกว่ารอ้ยละ ๕๐ มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินการไดเ้พื่อใหผู้เ้รยีน
ไดร้บัประโยชน์สงูสุด แต่ต้องมอีาจารยป์ระจ าร่วมรบัผดิชอบกระบวนการเรยีนการสอนและ
พฒันานกัศกึษาตลอดการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิานัน้ ๆ  
    ส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติทางวชิาชพี อาจารย์
ผูส้อนต้องมคุีณสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีนัน้ ๆ 
   ๑๓.๒ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู    
    ๑๓.๒.๑อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเท่า                 หรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี าแหน่งรองศาสตราจารย ์
และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึง ของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวจิยัส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงูทางวชิาชพี อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรต้องมคุีณสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีนัน้ ๆ    
     
    ๑๓.๒.๒ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  จ านวนอย่าง
น้อย ๕ คน มคุีณวุฒปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบทีม่ตี าแหน่ง
ศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็น
ผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวจิยั 
    กรณีทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัสาขาวชิาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจ านวนหรอืมนีกัศกึษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวทิยาลยั
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ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทีม่นีัน้ใหค้ณะกรรมการการ
อุดมศกึษาพจิารณาเป็นรายกรณี 
    ๑๓.๒.๓ อาจารยผ์ูส้อน ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหรอื
อาจารยพ์เิศษ ทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั หรอืในสาขาวชิาของ
รายวชิาทีส่อน และต้องมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและมผีลงานทางวชิาการ ทีไ่ม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศกึษาเพื่อร ั บปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตาม
หลกัเกณฑ ์ทีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั  
    ในกรณีของอาจารยพ์เิศษ อาจไดร้บัการยกเวน้คุณวุฒปิรญิญา
เอกแต่ทัง้น้ีต้องมคุีณวุฒขิ ัน้ต ่าปรญิญาโ ทหรอืเทยีบเท่า และมปีระสบการณ์การท างานที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาทีส่อนมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทัง้น้ี หากรายวชิาใดมคีวามจ าเป็นต้องใช้
ความเชีย่วชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่ารอ้ยละ ๕๐ มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินการ
ไดเ้พื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประโยชน์สงูสุด แต่ต้องมอีาจารยป์ร ะจ าร่วมรบัผดิชอบกระบวนการ
เรยีนการสอนและพฒันานกัศกึษาตลอดการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิานัน้ ๆ  
    ส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงูทางวชิาชพี 
อาจารยผ์ูส้อนต้องมคุีณสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีนัน้ ๆ  
   ๑๓.๓ ปรญิญาโท      
    ๑๓.๓.๑ อาจารยป์ระจ าหลั กสตูร มคุีณวุฒขิ ัน้ต ่าปรญิญาโทหรอื
เทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็น
ผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตาม หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โ ดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวจิยั   
    ๑๓.๓.๒ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จ านวนอย่าง
น้อย ๓ คน มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา แ ละเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ ์ทีก่ าหนดในการ
พจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี
ยอ้นหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวจิยั 
    กรณีทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหา
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจ านวนหรอืมนีกัศกึษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวทิยาลยั
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ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทีม่นีัน้ใหค้ณะกรรมการการ
อุดมศกึษาพจิารณาเป็นรายกรณี 
    ๑๓.๓.๓ อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอื 
     (๑) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัและการคน้ควา้
อสิระ ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่า
ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาและเป็นผลง านทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวจิยั 
     (๒) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วม (ถ้ามี ) ต้องมี
คุณวุฒแิละคุณสมบตัดิงัน้ี  
       (ก) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วมทีเ่ป็นอาจารย์
ประจ าต้องมคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการ เช่นเดยีวกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั  
      (ข) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วมทีเ่ป็น
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกต้องมคุีณวุฒปิรญิญ าเอกหรอืเทยีบเท่า และมผีลงานทางวชิาการที่
ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทีม่ชีื่ออยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิซึง่ตรง
หรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง  
      กรณีผูท้รงคุณวุฒภิายนอกทีไ่ม่มคุีณวุฒแิละผลงา น
วชิาการตามทีก่ าหนดขา้งต้น ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
และและประสบการณ์สงูเป็นทีย่อมรบั ซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธห์รอืการ
คน้ควา้อสิระ โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยัและแจง้คณะกรรมการการ
อุดมศกึษารบัทราบ 
    ๑๓.๓.๔ อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์ต้องประกอบดว้ย
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน นัน้  ทัง้น้ี 
ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัหรอือาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์่วม โดยอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธต์้องมคุีณวุฒิ  คุณสมบตั ิและผลงานทาง
วชิาการดงัน้ี   
      (1) กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ต้องมคุีณวุฒปิรญิญา
เอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมี
ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึง  ของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารง
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ต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงัโดยอย่างน้ อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวจิยั 
     (2) กรณีผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ต้องมคุีณสมบตัปิรญิญา
เอกหรอืเทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการที่ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทีม่ชีื่ออยู่ใน
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธห์รอืการ
คน้ควา้อสิระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
     กรณีผูท้รงคุณวุฒภิายนอกทีไ่ม่มคุีณวุฒแิละผลงาน
วชิาการตามทีก่ าหนดขา้งต้นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์สงูเป็นทีย่อมรบัซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ 
โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั และแจง้คณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบ
  
    ๑๓.๓.๕อาจารยผ์ูส้อน ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหรอือาจารยพ์เิศษ 
ทีม่คุีณวุฒขิ ัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั หรอืใน
สาขาวชิาของรายวชิาทีส่อน และต้องมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและมผีลงานทางวชิาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาและเป็นผลงานทา งวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่าง
น้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั ทัง้น้ี หากรายวชิาใดมคีวามจ าเป็นต้องใชค้วาม
เชีย่วชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่ารอ้ยละ ๕๐ มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินการได้
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประโยชน์สงูสุด แต่ต้องมอีาจารยป์ระจ าร่วมรบัผดิชอบกระบวนการเรยีน
การสอนและพฒันานกัศกึษาตลอดการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิานัน้ ๆ 
   
   ๑๓.๔ปรญิญาเอก        
    ๑๓.๔.๑อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเ ทยีบเท่าทีม่ตี าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงาน
ทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บั
การเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้ อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวจิยั   
    ๑๓.๔.๒ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จ านวนอย่างน้อย ๓ 
คน มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และ
เป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้
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ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวจิยั                  
    กรณีทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหา
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจ านวนหรอืมนีกัศกึษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวทิยาลยั
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทีม่นีัน้ใหค้ณะกรรมการการ
อุดมศกึษาพจิารณาเป็นรายกรณี                     
     ๑๓.๔.๓ อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ แบ่งออกเป็ น ๒ 
ประเภท คอื 
      (1) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั ต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรมคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา และเป็นผลงานทางวิ ชาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตาม หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการ
พจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวจิยั  
     (2) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วม (ถ้ามี ) ต้องมี
คุณวุฒแิละคุณสมบตัดิงัน้ี     
      (ก) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วมทีเ่ป็นอาจารย์
ประจ าต้องมคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการเช่นเดยีวกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั 
ส าหรบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วมทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกต้องมคุีณสมบตัิ
ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทีม่ี
ชื่ออยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้
วทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
       (ข) กรณีผูท้รงคุณวุฒภิายนอกไม่มคุีณวุฒแิละ
ผลงานทางวชิาการตามทีก่ าหนดขา้งต้น ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะต้ องเป็นผูม้คีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญและประสบการณ์สงูมากเป็นทีย่อมรบั ซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธ ์
โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั และแจง้คณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบ 
    ๑๓.๔.๔ อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์ต้องประกอบดว้ย
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และผูท้ รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทัง้น้ี
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกโดยอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธต์้องมี
คุณวุฒ ิคุณสมบตั ิและผลงานทางวชิาการ ดงัน้ี  
      (1) กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ต้องมคุีณวุฒปิรญิญา
เอกหรอืเทยีบเท่าหรอืขัน้ต ่าปรญิ ญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมี
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ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวจิยั   
     (2) กรณีผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ต้องมคุีณสมบตัปิรญิญา
เอกหรอืเทยีบเท่าและมผีลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทีม่ชีื่ออยู่ใน
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธ ์ไม่
น้อยกว่า ๕ เรื่อง  
     กรณีผูท้รงคุณวุฒภิ ายนอกทีไ่ม่มคุีณวุฒแิละผลงาน
วชิาการตามทีก่ าหนดขา้งต้น ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
และและประสบการณ์เป็นทีย่อมรบั ซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้
อสิระ โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลั ย และแจง้คณะก รรมการอุดมศึ กษา
รบัทราบ 
    ๑๓.๔.๕ อาจารยผ์ูส้อน ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหรอือาจารย์
พเิศษ ทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั หรอืในสาขาวชิาของรายวชิาที่
สอนและต้องมปีระสบการณ์ ดา้นการสอน และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศกึษาเพื่อรบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ตาม หลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ 
๕ ปียอ้นหลงั  
    ในกรณีรายวชิาทีส่อนไม่ใช่วชิาในสาขาวชิาของหลกัสตูร อนุโลม
ใหอ้าจารยท์ีม่คุีณวุฒริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ตี าแหน่งทางวชิาการต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ท าหน้าทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดท้ัง้น้ี หากรายวชิาใดมคีวามจ าเป็นต้องใชค้วาม
เชีย่วชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่ารอ้ยละ ๕๐ มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินกา รได้
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประโยชน์สงูสุด แต่ต้องมอีาจารยป์ระจ าร่วมรบัผดิชอบกระบวนการเรยีน
การสอนและพฒันานกัศกึษาตลอดการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิานัน้ ๆ 
 ขอ้ ๑๔ ภาระงานทีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระ   
   ๑๔.๑ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารย์ ทีป่รกึษา
วทิยานิพนธห์ลกัของนกัศกึษาปรญิญาโทและปรญิญาเอกตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า และมี
ผลงานทางวชิาการตามเกณฑใ์หเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญา
โทและเอกรวมไดไ้ม่เกนิ  ๕ คน ต่อภาคการศกึษา  
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   กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป หรอืมคุีณวุฒปิรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทีม่ี
ต าแหน่งรองศาสตราจารยข์ึน้ไป และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑ ์ใหเ้ป็นอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัป รญิญาโท และเอกรวมไดไ้ ม่เกนิ ๑๐ คนต่อภาค
การศกึษา  
   กรณีอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งระดบัศาสตราจารยแ์ละมคีวามจ าเป็นต้องดแูลนกัศกึษาเกนิกว่าจ านวนที่
ก าหนดใหเ้สนอต่อสภามหาวทิยาลยัพจิารณาแต่ทัง้น้ีต้องไม่เกนิ ๑๕ คนต่อภาคกา รศกึษา 
หากมคีวามจ าเป็นต้อง ดแูลนกัศกึษามากกว่า ๑๕ คน  ใหข้อความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศกึษาเป็นรายกรณี   ๑๔.๒ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ๑ คน ใหเ้ป็น
อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระของนกัศกึษาปรญิญาโท ไดไ้ม่เกนิ ๑๕ คน หากเป็นอาจารยท์ี่
ปรกึษาทัง้วทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระ ใหค้ดิสดัส่วนจ านวนนกัศกึษาทีท่ าวทิยานิพนธ ์
๑ คน เทยีบไดก้บัจ านวนนกัศกึษาทีค่น้ควา้อสิระ ๓ คน แต่ทัง้น้ีรวมแลว้ต้องไม่เกนิ ๑๕ คน
ต่อภาคการศกึษา  
   ๑๔.๓อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  ต้องท าหน้าทีอ่าจารย์ ทีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละ/หรอือาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์และ/หรอือาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูรนัน้ดว้ย 
 

หมวดท่ี ๕ 
นักศึกษา 

 
 ขอ้ ๑๕ คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษา    
   ๑๕.๑ นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสตูรปรญิญา
โท  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาจะต้ องเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจา ก
มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษา ทีม่หาวทิยาลยัรบัรอง และต้องมคุีณส มบตัอิื่นตามที่
มหาวทิยาลยัก าหนด 
   ๑๕.๒นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู ผูส้มคัรเขา้เป็น
นกัศกึษาจะต้องเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาปรญิญาโทหรอืเทยี บเท่าจากมหาวทิยาลยัหรอื
สถาบนัอุดมศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรบัรอง และต้องมคุีณสมบั ตอิื่นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด
   
