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สารจากอธิการบดี
ในนามของคณะผู๎บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขอต๎อนรับนักศึกษาใหมํทุกคนสูํรั้วเหลืองแดง
มหาวิทยาลัยแหํงเมืองมรดกโลกด๎วยความยินดียิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
สถาบันการศึกษาที่เกําแกํ มีอายุครบรอบ 115 ปี ในปี
พ.ศ. 2563 นี้ ที่ผํานมาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับ
ใช๎สังคมและประเทศชาติมากมายในปัจจุบันมีพันธกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒ นาท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก ประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพรํ
ระบาดของ COVID – 19 ในสํวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได๎เฝ้าระวัง ป้องกัน
ไว๎เป็นอยํางดี รวมทั้งมีการชํวยเหลือเยียวยานักศึกษา บุคลากรของม หาวิทยาลัย และชํวยเหลือ
สังคม ชุมชนในพื้นที่อยํางตํอเนื่อง
ปัญหา COVIC – 19 นาไปสูํการปรับตัวด๎านการศึกษาเป็นอยํางยิ่ง การเรียนการสอนใน
ระบบออนไลน์ถูกนามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ มหาวิทยาลัย ในสํวนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก็มีการสนับสนุนเต รียมความพร๎อมในเรื่องดังกลําวไว๎
อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ขอสํงความปรารถนาดีไปยังนักศึกษาใหมํทุกคน ขอให๎มีสุขภาพแข็งแรง
ตั้งใจศึกษาเลําเรียน ใฝ่หาความรู๎ ทากิจกรรมในมหาวิทยาลัยอยํางมีความสุขและประสบ
ความสาเร็จในสิ่งที่คาดหวังตั้งใจไว๎ทุกประการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สารจากผู้อานวยสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ดอกโสนเหลืองตระการบานรับขวัญ
รั้วสถาบันการศึกษา
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รั้วเหลืองแดงแจ๎งประจักษ์ศักดิ์และสิทธิ์
สร๎างบัณฑิตอนาคตที่สดใส
วิชาการ พัฒนา ก๎าวหน๎าไกล
สร๎างคนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม
เป็นมหาวิทยาลัยศาสตร์พระราชา
พัฒนาท๎องถิ่นทุกเช๎าค่า
หลักปรัชญาคาสอนองค์พระทรงธรรม
น๎อมนาตามรอยพํอรู๎พอเพียง
ตราพระราชลัญจกรบวรคํา
เป็นมิ่งขวัญปัญญาสร๎างชื่อเสียง
โบราณสถานเดํนชัดวัดวังเวียง
ขอบารมีสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าฯ
ขอนักศึกษาโชคดีในชีวิต

ผู๎สูํ

นามสูงคําพระ

ยึด

คงคูํเคียงวิถีชาติชีวิต
พระบาทเจ๎าบูรพพงศ์ทรงศักดิ์สิทธิ์
เป็นบัณฑิตเกํงและดีศรีแผํนดิน

ขอต๎อนรับนักศึกษาใหมํทุกคนสูํ “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ” ด๎วยความยินดียิ่ง ในวันนี้
เป็นวันทีน่ ักศึกษาใหมํเพิ่งจะประสบความสเาร็จอีกขั้นของการศึกษาคือ การเข๎าสูํสถาบันอุดมศึกษาแหํงนี้ การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเพียงจุดเริ่มต๎นที่นักศึกษาจะต๎องใช๎กาลังกายและกา ลังใจเพื่อจะก๎าวไปสูํจุดหมายทาง
การศึกษาที่นักศึกษามุํงหวัง โดยการศึกษาค๎นคว๎า หาความรู๎ การศึกษาวิจัย อีกทั้ง การสร๎างองค์ความรู๎ในศาสตร์
ตําง ๆ ที่นักศึกษาใหมํแตํละคนกาลังจะเริ่มต๎นขึ้น ดังนั้นหน๎าที่หลักที่นักศึกษาใหมํจะต๎องสร๎างความเป็นเลิศทาง
วิชาการให๎แกํตนเองก็คือ “ความมุมานะพยายาม”
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมการเรียการสอน
น
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรจนวนมากให๎
า
นักศึกษาใหมํได๎เรียนรู๎ และพัฒนาศักยภาพให๎กับตนเองอยํางเต็มตามศักยภาพ
ในด๎านตําง ๆ โดยผํานกร
ะบวนการเรียนรู๎รํวมกันด๎วยการทากิจกรรมอันหลากหลาย การเรียนรู๎ด๎วยตนเองและเรียนรู๎
ผู๎อื่นไปพร๎อม ๆ กันนั้น เป็นพื้นฐานสาคัญอยํางหนึ่งของการดาเนินชีวิตในอนาคต หากนักศึกษาใหมํเรียน รู๎สิ่งตําง
ๆ ในการทากิจกรรมได๎ดีชีวิตก็จะดี มีความสุขอยํางแนํนอน
สุดท๎ายนี้ ขอเป็นกาลังใจให๎นักศึกษาใหมํทุกคน ในการก๎าวไปข๎างหน๎าพร๎อมกัน พร๎อมที่จะเจริญงอก
งาม เติบใหญํไปด๎วยความดี “สติ ปัญญา ศรัทธา และความเ พียร” เป็นผู๎มี “คุณ ” แกํแผํนดิน พร๎อมทั้งเป็น
ผู๎สร๎าง “ประโยชน์” ให๎แกํมวลประชาสืบไป