   ๑๕.๓ นกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาเอก ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาจะต้อง
เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าทีม่ผีลการเรยีนดมีาก ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา หรอืเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาปรญิญาโทหรอื
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เทยีบเท่าจากมหาวทิยาลั ยหรอืสถาบนัอุดมศกึษา ทีม่หาวทิยาลยัรบัรอง และมผีลการสอบ
ภาษาองักฤษตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
   ๑๕.๔ ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาจะต้องสมคัรเขา้ศกึษาเพยีงหลกัสตูร
เดยีวในมหาวทิยาลยั  
 ขอ้ ๑๖ วธิกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้เป็นนกัศกึษา    
   ๑๖.๑ วธิกีารคดัเลอืกเขา้เป็นนกัศกึษาใชว้ธิกีารคดัเลอืกตามที่
มหาวทิยาลยัก าหนด  
   ๑๖.๒ วธิกีารรบัสมคัรใหเ้ป็นนกัศกึษาเรยีนในบางรายวิ ชา 
คณะกรรมการบณัฑติศกึษา อาจพจิารณาอนุมตัใิหบุ้คคลภายนอกทีไ่ม่ใช่นกัศกึษา 
ลงทะเบยีนศกึษารายวชิาโดยไม่นบัหน่วยกติไดแ้ต่บุคคลนัน้ต้องมคุีณสมบตั ิตามขอ้ ๑๕ 
และต้องปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและระเบยีบต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัเช่นเดยีวกบันกัศกึษาของ
มหาวทิยาลยั รวมทัง้ต้องช าระเงนิตามระเบยีบมหาวทิยาลยั ว่าดว้ยการเกบ็เงนิค่ าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศกึษา   
 ขอ้ ๑๗ การขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา    
   
   ๑๗.๑ ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาจะมสีภาพเป็นนกัศกึษาต่อเมื่อไดข้ึน้
ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาแลว้        
   ๑๗.2 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาต้องขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาดว้ยตนเอง 
โดยน าหลกัฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนดมารายงานตวั พรอ้มทัง้ช าระเงนิตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัว่าดว้ยการเกบ็เงนิค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศกึษาตามวนั เวลา และ
สถานทีท่ีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
   ๑๗.๓ ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาทีไ่ม่มาขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา
ตามวนัเวลาและสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยัก าหนด ถอืว่าหมดสทิธิท์ีจ่ะขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 
เวน้แต่จะไดแ้จ้ งเหตุขดัขอ้ง ใหม้หาวทิยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในวนัที่
ก าหนดใหร้ายงานตวั และเมื่อไดร้บัอนุมตัแิลว้จะต้องมา รายงา นตวัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการบณัฑติศกึษา ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัทีส่ ิน้สุดใหม้ารายงานตวั 
   ๑๗.๔ ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้เป็นนกัศกึษาใน
หลกัสตูรใดและ ระบบการศกึษาใด  ต้องขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาในหลกัสตูร หรอืสาขาวชิา
หรอืระบบการศกึษานัน้ 
   ๑๗.๕  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาจะขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาและเขา้
ศกึษา ในหลกัสตูรหรอืสาขาวชิาเกนิกว่าหน่ึงหลกัสตูรหรอืสาขาวชิาในระบบการศกึษาของ
มหาวทิยาลยัไม่ได้ 
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หมวดท่ี ๖ 

การลงทะเบียนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต 
 
 ขอ้ ๑๘ การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา    
   ๑๘.๑ การลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก
อาจารยท์ีป่รกึษา         
   ๑๘.๒จ านวนหน่วยกติทีน่กัศกึษาจะลงทะเบยีนได ้มดีงัน้ี 
    18.2.1 นกัศกึษาภาคปกต ิสามารถลงทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ ๑๕ 
หน่วยกติ ในแต่ละภาคการศกึษาภาคปกต ิส่วนภาคการศกึษาฤดรูอ้นสามารถลงทะเบยีนไดไ้ม่
เกนิ ๙ หน่วยกติ 
    18.2.2 นกัศกึษาภาคพเิศษ สามารถลงทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกนิ 
๑๒ หน่วยกติในแต่ละภาคการศกึษา 
   ๑๘.๓ ในกรณีนกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนซ ้าในรายวชิาทีไ่ดร้ะดบัคะแนน
ต ่ากว่า B มหาวทิยาลยัจะอนุญาตใหเ้รยีนซ ้าไดอ้กีหน่ึงครัง้ ส่วนการบนัทกึผลการเรี ยน
มหาวทิยาลยั จะเลอืกบนัทกึรายวชิาทีไ่ดร้ะดบัคะแนนดทีีสุ่ดให ้และผลการเรยีนทีไ่ม่เลอืก
บนัทกึจะเปลีย่นเป็น W  
   ๑๘.๔ นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนวชิาทีอ่ยู่ในแผนการเรยีนตาม
หลกัสตูรหรอืรายวชิาทีเ่ทยีบเท่าในสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษารบัทราบหลกัสตูรเพื่อนบัเป็นวชิา ตามแผนการเรยีนตามหลกัสตูรเมื่อไดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบณัฑติศกึษา  
   ๑๘.๕ นกัศกึษาทีเ่รยีนรายวชิาครบตามหลกัสตูรแลว้แต่ยงัไม่ส าเรจ็
การศกึษา และนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาจะต้องช าระค่าธร รมเนียมรกัษาสถานภาพเป็น
นกัศกึษาตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
   ๑๘.๖ การลงทะเบยีนเรยีนจะสมบูรณ์เมื่อนกัศกึษาไดช้ าระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พรอ้มยื่นหลกัฐานการลงทะเบยีนต่อมหาวทิยาลยั 
   ๑๘.๗ การลงทะเบยีนทีผ่ดิเงื่อนไข ใหถ้อืว่าการล งทะเบยีนนัน้
เป็นโมฆะ และรายวชิาทีล่งทะเบยีนผดิเงื่อนไขใหไ้ดร้บัการประเมนิผลเป็น W 
   
 ขอ้ ๑๙ การเพิม่และการถอนวชิาเรยีน    
   ๑๙.๑ การเพิม่วชิาเรยีนจะกระท าไดภ้ายใน ๓ สปัดาหแ์รกของภาค
การศกึษาปกต ิหรอืภายในสปัดาหแ์รกของภาคการศกึษาฤดรูอ้น    
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   ๑๙.๒ การถอนวชิาเรยีน จะกระท าไดด้งัน้ี   
    19.2.1 กรณีการถอนภายใน ๓ สปัดาหแ์รกของภาคการศกึษา
ปกต ิ             หรอืภายในสปัดาหแ์รกของภาคเรยีนฤดรูอ้น เมื่อไดร้บัอนุมตักิารเพกิถอน
แลว้ รายวชิานัน้จะไม่มกีารบนัทกึ  ลงในใบแสดงผลการศกึษา  
    19.2.2 กรณีการถอนเมื่อพน้ก าหนด ๓ สปัดาหแ์ รกของภาค
เรยีนปกตหิรอืพน้สปัดาหแ์รกของภาคเรยีนฤดรูอ้น แต่ยงัอยู่ก่อนก าหนดการสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า ๒ สปัดาห ์ซึง่จะไดร้บัการอนุมตักิารถอนวชิาเรยีนในกรณีทีน่กัศกึษาลาพกั
การศกึษา หรอืถูกสัง่ใหพ้กัการศกึษาหลงัจากลงทะเบยีนในภาคเรยีนนัน้ ผลการประเมนิ
รายวชิานัน้ จะปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา โดยมบีนัทกึอกัษร “W” ในช่องผลการศกึษา
   
    19.2.3 การเพิม่และการถอนวชิาเรยีนจะกระท าได ้ต่อเมื่อไดร้บั
ความเหน็ชอบจากอาจารยผ์ูส้อน   
 ขอ้ ๒๐ การรบัโอนนกัศกึษา การโอนหน่วยกติ การเทยีบโอนหน่วยกติ ใหใ้ช้
เกณฑ ์ดงัน้ี 
   20.1 การโอนหน่วยกติ นกัศกึษาอาจขอโอนหน่วยกติรายวชิาเดยีวกนั
ในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ดเ้คยศกึษามาแลว้ ไดเ้ฉพาะรายวชิาทีส่อบไดค่้าระดบั
คะแนน B ขึน้ไป โดยนบัหน่วยกติรายวชิาทีข่อโอนมาเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกติในหลกัสตูร
ทีก่ าลงัศกึษาได ้โดยไม่ต้องเรยีนรายวชิานัน้ซ ้าอกี และรายวชิาทีข่อโอนหน่วยกติ ต้องเป็น
รายวชิาทีเ่รยีนมาแลว้ไม่เกนิ ๑๐ ปี นบัจากวนัทีส่ าเรจ็การศกึษา ทัง้น้ี ผูส้ าเรจ็การศกึษา
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ หากเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทในสาขาเดยีวกนัหรอื
สาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั ใหเ้ทยีบโอนหน่วยกติไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ ๔๐ ของหลกัสตูรทีจ่ะเขา้
ศกึษา  
   การขอโอนหน่วยกติรายวชิา ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร และไดร้บัอนุมตัจิากมหาวทิยาลยั 
   20.2 การรบัและเทยีบโอนหน่วยกติ มหาวทิยาลยัอาจยกเวน้หรอืเทยีบ
โอนหน่วยกติรายวชิา หรอืวทิยานิพนธจ์ากหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาใหก้บันกัศกึษาทีม่ี
ความรูค้วามสามารถทีส่ามารถวดัมาตรฐานได ้ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนของ
มหาวทิยาลยั 
     20.๒.1 การเทยีบโอนความรู ้ประสบการณ์และการเทยีบ
โอนหน่วยกติ มหาวทิยาลยัอาจยกเวน้หรอืเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์การท างานจาก
การศกึษานอกระบบหรอืการศกึษาตามอธัยาศยัเป็น รายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาตามหลกัสตูร
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หรอืระดบัการศกึษาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัได ้ทัง้น้ี หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
     20.๒.2 การรบัโอนนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น 
มหาวทิยาลยัอาจพจิารณารบัโอนนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีจ่ดักา รศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษา โดยมเีงื่อนไขและวธิกีารตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ทัง้น้ี การนบัระยะเวลา
ทีศ่กึษาในหลกัสตูรใหเ้ริม่นบัตัง้แต่เขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาเดมิ และนกัศกึษาจาก
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีไ่ดร้บัโอนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัจะต้องยอมรบัการเทยีบโอน
รายวชิาตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั ตามขอ้ ๒๐ 
     20.๒.๓ นกัศกึษารบัโอนจะต้องใชเ้วลาศกึษาใน
มหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศกึษา แต่ต้องไม่เกนิก าหนดเวลาตามขอ้ 
๑๒ 
 ขอ้ ๒๑การลงทะเบยีนวทิยานิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อสิระ      
   การลงทะเบยีนวทิยานิพนธ ์ หรอืการคน้ควา้อสิระ ใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของมหาวทิยาลยั  
 

หมวดท่ี ๗ 
การวดัและการประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ้ ๒๒ การวดัผลการศกึษา     
   
   ใหม้กีารวดัผลการศกึษาทุกรายวชิาทีน่กัศกึษาไดล้งทะเบยีนไวแ้ต่ละ
ภาคการศกึษา อาจวดัและประเมนิผลระหว่างภาคการศกึษาดว้ยวธิทีดสอบ กา รเขยีน
รายงาน การมอบหมายงานใหท้ าหรอืวธิอีื่น ๆ เมื่อสิน้ภาคการศกึษา ใหม้กีารสอบประจ า
ภาคส าหรบัแต่ละรายวชิาทีน่กัศกึษาในภาคการศกึษานัน้ หรอืใชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลอย่าง
อื่นทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของวชิานัน้ ๆ 
 ขอ้ ๒๓ การประเมนิผลรายวชิา ใหก้ าหนดระดบัคะแนนหรอืสั ญลกัษณ์ 
ซึง่มคีวามหมายและค่าระดบัคะแนนในการวดัและประเมนิผลดงัน้ี 
   ๒๓.๑ ระบบค่าระดบัคะแนน  แบ่งเป็น ๘ ระดบั  
  
   ระดบัคะแนน  ความหมายของผลการเรยีน ค่าระดบัคะแนน 
    A  ดเียีย่ม (Excellent)        ๔.๐ 
    B+  ดมีาก (Very Good)        ๓.๕ 
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    B  ด ี(Good)          ๓.๐ 
    C+  ค่อนขา้งด ี(Fairly Good)          ๒.๕ 
    C  พอใช ้(Fair)          ๒.๐ 
    D+  อ่อน (Poor)         ๑.๕ 
    D  อ่อนมาก (Very Poor)         ๑.๐ 
    F  ไม่ผ่าน (Fail)            ๐.๐ 
   ระบบน้ีใชส้ าหรบัการประเมนิรายวชิาทีเ่รยีนตามหลกัสตูร ระดบั
คะแนนทีถ่อืว่าสอบไดต้้องไม่ต ่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะดา้น ระดบั
คะแนนทีถ่อืว่าสอบไดต้้องไม่ต ่ากว่า B 
   ๒๓.๒ ระบบไม่มค่ีาระดบัคะแนน    
    ๒๓.๒.๑ ใชป้ระเมนิรายวชิาเสรมิ รายวชิาทีเ่รยี นโดยไม่นบั
หน่วยกติ การสอบวดัคุณสมบตั ิการสอบประมวลความรู ้โดยมกีารประเมนิดงัน้ี 
  
    ผลการประเมนิ    ระดบัการประเมนิ   
    ผ่านดเียีย่ม       PD (Pass with Distinction) 
    ผ่าน        P (Pass)    
    ไม่ผ่าน                F (Fail)  
    ๒๓.๒.๒ การประเมนิวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้อสิระ  
ประกอบดว้ยการพจิารณาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้อสิระ การประเมนิเคา้โครง
วทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระ การสอบปากเปล่า และการประเมนิคุณภาพวทิยานิพนธ์ /การ
คน้ควา้อสิระทัง้ฉบบั มกีารประเมนิ ดงัน้ี          
    คุณภาพวทิยานิพนธ ์ ผลการประเมนิ 
  
    ดเียีย่ม        Excellent   
    ด ี       Good    
    ผ่าน        Pass    
    ไม่ผ่าน        Fail   
 ขอ้ ๒๔ สญัลกัษณ์อื่น ๆ มดีงัน้ี    
    
   S (Satisfactory) ใชส้ าหรบัประเมนิวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระทีแ่บ่ง
หน่วยกติ ลงทะเบยีนและประเมนิผลงานผ่าน 



105 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

   U (Unsatisfactory) ใชส้ าหรบัประเมนิวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้อสิระที่
แบ่งหน่วยกติ ลงทะเบยีนและประเมนิผลงานไม่ผ่าน 
   Au (Audit) ใชส้ าหรบัการลงทะเบยีนเพื่อร่วมฟงั โดยไม่นบัหน่วยกติ 
   W (Withdraw) ใชส้ าหรบัการบนัทกึหลงัจากไดร้บัอนุมตัใิหถ้อน
รายวชิานัน้ก่อนก าหนดปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สปัดาห ์ซึง่จะไดร้บัอนุมตัใิหถ้อนวชิาเรยีน
ในกรณีทีน่กัศกึษาลาพกัการศกึษา หรอืถูกสัง่พกัการศกึษา หลงัจากลงทะเบยีนเรยีนในภาค
เรยีนนัน้แลว้ 
   I ( Incomplete) ใชส้ าหรบัการบนัทกึการประเมนิทีไ่ม่สมบูรณ์ใน
รายวชิาทีน่กัศกึษายงัท างานไม่เสรจ็เมื่อสิน้ภาคเรยีน หรอืขาดสอบ นกัศกึษาทีไ่ด ้ “I” ต้อง
ด าเนินการขอรบัการประเมนิ เพื่อเปลีย่นระดบัคะแนนใหเ้สรจ็สิน้ภายใน ๑๕ วนั ก่อนสอบ
ปลายภาคในภาคเรยีนถดัไป หากพน้ก าหนดจะเปลีย่นระดบัคะแนนเป็น “F”  
 ขอ้ ๒๕ การสอบประเภทต่าง ๆ    
    
   ๒๕.๑การสอบรายวชิา นกัศกึษาจะต้องสอบรายวชิาทุกรายวชิาที่
ลงทะเบยีนเวน้แต่รายวชิาทีล่งทะเบยีนเป็นผูร้่วมฟงัหรอืรายวชิาทีไ่ดย้กเลกิรายวชิา โดยถูกต้อง
ตามระเบยีบใหอ้าจารยผ์ูส้อน ส่งผลการสอบรายวชิาตามแบบฟอรม์ของมหาวทิยาลยั ผ่าน
ความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเพื่อน าส่งส านกังานคณะกรรมการ
บณัฑติศกึษา ภายใน ๑๕ วนั นบัจากวนัสอบ  
   ๒๕.๒ การทดสอบภาษาองักฤษระดบับณัฑติศกึษา ใหเ้ป็นไป
ตามประกาศเงื่อนไขของมหาวทิยาลยั    
 ขอ้ ๒๖ การสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination)   
   นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก จะต้องสอบวดัคุณสมบตั ิโดยใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจ            ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ทัง้น้ีนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูร แบบ ๒ 
จะสอบวดัคุณสมบตัไิดก้ต่็อเมื่อผ่านการศกึษารายวชิาบงัคบัตามทีห่ลกั สตูรก าหนด โดยมี
คะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ กระบวนการสอบวดัคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศ
ของส านกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา ผูท้ีส่อบวดัคุณสมบตัไิม่ผ่านใหส้อบวดัคุณสมบตัิ
ไดใ้หม่อกี ๒ ครัง้ โดยจะท าการสอบใหม่ไดอ้กีภายหลงัการสอบวดัคุณสมบตัไิปแลว้ ไม่น้อย
กว่า ๖๐ วนั ถ้าผลการสอบครัง้ที ่๓ ไม่ผ่านใหน้กัศกึษาผูน้ัน้พน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
 ขอ้ ๒๗ การสอบประมวลความรู ้(Comperhensive  Examination) 
   นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ข จะต้องสอบ
ประมวลความรู ้ทัง้น้ีนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก ๑ จะสอบประมวล
ความรูไ้ดก้ต่็อเมื่อผ่านการศกึษามาแลว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศกึษา ส่วนนกัศกึษาหลกัสตูร
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ปรญิญาโท แผน ข จะสอบประมวลความรูไ้ดก้ต่็อเมื่อลงทะเบยีนรายวชิาต่าง ๆ ครบถ้วน
ตามหลกัสตูรแลว้ในภาคการศกึษาใดจงึจะมสีทิธสิอบประมวลความรูต้ ัง้แต่ภาคการศกึษานัน้
เป็ นต้นไป กระบวนการสอบประมวลความรูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการบณัฑติศกึษา ผูท้ีส่อบประมวลความรูไ้ม่ผ่านใหส้อบประมวลความรูไ้ดใ้หม่อกี 
๒ ครัง้ โดยจะท าการสอบใหม่ไดอ้กีภายหลงัการสอบประมวลความรูไ้ปแลว้ไม่น้อยกว่า ๖๐ 
วนั ถ้าผลการสอบครัง้ที ่๓ ไม่ผ่านใหน้กัศกึษาผูน้ัน้พน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
 ขอ้ ๒๘ การท าวทิยานิพนธ ์    
   
   การท าวทิยานิพนธใ์หม้แีนวปฏบิตัแิละขัน้ตอน เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๒๙การคน้ควา้อสิระ        
   การคน้ควา้อสิระใหม้แีนวปฏบิตัแิละขัน้ตอน เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๓๐ การสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระ  
   การสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระใหเ้ป็นไปตามประกาศ
ของ 
มหาวทิยาลยัโดยนกัศกึษาจะต้องปรบัปรุงแกไ้ขพรอ้มส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์หลงัจากรบัแจง้
ผลการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยภายในเกา้สบิวนัหากพน้ก าหนดใหด้ าเนินการสอบใหม่ 
 
 

หมวดท่ี ๘ 
การลาพกั การรกัษาสถานภาพ  การลาออกและการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 
 ขอ้ ๓๑ การลาพกัการศกึษา การรกัษาสภาพ และการลาออกของนกัศกึษา 
   ๓๑.๑ นกัศกึษาผูป้ระสงคจ์ะลาพกัการศกึษา ต้องยื่นค ารอ้งแสดง
เหตุผลความจ าเป็นต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพื่อเสนอใหป้ระธานกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรพจิารณาอนุมตั ิแลว้แจง้ต่อส านกังานคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา เพื่อทราบการลา
พกัการศกึษา 
   ๓๑.๒ นกัศกึษาผูไ้ดร้บัการอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษาต้องรกัษา
สถานภาพนกัศกึษาทุกภาคการศกึษาทีล่าพกัการศกึษา    
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   ๓๑.๓ นกัศกึษาผูไ้ดร้บัการอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษาต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัรกัษาสถานภาพเป็นนกัศกึษาภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนดใน
ระเบยีบว่าดว้ยการเกบ็เงนิค่าบ ารุงการศกึษาส าหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
   ๓๑.๔นกัศกึษาทีย่งัไม่ส าเรจ็การศกึษา แต่ไม่ มหีน่วยกติของรายวชิา
ตามหลกัสตูร ทีต่้องลงทะเบยีนเหลอือยู่ ต้องรกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาทุกภาค
การศกึษาจนกว่าจะส าเรจ็การศกึษา 
   ๓๑.๕ นกัศกึษาผูป้ระสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ใหเ้สนอใบลา
ต่อส านกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษาผ่าน ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพื่อเสนอ
อธกิารบดหีรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมายเป็นผูอ้นุมตั ิ  
 ขอ้ ๓๒ สภาพการเป็นนกัศกึษา จะสิน้สุดลงเมื่อ   
   ๓๒.๑ ตาย        
  
   ๓๒.๒ ลาออกและไดร้บัอนุมตัแิลว้    
   ๓๒.๓ ส าเรจ็การศกึษา 
   ๓๒.๔ มหาวทิยาลยัสัง่ใหอ้อก เน่ืองจากการฝา่ฝืนระเบยีบการ
ลงทะเบยีนการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา และการลาพกัการศกึษา  
  
   ๓๒.๕ ไดค่้าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า ๓ .๐๐ ในการ
ประเมนิทุกสิน้               ภาคการศกึษา ในช่วงทีล่งทะเบยีนยงัไม่เกนิกึง่หน่ึงของ จ านวน
หน่วยกติทัง้หมดของหลกัสตูร 
   ๓๒.๖ไดค่้ารบัคะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า ๓.๐๐ เมื่อลงทะเบยีนเรยีนได้
จ านวนหน่วยกติตัง้แต่ ๒ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกติทัง้หมดขึน้ไป โดยไม่นบัหน่วยกติ
วทิยานิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อสิระ  
   ๓๒.๗ ใชเ้วลาศกึษาครบตามทีก่ าหนด ในขอ้ ๑๒  
   ๓๒.๘ สอบวทิยานิพนธห์รอืสอบการคน้ควา้ อสิระไม่ผ่าน 
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด         
   ๓๒.๙ สอบประมวลความรูห้รอืสอบวดัคุณสมบตัไิม่ผ่าน 
ภายในการสอบ ๓ ครัง้          
   ๓๒.๑๐ ต้องโทษโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผดิที่
เป็นลหุโทษหรอืความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท     
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   ๓๒.๑๑ ถูกลงโทษใหอ้อกจ ากการเป็นนกัศกึษา เมื่อคณะกรรมการ
บณัฑติศกึษาเหน็ว่ามคีวามประพฤตไิม่เหมาะสม    
   
 ขอ้ ๓๓ การขอกลบัเขา้เป็นนกัศกึษา    
   นกัศกึษาทีพ่น้สภาพการเป็นนกัศกึษา ขอ้ ๓๒.๒ ขอ้ ๓๒.๔ และ ขอ้ 
๓๒.๗                   ในระยะเวลาไม่เกนิ ๒ ปี อาจขอคนืสภาพเพื่อกลบัเขา้เป็นนกัศกึษาได ้
โดยใหน้บัระยะเวลาการศกึษาต่อเน่ืองไปจากวนัแรกทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา ทัง้น้ี การ
พจิารณาการขอกลบัเขา้เป็นนกัศกึษาใหพ้จิารณาตามกรอบเวลาทีก่ าหนด และอยู่ในดุลย
พนิิจของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
 

หมวดท่ี ๙ 
การส าเรจ็การศึกษา 

 
 ขอ้ ๓๔ การส าเรจ็การศกึษา    
   
   นกัศกึษาจะส าเรจ็การศกึษาไดต้้องปฏบิตัติามเกณฑก์ารส าเรจ็
การศกึษา ดงัน้ี      
   ๓๔.๑หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และประกาศนียบตัรชัน้สงู 
    34.1.1 เรยีนรายวชิาต่าง ๆ ครบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนด
ไวใ้นหลกัสตูร        
    34.1.2 ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาตามหลกัสตูรไม่ต ่ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า     
  