4
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรมการบัณฑิตศึกษา

สารจากรองผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ขอต๎อนรับกับพวกเราเข๎ามาใหมํ
สูํ “รั้วราชภัฏอยุธยา”
ผํานมาถึงหนึ่งร๎อยสิบห๎าปี
สร๎างคนเกํงสร๎างคนกล๎านํายลยิน
สมเด็จพระปิยมหาราช
เมื่อ ร.ศ. ร๎อยสิบสามตามความไป
แรกเริ่มเดิมชื่อ “โรงเรียนฝึกหัดครู”
เบ๎าหลํอหลอมแมํพิมพ์ปริ่มสกุล
อีกชื่อหนึ่งซึ่งคนเรียกติดหู
ผลิตครูชั้นเยี่ยมเปี่ยมวิชา
รัชกาลที่เก๎าโปรดเกล๎าฯ ให๎
“ราชภัฏ” ประจักษ์ไว๎ในธาตรี
ราชลัญจกรสูงสงํา
ทวิรงค์ธงสองสีสายสกาว
ขอยินดีอีกครั้งยังตรึงจิต

รํวมดีใจกับนิสิตนักศึกษา
คนของพระราชาข๎าของแผํนดิน
สร๎างคนดีสร๎างชาติสร๎างศาสตร์ศิลป์
ณ นามถิ่น “เหลือง-แดง”แจงแจ๎งใจ
ละอองบาททรงกํอตั้งครั้งสมัย
ชาวกรุงเกําปลื้มใจในพระคุณ
มอบความรู๎อุทิศวิศิษฎ์สุนทร์
ด๎วยผํานมาหลายรุํนสืบตํอมา
“วิทยาลัยครู” คูํศึกษา
ทั้งจรรยาวิญญาณจิตรักศิษย์ดี
ประทานชื่อนามใหมํสมศักดิ์ศรี
ความหมายมีตามชื่อคือเรื่องราว
นั่นคือตราสถาบันอันผํองขาว
สะบัดพราวพลิ้วไหวในสายลม
ใครํครวญคิดด๎วยพิจารณ์การเหมาะสม

คัดเลือกมาศึกษานํานิยม
“สาขาบริหารการศึกษา”
“รัฐศาสตร์” “ธุรกิจ” มิตรพื้นเพ
คณาจารย์นี้รักพวกเรายิ่ง
สรรพวิทยาตาราชัย
จงรักใครํกลมเกลียวสมานฉันท์
จงชํวยเหลือเกื้อกูลการุณา
หากผิดพลาดพลั้งไปอภัยเถิด
อุปสรรคขวากหนามตาชีวี
อันสิ่งหนึ่งที่ควรชวนยึดถือ
ลูกกรุงเกําเราจดจาน๎อมนาไป

เพียรเพราะบํมทุกก๎าวยํางอยํางทุํมเท
“ปรัชญาฯ” “หลักสูตรฯ” พูดสรวลเส
ห๎าสาขามีเสนํห์เรรักใจ
ด๎วยใจจริงจากจิตพิสมัย
ครูมอบให๎ไมํปิดบังดังเจตนา
เหมือนเป็นพี่น๎องกันสุขหรรษา
รู๎รักษาน้าใจด๎วยไมตรี
จะบังเกิดความรักในศักดิ์ศรี
จะไมํมีสิ้นหายสลายไป
วําเราคือ “เลือดเหลือง-แดง” แสงสดใส
ยิ่งเราเป็นคนไทยด๎วยเหมือนกัน
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ขออัญเชิญคุณไตรรัตน์จรัสฤทธิ์
จอมกษัตริย์ขัตติยาองค์ราชัน
โปรดอานวยอวยพรสุนทรสวัสดิ์
อายุมั่นขวัญยืนชื่นชีวา

เทพสถิตภพไตรมไหศวรรย์
วีรชนเหลํานั้นทํานเจ๎าพระยาฯ
พูลพิพัฒน์วัฒนีศรีรักษา
และสมมาดปรารถนาสาธุการ

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
รองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สารผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สารรองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ตอนที่ 1 แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 สีประจามหาวิทยาลัย ธง ดอกไม๎ คติธรรม
 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 หัวหน๎าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
 ข๎อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย
 แนะนาสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 โครงสร๎างหนํวยงาน
 คณะผู๎บริหาร สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 บุคลากรสายสนับสนุน สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ตอนที่ 2 หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 3 ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เกณฑ์และแนวทางการดาเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู๎ระดับบัณฑิตศึกษา
ตอนที่ 4 แบบคาร้องต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
ตอนที่ 5 หน่วยงานบริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บันทึกปฏิทินกิจกรรมประจาหลักสูตร
บันทึกช่วยจา
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122
124
127
130
152
153
156
157
158

ตอนที่ 1
แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได๎นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคล แกํ
สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีลักษณะ เป็น
รูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด๎วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็ น อุ หรือเลข ๙
รอบวงจักรมีรัศมีเปลํงออก โดย รอบ เหนือจักรเป็นเศวตฉัตรตั้งอยูํบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปล
ความหมายวํา “ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน ” โดยที่วันที่บรมราชาภิเษกตามโบราณ
ราชประเพณี ได๎เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศและสมาชิ กรัฐสภาถวายน้าอภิเษกจากทิศ
ทั้งแปดมีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจรกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏ ตํอมาเมื่อ
สถาบันราชภัฏได๎ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย จารึกชื่อทํอนบนเป็นภาษาไทยวํา
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
” ทํอนลํางจารึกเป็นภาษาอังกฤษวํา
“PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY”
สีน้าเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู๎ทรงให๎กาเนิด และพระราชทานนาม
“ราชภัฏ”
สีเขียว แทน แหลํงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยูํในพื้นที่แหลํงธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ที่สวยงาม
สีทอง แทน ความเจริญรุํงเรืองทางภูมิปัญญา
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สีส้ม แทน ความรุํงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แหํงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สีประจามหาวิทยาลัย
สีเหลือ แดง

ธงประจามหาวิทยาลัย
สีเหลือง (อยูํด๎านบน)
สีแดง (อยูํด๎านลําง)
มีตราสัญลักษณ์อยูํตรงกลาง

ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
ดอกโสน

คติธรรมประจามหาวิทยาลัย
สิกขา กาโม ภว โหติ

หมายถึง

ผู๎ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู๎เจริญ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติ
โรงเรียนฝึกหัดครู ที่หลังวังฯ คือ การตั้งต๎นชีวิต วิทยาลัย (ครูพระนครศรีอยุธยา ) ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (พ.ศ. 2411 - 2453) ได๎มีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น
การจั ดการศึกษาสมัยนี้แตกตํางไปจากเดิมเป็นการศึกษาในระบบโ รงเรียนตามแบบตะวันตก
มีโรงเรียน ครู หลักสูตร แบบเรียน อันเป็น รากฐานของการศึกษาสมัยใหมํของประเทศมาจนถึง
ปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2430 ได๎กํอตั้งกรมศึกษาธิการ โรงเรียนที่มีอยูํสมัยนั้นก็ขึ้นกับกรมศึกษาธิการ
ทั้งสิ้น และอีก 2 ปีตํอมา คือ พ .ศ. 2432 ได๎ตั้งกระทรวงธรร มการขึ้นเพื่อรับผิดชอบใน การจัด
การศึกษาโดยตรง การฝึกหัดครูขอ งไทยเริ่มดาเนินการมาตั้งแตํปี พ .ศ. 2435 ซึ่งขณะนั้นการ
จัดการฝึกหัดครูเป็นหน๎าที่ของกรมศึกษาธิการ โรงเรียนฝึกหัดครูแหํงแรกตั้งนที
ขึ้ ่บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก
สะพานดาพระนคร เรียกวํา “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ” สอนระดับประโยคประถม กาหนดเวลา
เรียน 2 ปี ในปีแรกมีนักเรียนเพียง 3 คน ปีตํอมานักเรียนเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงย๎ายมาอยูํที่
ตึกแม๎นนฤมิตร วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อปี พ.ศ. 2445 เรียกวํา “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์”
ปี พ.ศ. 2446 ได๎ขยายหลักสูตรให๎สูงขึ้นถึงขั้นฝึกหัดครูมัธยม
ในปี พ.ศ. 2446 กระทรวงธรรมการได๎ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นอีก แหํงหนึ่งที่บ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา เรียกวํา “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” สอนตามหลักสูตรครูมูล รับนักเรียนหัวเมือง
เข๎าศึกษา เพื่อมุํงหมายให๎ออกไปเป็นครูตามหัวเมือง
เพื่ อเป็นการสะดวกแกํการที่จะขยาย
การศึกษาให๎แพรํหลายตํอไป กระทรวงธรรมการจึงได๎ดาเนินการจัดตั้งการฝึกหัดครูในหัวเมืองขึ้น
ในบางมณฑลด๎วย การฝึกหัดครู ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎กํอกาเนิดขึ้นในขณะที่ยังเป็น
มณฑลกรุงเกําในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว โดยเริ่มดาเนินการด๎วยการตั้ง
เป็นโรงเรียน ชื่อวํา “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา ” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ .ศ. 2448 ตั้งอยูํที่
หลังพระ ราชวังจันทรเกษม จัดสอนวิชาสามัญ
อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 – 3 แตํเพิ่ม
วิชาครู โดยการคัดเลือกนักเรียนตามหัวเมืองใน
มณฑลมาฝึกหัดเป็นครู เพื่อสํงไปโรงเรียนตําง ๆ ใน
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กษายนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า