   ๓๔.๒ หลกัสตูรปรญิญาโท    
  
    ๓๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ 
      (1) เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้
สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัได ้                   
       (๒)  ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์
ต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอืตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คุีณภาพ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบักา รเผยแพร่
ผลงานวชิาการ พ .ศ.๒๕๖๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ อย่างน้อย ๑ เรื่อง และ น าเสนอต่อที่
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ประชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีน่ าเสนอบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดร้บั
การตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการดงักล่าว (Proceedings)  อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
    34.2.2 แผน ก แบบ ก ๒      
       (1) น าเสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบั
ฟงัได ้
      (2) ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์
ต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอืตอบรั บใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คุีณภาพ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ พ.ศ.๒๕๖๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ อย่างน้อย ๑ เรื่อง             
    34.2.3 แผน ข          
      (๑) น าเสนอรายงานการคน้ควา้อสิระและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่า ข ัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ โดยเป็นระบบเปิดให้
ผูส้นใจเขา้ 
       (๒) รายงานการคน้ควา้อสิระต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอื
ตอบรบัใหต้พีมิพ ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานวชิาการ พ.ศ.๒๕๖๒ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หรอื น าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีน่ าเสนอ
บทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการดงักล่าว (Proceedings)  อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
    ๓๔.๒.๔ บทความวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์
หรอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธต์ามขอ้ ๓๔.๒.๑ (๒), ๓๔.๒.๒(๒) หรอืรายงานการคน้ควา้
อสิระตามขอ้ ๓๔.2.๓(๒) ต้องเป็นบทความทีม่ชีื่อนกัศกึษาผูท้ าวทิยานิพนธห์รอืรายงานการ
คน้ควา้อสิระเป็นชื่อแรก (First authors) และระบุชื่อมหาวทิยาลยัดว้ย            
    34.๒.๕ มเีวลาศกึษาในมหาวทิยาลยัไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรยีน
  
    34.๒.๖ ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมของวชิาเรยีนไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ กรณี
รายวชิาต้องประเมนิดว้ยขอ้ ๒๓  
    ๓๔.๒.๗ ผ่านการสอบประมวลความรูต้ามขอ้ ๒๗ ส าหรบั
แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ข 
    ๓๔.๒.๘ ผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาองักฤษไม่ต ่ากว่า
เกณฑต์ามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
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   ๓๔.๓ หลกัสตูรปรญิญาเอก    
  
    34.๓.1 แบบ ๑  
      (๑) น าเสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงั
ได ้                   
       (๒) ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์
ต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์ 
       (๒.๑) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์
ต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอืตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิีม่คุีณภาพตาม
ประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส า หรบั การเผยแพร่
ผลงานวชิาการ พ.ศ.๒๕๖๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิอย่างน้อย ๒ เรื่อง และน าเสนอต่อทีป่ระชุม
วชิาการระดบันานาชาตทิีน่ าเสนอบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์น
รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการดงักล่าว (Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
       (๒.๒) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธต์้องไดร้บัการตพีมิพห์รอืตอบรบัใหต้พีมิพ์
ในวารสารระดบัชาตริะดบั TCI กลุ่ม ๑ หรอืนานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานวชิาการ พ.ศ.๒๕๖๒ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ อย่างน้อย ๒ เรื่อง และน าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาตทิี่
น าเสนอบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการดงักล่าว (Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
    34.๓.2 แบบ ๒ 
      (๑) น าเสนอวทิยานิพนธ ์และส อบผ่านการสอบปาก
เปล่าขัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจ
เขา้รบัฟงัได ้                             
      (๒) ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์
ต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ ์ 
       (๒.๑) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์
ต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอืตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิีม่คุีณภาพตาม
ประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบั การเผยแพร่
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ผลงานวชิาการ พ.ศ.๒๕๖๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิอย่างน้อย ๑ เรื่อง และน าเสนอต่อทีป่ระชุม
วชิาการระดบันานาชาตทิีน่ าเสนอบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์น
รายงานสบืเน่ือง จากการประชุมวชิาการดงักล่าว (Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
       (๒.๒) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธต์้องไดร้บัการตพีมิพห์รอืตอบรบัใหต้พีมิพ์
ในวารสารระดบัชาตริะดบั TCI กลุ่ม ๑ หรอืนานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานวชิาการ พ.ศ.๒๕๖๒ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ อย่างน้อย ๒ เรื่อง และ น าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาตหิรอื
นานาชาตทิีน่ าเสนอบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ือง
จากการประชุมวชิาการดงักล่าว (Proceedings)  อย่างน้อย ๑ เรื่อง                 
    ๓๔.๓.๓ บทความวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์
หรอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ ์ตามขอ้ ๓๔.๓.๑ (๒) และ ๓๔.๓.๒(๒) ต้องเป็นบทความทีม่ี
ชื่อนกัศกึษาผูท้ าวทิยานิพนธเ์ป็นชื่อแรก (First authors) และระบุชื่อมหาวทิยาลยัดว้ย  
    34.๓.๔ มเีวลาศกึษาในมหาวทิยาลยัไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรยีน 
    34.๓.๕ ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมของวชิาเรยีนไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ กรณี
รายวชิาต้องประเมนิดว้ยขอ้ ๒๓  
    34.๓.๖ ผ่านการประเมนิรายวชิา ทีม่หาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รยีน
เสรมิครบตามเกณฑ์ 
    34.๓.๗ ผ่านการสอบวดัคุณสมบตัติามขอ้ ๒๖  
    34.๓.๘ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ภาษาองักฤษไม่ต ่ากว่าเกณฑ์
ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
   ๓๔.๔ การขอขยายเวลาการศกึษาของนกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโท
ตามขอ้ ๓๔ .๒ และปรญิญาเอก ๓๔.๓ ใหพ้จิารณาตาม แนวทางดงัน้ีคอื นกัศกึษาประสบ
ปญัหาสุขภาพ และมเีหตุสุดวสิยั เช่น น ้าท่วมในพืน้ที ่ประสบอุบตัภิยั เป็นต้น ทัง้น้ี ใหเ้สนอ
หลกัฐานมาประกอบการพจิารณาดว้ย เช่น ใบรบัรองแพทย์  หรอืรายงานเหตุสุดวสิยันัน้ ๆ 
แลว้แต่กรณี ทัง้น้ี ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
   ๓๔.๕ ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเป็นผูเ้สนอรายชื่อผูส้ าเรจ็
การศกึษา และใหถ้อืวนัทีค่ณะกรรมการบณัฑติศกึษาใหค้วามเหน็ชอบเป็นวนัส าเรจ็
การศกึษา  
 ขอ้ ๓๕การท าวทิยานิพนธ ์การคน้ควา้อสิระ ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด วธิกีารด าเนินการสอบการตรวจสอบความซ ้าซอ้น แ ละอื่น ๆ ที่
มหาวทิยาลยัก าหนด 
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 ขอ้ ๓๖ การขออนุมตัปิรญิญา        
   ๓๖.๑ นกัศกึษาผูค้าดว่าจะส าเรจ็การศกึษาในแต่ละภาคการศกึษา ให้
ยื่นค ารอ้ง แสดงความจ านงขอส าเรจ็การศกึษาต่อส านกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วนั  ก่อนวนัสิน้ภาคการศกึษาทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษานัน้ 
   ๓๖.๒นกัศกึษาทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาเสนอชื่อจากส านกังาน
คณะกรรมการบณัฑติศกึษาเพื่อขออนุมตัปิรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยัต้องมีคุณสมบตั ิ ดงัน้ี 
    36.2.1 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาตามขอ้ ๓4  
    36.2.2 ไม่คา้งช าระค่ าธรรมเนียมต่าง ๆ หรอืมหีน้ีสนิกบั
มหาวทิยาลยั หรอืส านกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา    
    36.2.3 เป็นผูไ้ม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวนิยันกัศกึษา  
    36.2.4 ส่งรปูเล่มวทิยานิพนธห์รอืรายงานการคน้ควา้อสิระฉบบั
สมบูรณ์และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ดัท าตามรปูแบบและจ านวนทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
    36.2.5 การเสนอชื่อผูส้ าเรจ็การศกึษาเพื่อขออนุมตัปิรญิญาต่อสภา
มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด    
 ขอ้ ๓๗ ในกรณีทีม่เีหตุผลทีจ่ าเป็นและสมควร มหาวทิยาลยัอาจพจิารณา
มใิหผู้ส้ าเรจ็การศกึษา ผูห้น่ึงผูใ้ดเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรกไ็ด ้ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตาม
ความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๓๘สภามหาวทิยาลยัอาจพจิารณาเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร
ซึง่ไดอ้นุมตัแิก่ผูส้ าเรจ็การศกึษาผูห้น่ึงผูใ้ดไปแลว้ตามกรณี ดงัต่อไปน้ี 
   ๓๘.๑ ผูส้ าเรจ็การศกึษาผู้ นัน้ขาดคุณสมบตัิ ของผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาหรอื
ผูส้ าเรจ็การศกึษาของหลกัสตูรทีต่นไดส้ าเรจ็การศกึษา ตามขอ้ ๓๔ ของขอ้บงัคบัน้ีการเพกิ
ถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรมผีลตัง้แต่วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมตัปิรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนัน้  
   ๓๘.๒ วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ หรอืผลงานทางวชิาการอื่น
ทีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรของผูส้ าเรจ็การศกึษาผูน้ัน้ มี
การลอกเลยีนงานผูอ้ื่น กระท าผดิจรรยาบรรณทางวชิาการ หรอืมไิดก้ระท าดว้ยตนเอง การ
เพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีส่ภาวิ ทยาลยัไดอ้นุมตัปิรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนัน้ 
   ๓๘.๓ ผูส้ าเรจ็การศกึษาผูน้ัน้ไดก้ระท าการอนัเป็นทีเ่สื่อมเสยี
รา้ยแรงต่อมหาวทิยาลยัหรอืต่อศกัดิศ์รแีห่งปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรทีต่นไดร้บั การเพกิ
ถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรในกรณีน้ี ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่สภามหาวทิยาลยัมมีตเิพกิถอน 
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บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ้ ๓๙ การจดัการศกึษาของนกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัก่อนปี
การศกึษา ๒๕๖๐ ใหน้ าขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. ๒๕๔๙ 
หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. ๒๕๖๐ มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม แลว้แต่กรณี 
 ขอ้ ๔๐ บรรดาระเบยีบ ประกาศ มต ิค าสัง่ หรอืหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจดัการ
บณัฑติศกึษาทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีข่อ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั ใหน้ ามาใชบ้งัคบัต่อไป
จนกว่าจะไดม้กีารก าหนดขึน้ใหม่ตามขอ้บงัคบัน้ี 
 ข๎อ ๔๑ ให๎คณะกรรมก ารบัณฑิตศึกษาท่ีปฏิบัติหน๎าท่ีอยํูกํอนวันที่ข๎อบังคับน้ีใช๎
บังคับปฏิบัติหน๎าท่ีตํอไปจนกวําจะมีการต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาชุดใหมํตามข๎อบังคับน้ี  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

      
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
…………………....................................... …….……… 

 เพ่ือให๎วิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือได๎ และสํงเสริมจริยธรรมในการวิจัยไมํลอก
เลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยไมํมีการอ๎างอิงหรือปกปิดแหลํงที่มาหรือน าผลงานทางวิชาการที่
ผู๎อื่นกระท าไว๎มาเป็นของตนเอง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แหํง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ และผํานความเห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงออกประกาศแนวทางการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการซ้ าซ๎อนกับ
ผลงานของผู๎อื่น ดังน้ี 
 ข๎อ 1 ประกาศน้ีเรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                          
เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2562” 
 ข๎อ 2 ประกาศน้ีให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาท่ีขอสอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎า
อิสระ ต้ังแตํภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต๎นไป 
 ข๎อ 3 ในประกาศน้ี 
 “การลอกเลียนวรรณกรรมวิชาการ ” หมายถึง การน าแนวคิด งานหรือผลงานทาง
วิชาการของผู๎อื่นไปใช๎เสมือนวําเป็นของตนเองโดยไมํมีการอ๎างอิงแหลํงที่มาหรือให๎เกียรติเจ๎าของ
เดิมหรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให๎ชัดเจน ท าให๎บุคคลอื่นเข๎าใจผิดวําเป็นของตน 
 “ดัชนีความซ้ าซ๎อน ” หมายถึง ร๎อยละที่แสดงความซ้ าซ๎อนหรือความคล๎ายคลึงกับ
วรรณกรรมทางวิชาการของผู๎อื่น 
 ข๎อ 4 ระบบการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ก าหนดให๎ใช๎
โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ (Akarawisut) เข๎าถึงได๎ที่ http://plag.grad.chula.ac.th หรือโปรแกรม
อื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ 
 ข๎อ 5 เกณฑ์การประเมินความซ้ าซ๎อนของวรรณกรรมทางวิชาการ โดยรวมทั้งฉบับ
ต๎องมีคําดัชนีความซ้ าซ๎อน ได๎ไมํเกินร๎อยละ 30  