มณฑล (หัวเมืองในมณฑลกรุงเกํา คือ กรุงเกํา อํางทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุ
รี
สิงห์บุรี ) จนถึงปี พ.ศ. 2458 การฝึกหัดครู เมืองกรุงเกํา จึง เปลี่ยนแปลงระเบียบการใหมํ ตาม
ระเ บียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวง
ธรรมการ การฝึกหัดครูมูลไ ด๎ดาเนินการ
ติดตํอกันมาจนถึงปี พ .ศ. 2475 จึงยุบเลิกไปรวมเวลาที่โรงเรียน เปิดสอนหลักสูตรครูมูล (ครู ป.)
อยูํประมาณ 27 – 28 ปี การกํอตั้งการฝึกหัดครูมณฑลกรุงเกําได๎รับเกียรติประวัติสูงสมฐานะ ของ
มณฑลเป็นที่สนใจของผู๎ใหญํทุกชั้น อาทิ
- พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์จานวน
30,000 บาท ให๎กระทรวงธรรมการกํอสร๎างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา
- สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย
ทรงให๎การสนับสนุนการกํอสร๎างโรงเรียนให๎เป็นที่เรียบร๎อยราบรื่น
- เจ๎าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
ในครั้งนั้นยังเป็นพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ อธิบดีกร มศึกษาธิการเห็นวํา “การใหญํสาคัญของกรม
ศึกษาธิการ ก็คือ การฝึกหัดครูให๎ดีแล๎วเป็น การจริง ๆ ที่จะให๎การศึกษาเลําเรียนในบ๎านเมือง
ดาเนินสูํทางเจริญ เพราะฉะนั้ นในการที่จะสร๎างและตั้งโรงเรียน ฝึกหัดอาจารย์จึงเป็นการสาคัญ
ของกรมศึกษาธิการที่จะทา”
ทํานผู๎นี้ได๎มาตรวจดูสถานที่ที่จะสร๎างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา แล๎วตัดสินใจวําจ๎าง
สถาปนิกชาวอิตาลีให๎สร๎างโรงเรียนเป็นเงิน 30,000 บาท กํอนได๎รับอนุญาตจากกระทรวงธรรมการ
และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นเหตุให๎เกิดการขุํนเคืองถึงใต๎ฝ่าละอ
องธุลีพระบาท เพราะทาผิด
แบบอยําง ราชการ แตํเนื่องจากเป็นผู๎ที่ทรงชอบพอรักใครํและทรงเห็นในเจตนาที่ดีมิใชํทาเพื่อ
“อาณาประโยชน์ของตน ” จึงพระราชทานอภัยโทษให๎ และได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ
พระราชทานพระราชทรัพย์จานวน 30,000 บาท ให๎กระทรวงธรรมการกํอสร๎างโรงเรียน โรงเรียน
นี้ได๎บรรลุถึงซึ่งความเจริญเกิดประโยชน์ตํอการศึกษาของชาติมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา ที่หลังพระราชวัง จันทรเกษมแล๎ว ในปี พ .ศ.
2467 มณฑลกรุงเกํายังได๎จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นที่ตาหนักเพนียดอีกแหํงหนึ่ง ทั้งนี้
เป็นนโยบาย กระทรวงธรรมการที่ให๎ทุกมณฑลตั้งโรงเรียนฝึก หัดครูกสิกรรม เพื่อฝึกหัดครูกสิกรรม
สอนวิชาวิสามัญ (ให๎เรียนวิชากสิกรรม) ในชั้นประถมปีที่ 4 และชั้นประถมปีที่ 5 เพราะถ๎าเอาครูมูล
สามัญไปสอนก็เทํากับเอาเป็ดขัน
การฝึกหัดครู กสิกรรมกับการฝึกหัดครูมู ลสามัญเป็ นการฝึกหัดครูในระดับเดียวกัน
การแยกกันเรียนคนละแหํงนั้น เนื่องจากการฝึกหัดครูมูลกสิกรรมจาเป็นต๎องมีสถานที่สาหรับ
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ฝึกหัดทาการกสิกรรมด๎วย ซึ่งบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมไมํมีสถานที่พอ และไมํเหมาะสมที่
จะจัดการกสิกรรมอีกทั้งยังจอแจแออัดด๎วยนักเรียนชั้นประถม นักเรียนชั้นมัธยมที่มากขึ้นด๎วย
ดังนั้นในปี พ .ศ. 2475 จึงได๎ยุบเลิก
แผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ ที่โรงเรียนตัวอยําง
มณฑลกรุงเกํา (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา)
การฝึกหัดครูจึงรวมอยูํในโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ตาหนักเพนียดแหํงเดียว
ก. สถานภาพของโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ตาหนักเพนียดภายหลังการยุบเลิกมณฑล พ.ศ.
โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมที่เพนียดคล้องช้าง
2476 ทางราชการ ได๎ยุบเลิกมณฑลตําง ๆ
โรงเรีย นฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียดจึงมีฐา นะ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใช๎ชื่อโรงเรียน วํา โรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยังคงสอนตามหลักสูตรครูมูลกสิกรรม พ.ศ. 2467 ตามเดิม
ข. การย๎ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหั ดครูมูล ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จัง หวัด และ
การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
พ.ศ. 2479 ทางราชการเห็นสมควรให๎
ย๎ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัด จากตาหนักเพนียดไปอยูํในกรมทหาร
หัวแหลม เพราะมีอาคารวํางอยูํ เป็นจานวนมาก
และมีบริเวณกว๎างขวางเหมาะในการฝึกหัดทา
การกสิกรรม โดยแยกเป็นสองโรงเรียน
คือ
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดหญิง
โรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี และให๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกา ศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบั ตรจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ .ศ. 2479 และมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบการฝึกหัดครูใหมํ ดังนี้
1. โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา ) แผนก
เกษตรกรรม
2. รับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ เข๎าเรียนตํออีก 2 ปี เมื่อสอบไลํได๎ชั้น
ปีที่ 2 แล๎วจะได๎รับประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)
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3. รับครูประชาบาลที่ยังไมํมีวุฒิครูเข๎ารับการอบรมอีก 1 ปี จบการอบรมแล๎วจะได๎รับ
ประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครูป .บ.) เมื่อเปิด เรียนวันที่ 1 มิถุนายน พ .ศ. 2479 มีนักเรียน
ประเภทในบารุง (รัฐบาลอุดหนุน ) 30 คน ประเภทนอกบารุง (ทุนสํวนตัว ) 40 คน และมีครู
ประชาบาลที่ยังไมํมีวุฒิครูมาเข๎าอบรมเพิ่มเติม 39 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน
สิ้นปีการศึกษา 2479 ครูประชาบาลที่เข๎ามาอบรมจบการอบรมได๎วุฒิ ป.บ. ออกไปเป็นครู
ตามโรงเรียนเดิมที่ตนสังกัดอยู39
ํ คนและสิ้นปีการศึกษา 2480 นักเรียนฝึกหัดครู 79 คน สอบไลํได๎
สาเร็จการศึกษาได๎วุฒิ ครู ว. ออกไปเป็นครูประชาบาลตามสังกัดภูมิลาเนาเดิมของตน
การผลิตครูทั้ง 2 ระดับ (ครู ว. และครู ป.บ.) มีวุฒิต่ากวําครูมูล (ครู ป.) แตํจาเป็นต๎องทา
ทั้งนี้เพราะมีความจาเป็นที่จะต๎องเรํงผลิตครูให๎ ออกไปสอนในโรงเรียนชนบท ซึ่งยังขาดแคลนครู
อยูํอยํางมาก (เนื่องจาก พ.ร.บ.ประถมศึกษา ซึ่งประกาศใช๎เมื่อ พ.ศ. 2464 มีผลบังคับใช๎ทุกตาบล
ในประเทศไทยในปี พ .ศ. 2478) ปรากฏวํา นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สาเร็จออกไปเป็นครูตั้งแตํปี พ.ศ. 2480 – 2482 มีจานวนถึง 307 คน
ชาวอยุธยาชอบเรียกโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวํา
“โรงเรียนประกาด”หรือ “โรงเรียนผักกาด” เพราะโรงเรียนนี้เป็นการฝึกหัดครูแผนกเกษตรกรรม
นักเรียนทุกคนต๎องทาแปลงขนาด 1 X 4 เมตร คนละ 4 แปลง ปลูกผักตลอดทั้งปี
ค. การย๎ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
พ.ศ. 2484 รัฐบาลมีนโยบายจะปรับปรุง
การทาสุราและเมรัย จาหนํายแกํประชาชน นายปรีดี
พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ) เป็นรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังรับผิดชอบ ในเรื่องนี้ จึงขอเอา
โรงงานต๎มกลั่นสุราและเมรัยมาตั้งในจังหวัดนี้โรงหนึ่ง
เพื่อความเจริญทางด๎านเศรษฐกิของบ๎
จ านเกิดของทําน โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดชาย
โดยเอามาตั้งที่กรมทหารเกํา เพราะเป็นสถานที่ที่มี
ความเหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกันทํานก็คานึงถึงความเจริญในด๎านการศึกษาของจังหวัดเป็นอยํางยิ่ง
กระทรวงการคลังจึงอนุมัติให๎จํายเงินทุน ปรับปรุงสรรพสามิต จานวน 2 แสนบาท เป็นคําชดเชย
ให๎ไปสร๎างโรงเรียน 5 โรงเรียนที่ต๎องย๎ายออกจากกรมทหาร โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได๎ย๎ายไปสร๎างอยูํในที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (ตรงที่เป็นโรงเรียน
ประตูชัยปัจจุบัน ) ในเนื้อที่ประมาณ 21 ไรํ สํวนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย๎ายไปอยูํที่ตาบลหอรัตนไชย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 14 ไรํ
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พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัพระนครศรี
ด
อยุธยา ได๎ปลีเ ่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา การจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการผลิตครู ดังนี้
1. หลักสูตร ครู ว. เปลี่ยนระเบียบใหมํ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท3ี่ เข๎าเรียน
ตํออีก 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแตํปี พ.ศ. 2482 – 2492
2. หลักสูตร ครู ป.บ. ก็เปลี่ยนแปลงระเบียบใหมํเชํนกัน คือ รับนักเรียนที่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เข๎าเรียนตํออีก 3 ปี ตั้งแตํ พ.ศ. 2490
3. หลักสูตรครูมูล ครู ป. นั้น โรงเรียนได๎กลับมาเปิดสอน หลักสูตรนี้อีกระยะหนึ่งโด ย
รับนักเรียนที่สาเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎าเรียนตํออีก 1 ปี ตั้งแตํ พ.ศ. 2490 – 2497
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา จึงเริ่มใช๎ระบบการฝึกหัดครู แบบ 2 – 2 – 2 ของ
กรมการฝึกหัดครู ตั้งแตํปีการศึกษา 2498 เป็นต๎นมา การเรียนการสอน การวัดผล เปลี่ยนแปลง
ใหมํใช๎ระบบหนํวยกิต
โรงเรียนฝึกหัดครูพร ะนครศรีอยุธยา เริ่มต๎นผลิตครู ป .กศ. ในปี พ.ศ. 2498 โดยรับ
นักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎าเรียนตํอ 2 ปี โรงเรีย นยังคงตั้งอยูํ ที่เดิม จนถึงปี พ.ศ.
2509 จึงได๎ย๎ายสถานที่ตั้งใหมํ
ง. การย๎ายสถานที่ตั้ง และการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได๎ย๎ายมาตั้งอยูํ ณ เลขที96
่ ถนนโรจนะ มี
เนื้อที่ประมาณ150 ไรํเศษ (กรมการฝึกหัดครูได๎เจรจาตกลงขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับกรมสามัญจึงให๎
โรงเรียนประตูชัยข องกรมสามัญซึ่งตั้งอยูํ ณ ที่นี้ ย๎ายไปตั้งอยูํ ณ ที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา) ในปีนี้โรงเรียนได๎รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาด๎วย
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
เข๎ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู๎มีวุฒิ ป .กศ. สูง
ป.ม. หรือ พ.ม. โดยเปิดสอนในปีแรกนี้ 2 สาขา คือ สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภ าษาไทย) 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
เทคนิคการอาชีพเพิ่มเติม 6 วิชาเอก หลักสูตรนี้
เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527 เป็นปีสุดท๎าย
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตร
สาขาวิชา การอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพ
ครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต พร๎อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสู ตรสาขาวิชาชีพครู
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี ไปพร๎อม ๆ กัน
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาโชคดีได๎รับมรดกทางด๎านวิทยาการ การฝึกหัดครู มาตั้งแตํ
สมัยเป็นมณฑลกรุงเกํานับวําเป็นมรดกที่มีคํามีความหมายสาหรับวิทยาลัย ที่มีหน๎าที่ “สร๎างความ
เป็นครู” ให๎กับสังคมไทยตลอดมา
จ. ระยะทาง 90 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเกํา สูํสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2538 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญํของวิทยาลัยครูทั่ วประเทศ คือ มีการ
ปรับเปลี่ยน พ.ร.บ.วิทยาลัยครูเป็น พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ .ศ. 2538 และมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่
25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูทั่วประเทศมีอยูํทั้งสิ้น 36 แหํง ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราช
ภัฏ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนมาเป็นสถาบัน ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา มีพิธี
ทาบุญครบรอบ 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
มหาวิทยาลัยแหํงนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้ออานวยประโยชน์ด๎านการศึกษาแกํท๎องถิ่นและ
ประเทศชาติมาอยํางตํอเนื่อง และในอนาคตมหาวิทยาลัยคาดวําจะได๎มีความรํวมมือกับท๎องถิ่นใน
การสรรค์สร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการและความเจริญด๎านตําง ๆ แกํท๎องถิ่นยิ่งขึ้นไป
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมพระราชทานนาม
“ราชภัฏ ” และตราหรือ
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สัญลักษณ์ “ราชภัฏ ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแกํชาวสถาบันราชภัฏ
ทั่วพระราชอาณาจักร

หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2479 – 2480
2480 – 2487
2487 – 2497
2497 – 2501
2501 – 2508
2508 – 2508
2508 – 2509
2479 – 2479
2479 – 2481
2481 – 2487
2487 – 2492
2492 – 2501
2501 – 2511
2511 – 2511
2509 – 2517
2517 – 2519
2519 – 2521
2521 – 2523
2523 – 2524
2524 – 2531
2531 – 2532
2532 – 2536
2537 – 2538
2538 – 2546
2547 – 2547
2547 – 2552
2552 – 2556
2556 – 2556
2556 – 2557
2557 – 2557
2557 – 2558

นายเติม
นายฉลอง
นายชัยวัฒน์
นายประยุทธ
นายทวี
นางสาวฉวีวรรณ
นายจินต์
นางสาวสมสวัสดิ์
ม.ล.หญิง
นางพิสิฏฐ์
นางสาวจารุนีย์
นางสาวพเยาว์
นางสาวอนงค์
นายจินต์
นายจินต์
ดร.นิเชต
รศ.สุรพันธ์
รศ.ดร.เจริญผล
นายจาเริญ
นายโสภณ
รศ.ธง
ดร.จรินทร์
รศ.วิทยา
รศ.ดร.บุหงา
ผศ.สุวิทย์
รศ.สุวิทย์
ดร.บูรพาทิศ
ดร.อุทัย
นายจิรศักดิ์
ดร.เกษม
รศ.ดร.นพวรรณ
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ทับทิมทอง
ศรีจันทร์
ยุกติรัตน์
สวัสดิสิงห์
โปราณานนท์
ดุลยจินดา
รัตนสิน
จามรวรรณ
ทินกร
เวชชภูมิ (ทองฟุ อุบลพันธ์)
มฤคทัต
ศรีหงส์
สังขะวร
รัตนสิน (รักษาการฯ)
รัตนสิน
สุนทรพิทักษ์
ยันต์ทอง
สุวรรณโชติ
เสกธีระ
สุวรรณโรจน์
รุญเจริญ
ชาติรุํง
รุํงอดุลพิศาล
วัฒนะ
เฑียรทอง
เฑียรทอง
พลอยสุวรรณ์
ดุลยเกษม (รักษาการฯ)
ชุมวรานนท์ (รักษาการฯ)
บารุงเวช (รักษาการฯ)
ธีระพันธ์เจริญ (รักษาการฯ)