 

http://plag.grad.chula.ac.th/
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 ข๎อ 6 บทบาทหน๎าท่ีของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎า
อิสระ ในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ มีดังน้ี 
   (1) นักศึกษามีหน๎าท่ีตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการของ
วิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ โดยใช๎หลักเกณฑ์ตามข๎อ 4 และข๎อ 5 และรายงานผลการ
ตรวจสอบให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระได๎รํวมพิจารณา 
   (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ มีหน๎าท่ีให๎ตรวจสอบ
ผลการตรวจการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการของนักศึกษา พร๎อมทั้งให๎ค าแนะน าปรึกษาแกํ
นักศึกษาเพ่ือให๎ผลงานของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ในข๎อ 5 
 ข๎อ 7 การสํงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการข้ันสุดท๎าย ให๎
นักศึกษาสํงผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด ย่ืน
ตํอส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพร๎อมกับค าร๎องขอสอบวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 
 ข๎อ 8 ให๎คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ พิจารณาผลการ
ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการรํวมกับการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ /การ
ค๎นคว๎าอิสระ 
 กรณีที่สอบวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระแล๎ว คณะกรรมการสอบได๎เสนอแนะให๎
เพ่ิมเติมสาระส าคัญให๎นักศึกษาตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการอีกครั้ง แล๎วสํงผล
การตรวจสอบแนบกับค าร๎องขอตรวจรูปแบวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระตํอไป 
 ข๎อ 9 ให๎อธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ี กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี ให๎อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด และให๎ถือเป็นที่สุด 
 
 ทัง้น้ี  ต้ังแตํบัดน้ีเป็นต๎นไป 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์) 
                                 รักษาราชการแทน 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
เรื่อง  ก าหนดเงื่อนไขเกณฑม์าตรฐานภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษาก่อนส าเรจ็

การศึกษา  
--------------------------------  

 
โดยทีเ่ป็นการสมควรก าหนดเงื่อนไขมาตรฐานภาษาองักฤษระดบั

บณัฑติศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ให้
สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง นโยบายการยกระดบัมาตรฐาน
ภาษาองักฤษในสถาบนัอุดมศกึษา ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๒ เมษายน พ .ศ. ๒๕๕๙ โดยให้
สถาบนัอุดมศกึษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษใน
สถาบนัอุดมศกึษาในทุกหลกัสตูรและทุกระดบัการศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ทกัษะความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของนกัศกึษาใหเ้ป็นบณัฑติทีม่คีวามพรอ้มทัง้
วชิาการ วชิาชพี และทกัษะการสื่อ สารภาษาองักฤษในระดบัทีใ่ชง้านได ้ (Working 
Knowledge)  

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัราชภฏั  พ .ศ . ๒๕๔๗ ประกอบกบัประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยา เรื่อง เกณฑม์าตรฐานภาษา             องักฤษก่อนส าเรจ็การศกึษา พ .ศ. 
๒๕๖๓ ฉบบัลง วนัที ่ ๑๖ กนัยายน พ .ศ. ๒๕๖๓ จงึก าหนดเงื่อนไข เกณฑ์ มาตรฐาน
ภาษาองักฤษระดบับณัฑติศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษาไว้ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  1  ผูส้มคัรเขา้เป็น นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจะต้องมผีลการทดสอบ
ภาษาองักฤษ TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU – TEP,TU - GET จาก
สถาบนัใดสถาบนัหน่ึงเป็นไปตาม ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานภาษาองักฤษก่อนส าเรจ็การศกึษา พ .ศ. 2563 มายื่นพรอ้มเอกสารการรบั
สมคัร ซึง่ผลการทดสอบทีน่ ามายื่นต้องไม่เกนิ ๒ ปี ยอ้นหลงันบัจากวนัทีส่มคัรสอบ หรอืมี
ผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยั (ARU Test)  
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ขอ้  2  กรณีที่ ผูส้มคัร ไม่มผีลการทดสอบภาษาองักฤษ ตามขอ้ 1 เมื่อ
มหาวทิยาลยัรบัเขา้เป็นนกัศกึษาแลว้ จะต้องเขา้รบัการทดสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ ของ
มหาวทิยาลยั  (ARU Test) เพื่อใหม้ผีลการทดสอบ เป็นไปตามเงื่อนไข เกณฑม์าตรฐาน
ภาษาองักฤษระดบับณัฑติศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษา (รายละเอยีดตามตารางแนบทา้ย)  

ขอ้  3  ให้ ส านกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา  จดัทดสอบมาตรฐาน
ภาษาองักฤษ 
ของมหาวทิยาลยั (ARU Test) ส าหรบั นกัศกึษาทีไ่ม่มผีลการทดสอบภาษาองักฤษตาม
เกณฑม์าตรฐาน  จ านวน ๑ ครัง้ และ ประกาศผลการทดสอบใหน้กัศกึษาทราบก่อน
ลงทะเบยีนเขา้รบัการศกึษา 

ขอ้   4  เมื่อนกัศกึษาเขา้รบัการทดสอบแลว้มี ผลการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยั (ARU Test) ต ่ากว่าเงื่อนไขทีม่หาวทิยาลยัก าหนด นกัศกึษา
จะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา ตามทีก่ าหนดไวใ้น มคอ .
๒ ของหลกัสตูรทีเ่ขา้รบัการศกึษา 

ขอ้  5  นกัศกึษาที่ สอบผ่านรายวชิา ภาษาองักฤษระดบับณัฑติศกึษา  ทัง้ใน
ระดบัปรญิญาโทและในระดบัปรญิญาเอก ตามขอ้ 4 แลว้ ใหถ้อืว่า นกัศกึษา ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาองักฤษระดบับณัฑติศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษา  

ทัง้น้ี ประก าศน้ีใหม้ผีลบงัคบัใชก้บันกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ   ณ  วนัที ่ 28  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

        (รองศาสตราจารย ์ดร.ชสูทิธิ ์ประดบัเพช็ร)์ 
                อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
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ตารางแนบท้ายประกาศ 
เงื่อนไขเกณฑม์าตรฐานภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษาก่อนส าเรจ็การศึกษา ดงัน้ี 

 
 

เกณฑ ์
ระดบับณัฑิตศึกษา 

การส าเรจ็การศึกษา 

ARU Test  ๖๐ 

CEFR B๒ 

TOEIC ๕๒๐ 

TOEFL ITP ๕๔๓ 

TOEFL IBT ๔๕ 

IELTS ๔.๐ 

CU - TEP ๕๐ 

TU - GET ๔๕๐ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา 

--------------------------------------------------------  
เพ่ือให๎การด าเนินการเก่ียวกับการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู๎ของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สอดคล๎องกับข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา วําด๎วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ .ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวล
ความรู๎ระดับบัณฑิตศึกษาไว๎ดังตํอไปน้ี 

ข๎อ ๑ ประกาศน้ี เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการสอบประมวลความรู๎ และการสอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข๎อ ๒ ประกาศน้ีให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข๎าศึกษาต้ังแตํปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นต๎นไป 
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ข๎อ ๓ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต๎องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
โดยให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังน้ีนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตร แบบ 
๒ จะสอบวัดคุณสมบัติได๎ก็ตํอเมื่อผํานการศึกษารายวิชาบังคับครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด  โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํ น๎อยกวํา ๓.๐๐ กระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให๎เป็นไปตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู๎ที่สอบวัดคุณสมบัติไมํผํานให๎สอบวัดคุณสมบัติได๎ใหมํอีก 
๒ ครั้ง โดยจะท าการสอบใหมํได๎อีกภายหลังการสอบวัดคุณสมบัติไปแล๎วไมํน๎อยกวํา ๖๐ วัน ถ๎า
ผลการสอบครั้งที่ ๓ ไมํผํานให๎นักศึกษาผู๎น้ันพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา  

ข๎อ ๔ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ข จะต๎องสอบประมวล
ความรู๎ (Comprehensive Examination) ทั้งน้ีนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 
๑ จะสอบประมวลความรู๎ได๎ก็ตํอเมื่อผํานการศึกษามาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑ ปีการศึกษา สํวน
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข จะสอบประมวลความรู๎ได๎ก็ตํอเมื่อผํานการศึกษารายวิชา
บังคับครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแล๎วในภาคการศึกษาใดจึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู๎ต้ังแตํ
ภาคการศึกษาน้ันเป็นต๎นไป กระบวนการสอบประมวลความรู๎ให๎เป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู๎ที่สอบประมวลความรู๎ไมํผําน  ให๎สอบประมวลความรู๎ได๎ใหมํอีก ๒ 
ครั้ง โดยจะท าการสอบใหมํอีกภายหลังการสอบประมวลความรู๎ไปแล๎วไมํน๎อยกวํา ๖๐ วัน ถ๎าผล
การสอบครั้งที่ ๓ ไมํผํานให๎นักศึกษาผู๎น้ันพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข๎อ ๕ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนดให๎นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ และ
สอบประมวลความรู๎ในรายวิชาบังคับที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด  

ข๎อ ๖ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแตํงต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ                      
และคณะกรรมการสอบประมวลความรู๎ เพ่ือด าเนินการสอบและควบคุมการสอบเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด ท้ังน้ี วิธีการสอบอาจก าหนดให๎มีการ
สอบข๎อเขียนหรือการสอบปากเปลํา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
เสนอขออนุมัติจากผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ข๎อ ๗ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดให๎มีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) และสอบประมวลความรู๎ (Comprehensive Examination) ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง                
การก าหนดวัน เวลา วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให๎เป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในแตํละภาคการศึกษา  

ข๎อ ๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๒ และนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ 
ก ๑ และแผน ข จะต๎องผํานการสอบวัดคุณสมบัติ และสอบประมวลความรู๎ จึงจะมีสิทธ์ิ
ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์  
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ข๎อ ๙ นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ ๒ และนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 
๑ ที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบประมวลความรู๎ จะต๎องย่ืนค าร๎องขอสอบวัดคุณสมบัติ
หรือสอบประมวลความรู๎ พร๎อมช าระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข๎อ ๑๐ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และผลการ
สอบประมวลความรู๎ (Comprehensive Examination) ให๎เป็นไปตามข๎อ ๒๖ และ ข๎อ ๒๗ ของ
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
๒๕๖๓ 

ข๎อ ๑๑ การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และผลการ
สอบประมวลคว ามรู๎ (Comprehensive Examination) มีเกณฑ์การพิจารณาผลการสอบของ
นักศึกษาต๎องสอบได๎คะแนน ร๎อยละ ๖๐ ข้ึนไป ถือวําผํานเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ และสอบ
ประมวลความรู๎  รายวิชาใดที่ผลการสอบต่ ากวําเกณฑ์ต๎องสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวล
ความรู๎ใหมํ 

ข๎อ ๑๒ นักศึกษาท่ีได๎รับ อนุมัติให๎สอบวัดคุณสมบัติและส อบประมวลความรู๎แล๎ว หาก
นักศึกษาขาดสอบโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร ให๎ถือวําสอบไมํผํานในการสอบครั้งน้ัน ยกเว๎น ได๎รับ
การอนุมัติจากผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

ข๎อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือมิได๎ระบุไว๎ในประกาศน้ี 
ให๎ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาน้ันเป็นที่สุด 

 
  ประกาศ   ณ  วันที่   ๓๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์) 
                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ตอนที่ 4 
แบบค าร้องต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา 
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แบบค าร้อง บว. 
           