2558 – 2562
2562 – ปัจจุบัน

ดร.เกษม
รศ.ดร.ชูสิทธิ์

บารุงเวช
ประดับเพ็ชร์

ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู๎ สูํการพัฒนาท๎องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู๎นาด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่นภายในปี 2564

พันธกิจ
1. แสวงหาความจริงเพื่อสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักแล ะผูกพันตํอ
ท๎องถิ่นอีกทั้งสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชํวยให๎คนในท๎องถิ่นรู๎เทํากันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลําวจะต๎องให๎มีจานวนและคุณภาพสอดคล๎องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในคุณคํา ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่น และของชาติ
4. เรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎นาชุมชน ผู๎นาศาสนา และนักการเมือง
ท๎องถิ่นให๎มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นเพื่อประโยชน์ของสํวนรวม
5. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรํวมมือและชํวยเหลือเกื้อกูลกันระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและตํางประเทศ เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎
เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
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เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย สํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น

เอกลักษณ์
แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก

อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่รู๎ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา

ค่านิยมองค์กร
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู๎

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาการพัฒนาท๎องถิ่น
ด๎วยการเป็นคนเกํงมีความรู๎ รักท๎องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้
1. ด้านความรู้ มีความรู๎ในทางวิชาการ มีความรู๎รอบ สามารถประยุกต์ความรู๎
2. ด้านความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิด
สร๎างสรรค์
3. ด้านทักษะ มีทักษะการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี มีทักษะในการทางานเป็นทีม
มีทักษะในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต๎สังคมพหุวัฒนธรรม
4. ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู๎ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
นโยบาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ.
2547 สภามหาวิทยาลัย มีอานาจและหน๎าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะให๎มีอานาจและหน๎าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให๎บริการวิชาการแกํสังคม การผลิตและสํงเสริมวิทยฐานะครู
การทานุ
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บารุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึง กาหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. เรํงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสูํ
ความเป็นเลิศและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
2. สํงเสริมให๎มีการผลิตงานวิจัย การสร๎างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู๎ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต๎องการของสังคม
และสามารถแขํงขันได๎ในระดับกลุํมประชาคมอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพรํข๎อมูลด๎านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยํางยั่งยืน
4. สํงเสริม การสร๎างเครือขํายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ
5. สนับสนุน รํวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให๎สามารถเป็น แหลํงเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพและการให๎บริการทางวิชาการเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับสนุน พัฒนา ถํายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ท๎องถิ่นและสังคมสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํภูมิปัญญาสากล
7. สํงเสริม สนับสนุนการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท๎องถิ่น ชุมชน อยํางคุ๎มคํา
เพื่อให๎เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล๎อม พัฒนาสภาพแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนาการสร๎างความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็นสากล
โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหมํมาใช๎ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เรํงรัดให๎มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหนํงทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการสอนและการวิจัยสูํระดับสากล
10. เรํงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น
สามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
11. สํงเสริม สนั บสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร๎อมสูํประชาคม
อาเซียนด๎านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุํมประเทศอาเซียน
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แนะนาสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประวัติ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็น
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ทีจ่ ัดตั้งขึ้นจากโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (สถาบันราชภัฏในขณะนั้น ) ได๎
กาหนดแผนงานและดาเนินโครงการมาตั้งแตํปีการศึกษา
2538 เพื่อดาเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดย
มีข๎อมูลและกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
ปีการศึกษา 2538 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดาเนินโครงการเตรียมก ารจัดตั้ง
บัณฑิตศึกษา โดยแตํงตั้ง ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง รักษาการในตาแหนํงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามโครงสร๎างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547 ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมี
อาคาร 2 อาคาร คือ อาคารวานิชภิรมย์(อาคาร 4) และอาคารเจ๎าพระยาโกษาธิบดี(อาคาร 41)
ปีการศึกษา 2539 ถึง 2540 ดาเนินการยกรํางและขออนุมัติหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต ) วิชาชีพครู
ภาคปกติ และภาคพิเศษ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
ปีการศึกษา 2543 เปิดใช๎อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 30) และเป็นอาคารเรียนหลัก
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา2544 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 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
โครงการพัฒนาผู๎บริหารประจาการให๎ได๎รั บวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการ
การเรียนรู๎ และเปลี่ยนสถานะเป็น “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ”
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างการบริหารงาน และ
เปลี่ยนแปลงฐานะของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหนํวยงาน
ภายในทาหน๎าที่เป็นหนํวยประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได๎ประกาศการแบํงสํวนราชการใหมํภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระน ครศรีอยุธยา โดยให๎สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็น
หนํวยงานภายในมีฐานะเทียบเทําคณะและมีหนํวยงานภายใน ประกอบด๎วยสานักงาน
ผู๎อานวยการ กลุํมงานบริหารงานทั่วไป กลุํมงานบริการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู๎ สูํการพัฒนาท๎องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