 
 บว.1 แบบค าร๎องทั่วไป 
 บว.2 แบบค าร๎องขอออกหนังสือขอเชิญเป็นผู๎เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพด๎านความตร งและ
ความเหมาะสมเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 บว .3 แบบค าร๎องขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 บว.4 แบบค าร๎องขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อการวิจัย 
 บว.5 แบบค าร๎องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียน 
 บว.6 แบบค าร๎องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 
 บว.7 แบบค าร๎องขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 
 บว.8 แบบค าร๎องขอขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
 บว.9 แบบค าร๎องขอตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม 
 บว.10 แบบค าร๎องขอลาออกจากการศึกษา 
 บว.11 แบบใบมอบฉันทะ 
 บว.12 แบบค าร๎องขอถอนเงินประกันของเสียหาย 
 บว.13 แบบค าร๎องขอเสนอความสนใจท าวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 
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 บว.14 แบบหนังสือรับรองบทความวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 
 บว.15 แบบค าร๎องขอส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าร้องท่ัวไป 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เร่ือง   ขอใบรับรองผลการศึกษาฉบับใหมํ  
เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    75877001  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา      รุํน 10  
2. มีความประสงค ์ จะขอใบรายงานผลการศึกษาฉบับใหมํ เน่ืองจากฉบับเกําได๎สูญหาย   
            
            
3. สิ่งที่แนบ ใบแจ๎งความเอกสารหายจากสถานีต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
4. ที่อยํูที่สามารถติดตํอได๎ 96 หมูํ 2 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
            
โทรศัพท์ 099-1234567 E-mail bundit@gmail.com     
5. โดยจะขอติดตํอรับเอกสาร    ด๎วยตนเอง   
      ทางไปรษณีย์ (ต๎องแนบซองเปลําจําหน๎าถึงตัวเองพร๎อมคําจัดสํง 
          ไปรษณีย์ใหก๎ับเจ๎าหน๎าที่ไว๎) 
6. จ านวนเงิน   50  บาท   100  บาท 

- ตัวอย่าง – 
บว.1 

mailto:bundit@gmail.com
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(กรณียื่นค าร้องท่ัวไปต้องเสียค่าธรรมเนียม ให้ดูรายการด้านหลัง ) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       ลงชื่อ บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 
                   วันที่  15   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 

ฝ่ายการเงิน (กรณีเสียคําธรรมเนียม) 
คําธรรมเนียม........................................................................... 
จ านวน....................................เป็นเงิน.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่.........................เลํมที่.............................. 
...........................................................ผู๎รับเงิน 
............../................................/.............. 

ความเห็นของส านักงานฯ  
……..…………….....................................................……………….. 
……………………………………….......................……………………….. 
ลงชื่อ…………………..............…………ผู๎อ านวยการส านักงานฯ 
(...........................................................) 
............../................................/.............. 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษายื่นค าร้องฯ นี้ พร้อมกับเอกสารประกอบค าร้อง(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
ต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและลงชื่อในบัญชียื่นค าร้องฯ ด้วย 

รายการค่าธรรมเนียมส าหรับด าเนินการตามค าร้องต่าง ๆ  
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
1. ใบรายงานผลการเรียน  ชุดละ  50 บาท (กรณียังไมํจบการศึกษา) 
2. ใบรายงานผลการเรียน  ชุดละ 100 บาท (กรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล๎ว มาขอฉบับใหม)ํ 
3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ชุดละ 50 บาท 
4. บัตรนักศึกษาฉบับใหมํ  บัตรละ 100 บาท (กรณีแทนฉบับเกํา / ท าหาย) 
5. ปริญญาบัตร  500 บาท กรณีไมํมารับตามก าหนด 3 เดือน หลังจากที่สถาบันก าหนด 
6. แบบลงทะเบียนฉบับใหมํ  ชุดละ 50 บาท (กรณีแทนฉบับเกํา / ท าหาย) 
7. ขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหมํ ชุดละ 50 บาท 
8. ใบแทนปริญญาบัตร 100 บาท (กรณีแทนฉบับเกํา / ท าหาย) 
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ค าร้องขอออกหนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ 
ด้านความเท่ียงตรงและความเหมาะสมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76377xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน     รุํน 1  
เข๎าศึกษาภาคเรียนที ่ 1/2563  เบอร์โทรศัพท์ 062-xxxxxxx   
2. ก าลังอยํูในระหวํางการท า   วิทยานิพนธ์   การค๎นคว๎าอิสระ  
เรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมของครูโดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎สมองเป็นฐาน ของครูโรงเรียนสุพรรณบุรี  
  ปัญญานุกูล         
            
3. โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ คือ 
 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ หลัก 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (ถ๎าม)ี 
มีความประสงค์จะเรียนเชิญบุคคลเพื่อเป็นผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความ เที่ยงตรงและความเหมาะสมของ
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย จึงขอความกรุณาส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาออกหนังสือ ดังมีรายชื่อตํอไปนี้ 
 1.   ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง       
ต าแหนํง   (ระบุต าแหนํงงานปัจจุบัน)       
สถานที่ท างาน (ระบุสถานที่ท างานปัจจบุัน)       

- ตัวอย่าง – 
บว.2 
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เชี่ยวชาญในด๎าน (ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)       
 2.   ดร.พรพิมล  ฉิมยัง        
ต าแหนํง   (ระบุต าแหนํงงานปัจจุบัน)       
สถานที่ท างาน (ระบุสถานที่ท างานปัจจบุัน)       
เชี่ยวชาญในด๎าน (ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)       
 3.   อาจารย์สมศักด์ิ  พระแทํน       
ต าแหนํง   (ระบุต าแหนํงงานปัจจุบัน)       
สถานที่ท างาน (ระบุสถานที่ท างานปัจจบุัน)       
เชี่ยวชาญในด๎าน (ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)       
 4.   อาจารย์วิไลรัตน์  นาคสิงห์       
ต าแหนํง   (ระบุต าแหนํงงานปัจจุบัน)       
สถานที่ท างาน (ระบุสถานที่ท างานปัจจบุัน)       
เชี่ยวชาญในด๎าน (ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)       
 5.   อาจารย์สมพร  อธิปัตยกุล       
ต าแหนํง   (ระบุต าแหนํงงานปัจจุบัน)       
สถานที่ท างาน (ระบุสถานที่ท างานปัจจบุัน)       
เชี่ยวชาญในด๎าน (ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)       
 6.            
ต าแหนํง            
สถานที่ท างาน          
เชี่ยวชาญในด๎าน          
 7.            
ต าแหนํง            
สถานที่ท างาน          
เชี่ยวชาญในด๎าน          
 8.            
ต าแหนํง            
สถานที่ท างาน          
เชี่ยวชาญในด๎าน          

 
 ขอรับรองวําข๎อมูลข๎างต๎นเป็นจริง ซึ่งได๎ตรวจสอบวําถูกต๎องทั้งเน้ือหาและตัวสะกด  จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเป็นผู๎เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพด๎านความเที่ยงตรงและ
ความเหมาะสมของเครื่องมือดังกลําวด๎วย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

(มีตํอด๎านหลัง) 
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       ลงชื่อ บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 
                   วันที่  15   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.2563 

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก 

……..…………….....................................................……………….. 
……………………………………….......................……………………….. 
 
ลงชื่อ…………………(อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม)...................... 
(             ดร.วัชรภัทร      เตชะวัฒนศิริด ารง              ) 

............../................................/.............. 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

……..…………….....................................................……………….. 
……………………………………….......................……………………….. 
 
ลงชื่อ……(ผู๎อ านวยการฯ /รองผู๎อ านวยการฯ ลงนาม).............. 
(.............................................................................................) 

............../................................/.............. 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษายื่นค าร้องฯ นี้ พร้อมกับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย หรือเอกสารประกอบค าร้อง 
(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด ต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ค าร้องขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76377xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ     รุํน 1  
เข๎าศึกษาภาคเรียนที ่ 1/2563  เบอร์โทรศัพท์ 062-xxxxxxx   
2. ก าลังอยํูในระหวํางการท า   วิทยานิพนธ์   การค๎นคว๎าอิสระ  
เรื่อง  การบริหารจัดการที่มีผลตํอการให๎บริการสมัยใหมํในยุค PEA 4.0 ของผู๎ใช๎บริการไฟฟ้า   
  สํวนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
            
3. โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ คือ 
 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ หลัก 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (ถ๎าม)ี 
4. มีความประสงค์ จะเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ  จึงขอความกรุณาส านั กงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาออกหนังสือถึง  ผู๎จัดการไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
(ให้ระบุชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งให้ชัดเจน) 

5. เพื่อขอเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง คือ  ลูกค๎าที่มาใช๎บริการการไฟฟ้า    
 (หากมีรายการมาก ให้ท าเป็นบัญชีแนบท้าย) 

- ตัวอย่าง – 
บว.3 
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 ขอรับรองวําข๎อมูลข๎างต๎นเป็นจริง ซึ่งได๎ตรวจสอบวําถูกต๎องทั้งเน้ือหาและตัวสะกด  จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือดังกลําวด๎วย และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
       ลงชื่อ บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 
                   วันที่  15   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.2563 

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก 

……..…………….....................................................……………….. 
……………………………………….......................……………………….. 
 

ลงชื่อ…………………(อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม)...................... 
(         ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี          ) 

............../................................/.............. 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

……..…………….....................................................……………….. 
……………………………………….......................……………………….. 
 

ลงชื่อ……(ผู๎อ านวยการฯ /รองผู๎อ านวยการฯ ลงนาม).............. 
(.............................................................................................) 

............../................................/.............. 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษายื่นค าร้องฯ นี้ พร้อมกับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย หรือเอกสารประกอบค าร้อง 
(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด ต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ค าร้องขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76377xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร ์    รุํน 1  
เข๎าศึกษาภาคเรียนที ่ 1/2563  เบอร์โทรศัพท์ 062-xxxxxxx   
2. ก าลังอยํูในระหวํางการท า   วิทยานิพนธ์   การค๎นคว๎าอิสระ  
เรื่อง  การบริหารจัดการวัดในแหลํงทํองเที่ยว กรณีศึกษา : วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญํชัยมงคล  
  และวัดทําการ๎อง         
            
3. โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ คือ 
 ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ หลัก 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (ถ๎าม)ี 
4. มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อการวิจัย จึงขอความกรุณาส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ออกหนังสือถึง  เจ๎าอาวาส วัดพนัญเชิง วัดใหญํชัยมงคล และวัดทําการ๎อง   
(ให้ระบุชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งให้ชัดเจน) 

5. เพื่อขอเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง คือ  บุคลากรในสังกัดของทําน    
 (หากมีรายการมาก ให้ท าเป็นบัญชีแนบท้าย) 

- ตัวอย่าง – 
บว.4 
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 ขอรับรองวําข๎อมูลข๎างต๎นเป็นจริง ซึ่งได๎ตรวจสอบวําถูกต๎องทั้งเน้ือหาและตัวสะกด  จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือดังกลําวด๎วย และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

       ลงชื่อ บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 
                   วันที่  15   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.2563 

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก 

……..…………….....................................................……………….. 
……………………………………….......................……………………….. 
 

ลงชื่อ…………………(อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม)...................... 
(         ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ        ) 

............../................................/.............. 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

……..…………….....................................................……………….. 
……………………………………….......................……………………….. 
 

ลงชื่อ……(ผู๎อ านวยการฯ /รองผู๎อ านวยการฯ ลงนาม).............. 
(.............................................................................................) 

............../................................/.............. 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษายื่นค าร้องฯ นี้ พร้อมกับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย หรือเอกสารประกอบค าร้อง 
(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด ต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76377xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน     รุํน 1  
เข๎าศึกษาภาคเรียนที ่ 1/2563  เบอร์โทรศัพท์ 062-xxxxxxx   
2. เคยศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิชาชีพคร ู  
มหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ที่อยํูปัจจุบัน บ๎านเลขที่    10  หมูํ 1 ถนน  - ต าบล/แขวง    เจ๎าเจ็ด  
อ าเภอ/เขต เสนา  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13110  
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎ 062-xxxxxxx      
3. มีความประสงค์ขอโอนผลการเรียนและยกเว๎นการเรียน จ านวน         รายวิชา จ านวน       หนํวยกิต 
 

ล าดับ รายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว หน่วย
กิต 

เกรด 
ท่ีได้ 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอน หน่วย
กิต 

เกรด 
ท่ีโอน 

1   (ระบุชื่อรายวิชา)     (ระบุชื่อรายวิชา)   
2       

- ตัวอย่าง – 
บว.5 
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3       
4       
5       
       
       
       
       

 
ทั้งน้ีข๎าพเจ๎าได๎แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
  ใบรายงานผลการศึกษา    ค าอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
 
       ลงชื่อ บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 
             (นายบัณฑิต วิทยาลัย  ) 
 

1.อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 เห็นชอบ 
 ไมํเห็นชอบ เน่ืองจาก
............................................................................................. 
............................................................................................. 
 
ลงชื่อ……………..........................................…......................... 
(                                                                    ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
............../................................/.............. 

2.มติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (แนบมติการประชุม) 
 เห็นชอบ ให๎เทียบโอนผลการเรียนและยกเว๎นรายวิชา  
จ านวน...............วิชา 
 ไมํเห็นชอบ เน่ืองจาก
................................................................................................... 
 
ลงชื่อ……………..……..................................................................... 
(                                                                        ) 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
............../................................/.............. 

3.ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 อนุมัติ และสํงฝ่ายทะเบียนและวัดผล ส านักงานฯ 
ด าเนินการแจ๎งผลไปยังหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 ไมํอนุมัติ เน่ืองจาก........................................................ 
............................................................................................. 
 

ลงชื่อ……………..........……............................................... 
(                                                                    ) 

ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
............../................................/.............. 

5.ความเห็นของอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ 
 อนุมัติ 
 ไมํอนุมัติ เน่ืองจาก
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 

ลงชื่อ…………….........................................…......................... 
(                                                                         ) 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
............../................................/.............. 

6.ฝ่ายการเงิน 7.ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

(มีตํอด๎านหลัง) 
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ได๎รับช าระเงินคําธรรมเนียม  จ านวน......................หนํวย
กิต 
เป็นจ านวนเงิน...............................................................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงินเลํมที่............................เลขที.่.................. 

 
ลงชื่อ……………..……......................................ผู๎รับเงิน 
(                                                            ) 

............../................................/.............. 

     รับทราบและด าเนินการแล๎ว 
 
 
 
 
ลงชื่อ……………..……..............................เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายทะเบียนฯ 

(                                                                    ) 
............../................................/.............. 

 
หมายเหตุ :  1. ต๎องเป็นรายวิชาที่ได๎ศึกษามาแล๎วไมํเกิน 10 ป ี
  2. คําธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน หนํวยกิตละ 200 บาท 
  3. ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลกํอนน าไปช าระเงิน 
 
 

ค าร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76277xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา        บริหารธุรกิจ        รุํน 19  
เข๎าศึกษาภาคเรียนที ่ 1/2562  เบอร์โทรศัพท์ 062-xxxxxxx   
2. ก าลังอยํูในระหวํางการท า   วิทยานิพนธ์   การค๎นคว๎าอิสระ  
เรื่อง  กลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องด่ืมชูก าลังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
            
3. มีความประสงค์จะขอเปลี่ยน    อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก   อาจารย์ที่ปรึกษารํวม 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระชุดเดิม ลงนาม วัน เดือน ป ี
 

1..............................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
2..............................................อาจารย์ที่ปรึกษารํวม (ถ๎าม)ี 

 

................................ 

................................ 

 

....................... 

....................... 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระชุดใหม่ ลงนาม วัน เดือน ป ี
 

1..............................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
2..............................................อาจารย์ที่ปรึกษารํวม (ถ๎าม)ี 

 

................................ 

................................ 

 

....................... 

....................... 

- ตัวอย่าง – 
บว.6 
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3. เน่ืองจาก          
            
 
             ลงชื่อ         บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 
          ย่ืนไว๎ ณ วันที่  15   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.2563 

ความเห็นของประธานหลักสูตร 
  เห็นชอบ 
  ไมํเห็นชอบ เน่ืองจาก….......................…………….……….. 
................................................................................................ 
 

ลงชื่อ……..............……………......................ประธานหลักสูตรฯ 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 

ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการฯ 
  อนุมัติ 
  ไมํอนุมัติ เน่ืองจาก…............................……………….……….. 
.................................................................................................. 
 

ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อ านวยการฯ 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 

ค าร้องขอเปลี่ยนชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76277xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา        บริหารธุรกิจ        รุํน 19  
เข๎าศึกษาภาคเรียนที ่ 1/2562  เบอร์โทรศัพท์ 062-xxxxxxx   
2. ก าลังอยํูในระหวํางการท า   วิทยานิพนธ์   การค๎นคว๎าอิสระ  
3. มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 
 ชื่อเร่ืองเดิม (ภาษาไทย)  กลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องด่ืมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
            
 (ภาษาอังกฤษ)  Marketing Strategy of Bevearage Business in Phranakhon  
   Si Ayutthaya        
 ชื่อเร่ืองใหม่ (ภาษาไทย)  กลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องด่ืมในจังหวัดลพบุรี   
            
 (ภาษาอังกฤษ)  Marketing Strategy of Bevearage Business in Lopburi  
            
4. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพน์/การค๎นคว๎าอิสระ มีดังน้ี 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ หลัก  ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี   
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ รํวม (ถ๎าม)ี      
 

- ตัวอย่าง – 
บว.7 
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             ลงชื่อ         บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 
       (  นายบัณฑิต     วิทยาลัย      ) 
 
             ลงชื่อ         (อ.ที่ปรึกษาลงนาม)  
       (  ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี      ) 
          ย่ืนไว๎ ณ วันที่  15   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.2563 

ความเห็นของประธานหลักสูตรฯ 
  เห็นชอบ 
  ไมํเห็นชอบ เน่ืองจาก….......................…………….……….. 
................................................................................................ 
 

ลงชื่อ……..............……………......................ประธานหลักสูตรฯ 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 

ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการฯ 
  อนุมัติ 
  ไมํอนุมัติ เน่ืองจาก…............................……………….……….. 
.................................................................................................. 
 

ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อ านวยการฯ 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 

ค าร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    75877xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา     รัฐประศาสนศาสตร ์         
ได๎ศึกษาเป็นระยะเวลา     5   ปี ซึ่งเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรก าหนดแล๎ว โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  
3.54     แตํยังไมํส าเร็จการศึกษา และด าเนินการท า   วิทยานิพนธ์   การค๎นคว๎าอิสระ 
เรื่อง  บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัด  
 พระนครศรีอยุธยา         
2. ซึ่งขณะน้ีก าลังด าเนินการ   รอผลตอบรับการตีพิมพ์เผยแพรํ       อื่น ๆ     
3. จึงประสงค์จะขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาตํอไปอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งครั้งน้ีเป็นครั้งที ่   1  
ถึงสิ้นปีการศึกษาที่     1/2563 ดังเหตุผลและความก๎าวหน๎าวิทยานิพนธ/์การค๎นคว๎าอิสระ แนบ 
 
             ลงชื่อ         บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 
          ย่ืนไว๎ ณ วันที่  15   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.2563 

1. ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

2. ความเห็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

- ตัวอย่าง – 
บว.8 
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ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ลงชื่อ……..............……………......................อาจารย์ที่ปรึกษา หลัก 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 

 

ลงชื่อ……..............……………......................ประธานหลักสูตรฯ 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 
ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

  อนุมัติ 
  ไมํอนุมัติ เน่ืองจาก…............................……………….………................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อ านวยการส านักงานฯ 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 

 
ค าแนะน า* นักศึกษาจะต๎องย่ืนค าร๎องขออนุมัติขยายเวลาการศึกษากํอนเปิดภาคการศึกษาอยํางน๎อย 1 เดือน 

เหตุผลและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
1. เหตุผลในการขอขยายเวลาการศึกษา (อธิบายเชิงวิชาการ) 
           
           
           
           
           
2. ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
           
           
           
           
           
 2.1 สรุปงานวิจัยที่ได๎ด าเนินมาจนถึงปัจจุบัน 
           
           
           
           
           
 2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให๎งานวิจัยลําช๎า 

(มีตํอด๎านหลัง) 
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     ลงนาม    นักศึกษา 
            (    ) 
               / /  
 
 
 
3. ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (งานวิจัยมีความก๎าวหน๎าเป็นที่พอใจ
หรือไมํ อยํางไร นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยให๎ได๎ผลตามเวลาที่ก าหนดหรือไมํ หรือความเห็นอื่น ) 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
     ลงนาม      
               (    ) 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ หลัก 
               / /  
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ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าร้องขอลาพักการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76377xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา     อาชญาวิทยาฯ          
เข๎าศึกษาภาคเรียนที่  1/2563  เบอร์โทรศัพท์ 062-xxxxxxx   
2. มีความประสงค์จะขอลาพักการศึกษา จ านวน   1    ภาคเรียน ต้ังแตํภาคเรียน  1/2563 ถึงภาคเรียน    
1/2563 
พร๎อมได๎แนบหลักฐาน     ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลชื่อ     
            
        เอกสารประกอบ (ถ๎ามี)       
เน่ืองจาก           
            
 เมื่อครบก าหนดการขอลาพักการศึกษาแล๎ว ข๎าพเจ๎าจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนศึกษาถัดไป หาก
ข๎าพเจ๎าขอลาพักการศึกษามากกวํา 1 ภาคการศึกษา ข๎าพเจ๎าจะรักษาสภาพตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดตํอไป 
 
             ลงชื่อ         บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 

- ตัวอย่าง – 
บว.9 
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ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

                วันที่  15   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.2563 
1. ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 

ลงชื่อ……..............……………......................อาจารย์ที่ปรึกษา 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 

2. ความเห็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 

ลงชื่อ……..............……………......................ประธานหลักสูตรฯ 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 
ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

  อนุมัติ 
  ไมํอนุมัติ เน่ืองจาก…............................……………….………................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อ านวยการส านักงานฯ 
(                                                                     ) 

............../................................/.............. 

ค าร้องขอลาออกจากการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76277xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา     รัฐประศาสนศาสตร์         
เข๎าศึกษาภาคเรียนที่  1/2562  เบอร์โทรศัพท์ 062-xxxxxxx   
2. มีความประสงค์จะขอลาออกจากการศึกษา ต้ังแตํภาคเรียน 1/2563     
เน่ืองจาก  ต๎องย๎ายสถานที่ท างาน และท าให๎ไมํสะดวกในการเดินทางมาศึกษา   
            
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
             ลงชื่อ         บัณฑิต   วิทยาลัย นักศึกษา 
                วันที่  15   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.2563 

1. ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 

ลงชื่อ……..............……………......................อาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 

ลงชื่อ……..............……………......................ประธานหลักสูตรฯ 

- ตัวอย่าง – 
บว.10 
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ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

(                                                       ) 
............../................................/.............. 

(                                                          ) 
............../................................/.............. 

3. ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ
...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 

ลงชื่อ……..............……………......................เจ๎าหน๎าที่ส านักวิทยฯ 
(                                                           ) 

............../................................/.............. 

4. ความเห็นของฝ่ายการเงิน
...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 

ลงชื่อ……..............……………......................เจ๎าหน๎าที่การเงิน 
(                                                         ) 

............../................................/.............. 
5. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
     รับทราบและด าเนินการแล๎ว 
 
ลงชื่อ……………..……..............................เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายทะเบียนฯ 

(                                                            ) 
............../................................/.............. 

6. ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการฯ 
  อนุมัติ 
  ไมํอนุมัติ เน่ืองจาก…............................……………….……….. 
 

ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อ านวยการฯ 
(                                                    ) 

............../................................/.............. 

ใบมอบฉันทะ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76077xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา     การบริหารการศึกษา          
เข๎าศึกษาภาคเรียนที่  1/2560  เบอร์โทรศัพท์ 062-xxxxxxx   
ที่อยํูที่สามารถติดตํอได๎ 10 หมูํ 1 ต. เจ๎าเจ็ด  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13110   
            
2. ติดตํอขอรับ   ใบรายงานผลการศึกษา   ใบรับรองคุณวุฒ ิ
     ใบปริญญาบัตร    อื่น ๆ (ระบ)ุ     
 เน่ืองจาก (เหตุผลที่มอบฉันทะ) เดินทางไปตํางจังหวัดและไมํสามารถเข๎ารับเอกสารดังกลําว  
 ได๎ตามเวลาที่ก าหนดไว๎         
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

   ลงชื่อ     ผู๎มอบฉันทะ 

- ตัวอย่าง – 
บว.11 
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ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

   (        ) 
 

   ลงชื่อ                   ผู๎รับมอบฉันทะ 
   (        ) 
 

   ลงชื่อ                   พยาน 
   (        ) 
 

   ลงชื่อ                   พยาน 
   (        ) 
 
 
 
 

ค าร้องขอถอนเงินประกันค่าของเสียหาย 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

เร่ือง  ขออนุมัติถอนเงินประกันคําของเสียหาย 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ ) บัณฑิต     วิทยาลัย  รหัส    76177xxx  
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา     การบริหารการศึกษา          
เหตุที่ออกจากมหาวิทยาลัยฯ เพราะ ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่   17    เดือน  เมษายน  พ.ศ. 63  
 ข๎าพเจ๎า มีความประสงค์จะถอนเงินประกันคําของเสียหายคืน จ านวน  1,000       บาท  
(หน่ึงพันบาทถ๎วน)  ถ้าข้าพเจ้าไม่มารับเงินภายใน 6 เดือน หลังจากสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้า
ยินยอมให้โอนเงินเป็นเงินบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงชื่อ    ผู๎ถอนเงิน 
          (       ) 
 

                   เจ๎าหน๎าที่          ค าสั่ง 
ช าระเงินประกัน ใบเสร็จเลขที ่        

- ตัวอย่าง – 
บว.12 
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ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

วันที่  เดือน  พ.ศ.         
ลงชื่อ       เจ๎าหน๎าที่การเงิน                  อธิการบดี 
           

ใบส าคัญรับเงินประกันค่าของเสียหาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ เดือน  พ.ศ.   
 ข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว)    รหัสประจ าตัว   
ระดับการศึกษา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา     การบริหารการศึกษา          
ได๎รับเงินประกันคําของเสียหายคืน จ านวน   1,000   บาท (หน่ึงพันบาทถ๎วน) คืนไปเรียบร๎อยแล๎ว 
 

ลงชื่อ   ผู๎จํายเงิน     ลงชื่อ                  ผู๎รับประกัน 
(     )      (    ) 

ค าร้องขอเสนอความสนใจท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
  ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/  )      
นักศึกษาหลักสูตร     สาขาวิชา     
รหัสประจ าตัว    โทรศัพท์      
มีความสนใจ/ประสงค์จัดท า      วิทยานิพนธ์       การค๎นคว๎าอิสระ 
1.ชื่อเร่ือง        
         
2.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
         
         
         
3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ใหมํ รูปธรรม ตรงประเด็น) 
 3.1        
         
 3.2        
         
 3.3        
         
4.แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่สนับสนุน (ไมํเกิน 6 ปี ยกเว๎นลักษณะเฉพาะบางเร่ือง) เขียนที่คาดวําจะน าไปใช๎ในการ
ท า กรอบแนวคิดในการวิจัยได๎ เขียนเฉพาะชื่อเร่ือง หรือสาระหรือค าส าคัญ (Key words) แล๎วแกํกรณี และเขียน
อ๎างอิงตํอท๎ายเหมือนเขียนบรรณานุกรมแบบ A.P.A 

- ตัวอย่าง – 
บว.13 
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ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

         
         
         
5.แนวทางศึกษาที่คาดวําจะท าให๎ได๎ส าเร็จ 
         
         
6.ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
         
         
7.เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ      

  
ลงชื่อ                              นักศึกษา 

 
มีตํอด๎านหลัง 

ความเห็นของประธานหลักสูตรฯ ความเห็นส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 
ลงชื่อ.................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
(...........................................................) 

.................................................................................... 

.................................................................................... 
 
ลงชื่อ....................................................ผอ.ส านักงานฯ 
(.............................................................) 

 
หมายเหตุ : ให๎กรอกเอกสารให๎ครบถ๎วนสมบูรณ์ตามแบบค าร๎อง ถ๎าข๎อมูลมีจ านวนมากให๎แนบเอกสารเพิ่มเติมมา

พร๎อมกับแบบค าร๎อง 
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ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองบทความวิทยานิพนธ์/การค้นควาอิสระเพื่อเผยแพร ่
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เรียน ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 
 เน่ืองด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว)       
รหัสนักศึกษา  หลักสูตร    สาขา    
ขอสํงบทความวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ เร่ือง 
(ภาษาไทย)           
           
           
(ภาษาอังกฤษ)          
           
           
 เพื่อตีพิมพ์เผยแพรํใน  

 ชื่อวารสาร            
ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน      TCI กลุํมที่   

หรือน าเสนอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  
 ชื่องานประชุมวิชาการ        

ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน         
 ตามเกณฑ์ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วําด๎วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ข๎าพจ๎าจึงขอสํงบทความวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร /น าเสนอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม ตํอไป 

- ตัวอย่าง – 
บว.14 
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 ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําบทความวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระดังกลําวไมํเคยลงตีพิมพ์เผยแพรํ หรือก าลังสํงไป
ลงตีพิมพ์ หรือได๎รับการตอบรับให๎ตีพิมพ์เผยแพรํในวารสาร /งานประชุมวิชาการฉบับอ่ืน นอกเหนือจากวารสาร /งาน
ประชุมวิชาการที่ข๎าพเจ๎าได๎กลําวไว๎ข๎างต๎นเพียงแหํงเดียว หากมีการน าบทความวิจัยน้ีไปลงตีพิมพ์เผย แพรํ คัดลอก
บทความ ประโยค ตาราง หรือรูปภาพ ไปลงในวารสาร/งานประชุมวิชาการฉบับอ่ืน ข๎าพเจ๎ายินดีให๎มหาวิทยาลัยฯ เพิก
ถอนปริญญาบัตรโดยจะไมํด าเนินการฟ้องร๎องแตํประการใด 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
  

                  ลงชื่อ...................................................................นักศึกษา 
                                                  (.....................................................................) 

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

............................................................................................... 
 

ลงชื่อ......................................................................... 
(...............................................................................) 

 

............................................................................................... 
 

ลงชื่อ........................................................................... 
(.................................................................................) 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 5 
หน่วยงานบริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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หน่วยงานบริการนักศึกษา 

           

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิด
บริการทุกวันที่มีการเรียนการสอน 
  วันจันทร์ – วันศุกร์   ต้ังแตํเวลา 08.00 – 16.30 น. 
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์   ต้ังแตํเวลา 08.00 – 16.30 น. 
**หยุดวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไม่มีการเรียนการสอน** 
 
การจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหมวดหมูํหนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ โดย
แบํงเป็นหมวดใหญํและมีสีหุ๎มสันหนังสือเพ่ือสะดวกในการเลือกหาอําน ดังน้ี 
 สันสีเทา 000 – 099 เบ็ดเตล็ด ได๎แกํ บรรณารักษศาสตร์ สารานุกรม วิจัย 
คอมพิวเตอร์ 
 สันสีส๎ม 100 – 199  ปรัชญาและจิตวิทยา 
 สันสีด า 200 – 299 ศาสนา 
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 สันสีแดง 300 – 399 สังคมศาสตร์ ได๎แกํ สังคมวิทยา การศึกษา รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ เป็นต๎น 
 สันสีน้ าเงิน 400 – 499 ภาษาศาสตร ์
 สันสีเขียว 500 – 599 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
 สันสีมํวง 600 – 699 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เชํน แพทยศาสตร์ 
 สันสีชมพู 700 – 799 ศิลปะและการบันเทิง นันทนาการ 
 สันสีฟ้า 800 – 899 วรรณคดี 
 สันสีเหลือง 900 – 999 ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และภูมิศาสตร ์
 สันสีน้ าตาล น   ย   รส นวนิยาย เยาวชน เรื่องสั้น 
 
ระเบียบ และมารยาทการใช้บริการ 
 1. ผู๎มีสิทธ์ิเข๎าใช๎บริการ ได๎แกํ อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาและ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตร
สมาชิก สํวนนักศึกษาใหมํที่ยังไมํมีบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกห๎องสมุด ให๎น าใบเสร็จ
การลงทะเบียนมาแสดงทุกครั้งในการเข๎าใช๎บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. บุคคลภายนอกท่ีประสงค์จะเข๎าใช๎บริการต๎องได๎รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ และลงชื่อ
เข๎าใช๎บริการ 
 3. แตํงกายสุภาพ นักศึกษาภาคปกติต๎องแตํงเครื่องแบบในวันเวลาราชการ 
 4. งดสูบบุหรี่ หรือห๎ามน าอาหาร และเครื่องด่ืมทุกชนิดเข๎าส านักวิทยบริการฯ 
 5. ไมํสํงเสียง หรือสนทนากันเสียงดังรบกวนผู๎อื่น 
 6. งดใช๎เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เชํน โทรศัพท์มือถือ 
 7. ห๎ามฉีก ตัด ลักขโมยหนังสือ มิฉะน้ันจะด าเนินการตามกฎหมาย และพ๎นจากสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
 8. หนังสือ วารสาร ท่ีอํานแล๎วให๎น าไปวางที่โต๏ะกลางที่จัดไว๎ให๎ ไมํต๎องน าหนังสือข้ึนชั้น
ด๎วยตนเอง 
 9. กํอนออกจากส านักวิทยบริการฯ ต๎องให๎เจ๎าหน๎าท่ีตรวจกระเป๋า หนังสือ และสิ่งของ
ทุกครั้ง 
 10. ให๎ความรํวมมือปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับ ค าตักเตือนของบรรณารักษ์ หรือ
เจ๎าหน๎าท่ีของส านักวิทยบริการฯ โดยเครํงครัด 
 11. บัตรสมาชิกใช๎เฉพาะเจ๎าของบัตรเทําน้ัน 
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การท าบัตรสมาชิก 
 การท าบัตรสมาชิก และการตํออายุบัตรสมาชิก ให๎น าหลักฐานติดตํอที่เคาน์เตอร์บริการยืม 
– คืน ชั้นที่ 1 อาคารบรรณราชนครินทร ์
 1. สมาชิกใหมํ : ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ัน บัตรประจ าตัวประชาชน 
และรูปถําย 1 น้ิว 2 รูป 
 2. สมาชิกเกํา : บัตรสมาชิกเกํา ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ัน 
  นักศึกษาภาคปกติ 1 ปีการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ 1 ภาคเรียน 
 3. บัตรสูญหาย : แบบฟอร์มค าขอท าบัตรใหมํ พร๎อมน ารูปถําย 1 น้ิว จ านวน 1 รูป และ
คําธรรมเนียม 100 บาท 

 
 
 
พื้นที่ให้บริการ 

อาคารส านักวิทยบริการ 
ชั้น 1 
 บริการอินเทอร์เน็ต และวีดีโอออนดีมานด์  
 บริการห๎องประชุมต๎นโมก 
 บริการมุมสบาย 
 บริการห๎องมินิเธียเตอร์ 

ชั้น 2 
 บริการห๎องเฉลิมพระเกียรติ 
 บริการห๎องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
 ห๎องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 บริการหนังสือราชวงศ์จักรี 

อาคารบรรณราชนครินทร ์
ชั้น 1 
 บริการยืม – คืนหนังสือ 
 บริการท าบัตรสมาชิกใหมํและตํออายุบัตรสมาชิก 
 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 
 บริการห๎องสมุดสีเขียว 
 บริการสืบค๎นข๎อมูลออนไลน์ 
 บริการห๎องสมุดดิจิทัล 
 บริการหนังสือใหมํ หมวด 000 - 900 
 บริการหนังสือเยาวชน 
ชั้น 3 

ชั้น 2 
 บริการวารสารฉบับปัจจุบันและลํวงเวลา 
 บริการหนังสือพิมพ์ลํวงเวลา 
 บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล 
 บริการกฤตภาคและจุลสาร 
 บริการเอกสารประกอบการสอนหนังสือต าราอาจารย์ 
 บริการหนังสืออ๎างอิง 
 บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
 บริการฐานข๎อมูลมิติชนออนไลน์ 
ชั้น 4 



162 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 บริการหนังสือต าราภาษาไทยหมวด 000 - 500 
 บริการห๎องสมุดกฎหมาย 
 บริการห๎องประชุมกลุํมยํอย 
 บริการถํายเอกสาร 

 บริการหนังสือต าราภาษาไทย หมวด 600 - 900 
 บริการหนังสือต าราภาษาตํางประเทศ หมวด 000 - 900 
 บริการห๎องหนังสืออาเซียน 
 บริการห๎องสมุดมนุษย์ 
 บริการหนังสือนวนิยาย 
 บริการห๎องประชุมสัมมนา 

อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์
ชั้น 2 
 บริการลงทะเบียน Wireless 
 บริการห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 บริการศูนย์ข๎อมูล (Data Center) 
 บริการห๎องประชุมสัมมนา จ านวน 400 ที่น่ัง 
 บริการซํอมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

 
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบริการจ าหนํายเครื่องแบบที่
ถูกต๎องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให๎กับนักศึกษา เชํน เข็ม กระดุม 
ต๎ุงต้ิง เนคไท หัวเข็มขัด และชุดนักศึกษา รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนสินค๎าท่ีระลึกของมหาวิทยาลัย 
 โดยเปิดให๎บริการดังตํอไปน้ี 
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 
  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. 
 สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได๎ที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อาคารบ๎านพลูหลวง โทร. 035-322162 หรือ 035-276555-9 ตํอ 7251 
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บันทึกปฏิทินกิจกรรมประจ าหลักสูตร  

คร้ังท่ี วันท่ี กิจกรรม 
รับรองการเข้า 
ร่วมกิจกรรม 

1 ...................... กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ......................... 

2 
 

...................... กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องระดับบัณฑิตศึกษา ......................... 
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3 
 

...................... 
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย 
- งานสงกรานต์ รดน้ าขอพรคณาจารย์ 

......................... 

4 
 

...................... - งานวันเข๎าพรรษา ถวายเทียนและเคร่ืองสังฆทาน ......................... 

5 ...................... 
กิจกรรมอบรมความรู้ทางวิชาการ 
- อบรมการใช๎ระบบการลงทะเบียนออนไลน์และพัฒนาทักษะการใช๎ Google Classroom 

......................... 

6 
 

...................... - อบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการท าวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ ......................... 

7 
 

...................... - อบรมการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการวิจัย ......................... 

8 
 

...................... - อบรมการสืบค๎นเอกสารงานวิจัยจากฐานข๎อมูล ......................... 

9 
 

...................... - อบรมการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ ......................... 

10 
 

...................... - เข๎ารํวมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ......................... 
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