พันธกิจ
การกาหนดพันธกิจของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กาหนดขึ้นโดยพิจารณา
ให๎สอดคล๎อง กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล๎องกับเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF:HEd)
2. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น

วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นสถาบันบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของท๎องถิ่น และระดับชาติ
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โครงสร้างของหน่วยงาน
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารทั่วไป

งานแผนงานและโครงการ

งานธุรการและบุคลากร

งานจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎

งานการเงินและพัสดุ

งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

งานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนวัดผล

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รศ.ดร.ชูสิทธิ์
ผศ.ดร.กรองทิพย์
ผศ.ดร.เจริญ
ผศ.ดร.สุธาสินี
รศ.ดร.ธัชชนันท์
ผศ.ดร.สุวิทย์
รศ.ดร.อัจฉรา
รศ.ดร.ภาคิน
ผศ.ดร.พรเทพ
ดร.วัชรภัทร
ผศ.ดร.ภัทรนันท

ประดับเพ็ชร์
เนียมถนอม
แสนภักดี
ศิริโภคาภิรมย์
อิศรเดช
ไวยกุล
ตระกูล
โชติเวศย์ศิลป์
รู๎แผน
เตชะวัฒนศิริดารง
สุรชาตรี

อธิการบดี / ประธานกรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดี / รองประธานกรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
คณบดีคณะครุศาสตร์ / กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ / กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / กรรมการ
ประธานฯหลักสูตร ค.ม.(การบริหารการศึกษา) / กรรมการ
ประธานฯหลักสูตร ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) / กรรมการ
ประธานฯหลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) / กรรมการ
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ผศ.ดร.ธาตรี
ผศ.ดร.อภิชาติ
ผศ.ดร.ชมพูนุช
ผศ.ดร.อภิชาติ

มหันตรัตน์
พานสุวรรณ
สุขหวาน
พานสุวรรณ

ประธานหลักสูตร ร.ม.(อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)/กรรมการ
ประธานหลักสูตร รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) / กรรมการ
ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) / กรรมการ
ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหาร
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.อภิชาติ
ดร.วัชรภัทร
นางทิวาพร
ผศ.ดร.พรเทพ
ดร.วัชรภัทร

พานสุวรรณ
เตชะวัฒนศิริดารง
สํงแสง
รู๎แผน
เตชะวัฒนศิริดารง

ผศ.ดร.ภัทรนันท
ผศ.ดร.ชมพูนุช
ผศ.ดร.อภิชาติ

สุรชาตรี
สุขหวาน
พานสุวรรณ

ผศ.ดร.ธาตรี

มหันตรัตน์

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รองผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
นักวิชาการศึกษา รักษาการในตาแหนํงหัวหน๎าสานักงานผู๎อานวยการ
ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
ประธานบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประธานบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

บุคลากรสายสนับสนุน
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางทิวาพร
นางสาวสุดาทิพย์
นางสาวนุชจรี
วําที่ร๎อยตรีสามารถ

สํงแสง
ศุภผล
สัญญะสาร
ลาใยหวาน

นักวิชาการศึกษา รักษาการในตาแหนํงหัวหน๎าสานักงานผู๎อานวยการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
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ตอนที่ 2
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุํงเน๎นผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มีภาวะผู๎นา มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารสถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
1.2.1 เป็นหลักสูตรที่ชํวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท๎องถิ่นให๎มีขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์ที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
หนํวยงานทางการศึกษา
1.2.2 เป็นหลักสู ตรที่ชํวยเตรียมบุคลากรทางการศึกษาให๎มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานในฐานะหัวหน๎ากลุํม หัวหน๎างาน หัวหน๎าฝ่าย และนักวิชาการการศึกษาใน
สถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และอานวยประโยชน์สูงสุดตํอ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรมที่จาเป็นสาหรับการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1.3.2 มีสมรรถนะด๎านความรู๎ตามมาตรฐานวิชาชีพผู๎บริหารการศึกษาและ
ผู๎บริหารสถานศึกษาของคุรุสภา และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในสถานศึกษาและหนํวยงาน
ทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิผล
1.3.3 มีความสามารถในการบริหารงานตามขอบขํายภารกิจของสถานศึกษาและ
หนํวยงานทางการศึกษา โดยยึดหลักวิชาการบริหารการศึกษา หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์
พระราชา
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1.3.4 มีทักษะกระบวนการคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์ การใช๎ดุลยพินิจ การ
แก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล และเป็นผู๎นาในการสร๎างสรรค์จรรโลง
ความก๎าวหน๎าทางวิชาการของสถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษา
1.3.5 มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะปฏิบัติการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
เพือ่ สร๎างองค์ความรู๎ใหมํหรือแก๎ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมการบริหารสาหรับสถานศึกษาหรือ
หนํวยงานทางการศึกษา

2. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ 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 การดาเนินการหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.3 หลักสูตร
2.3.1 จานวนหน่วยกิต จานวนหนํวยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ไมํน๎อยกวํา 42 หนํวยกิต
2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
จานวน 12 หนํวยกิต และศึกษารายวิชา จานวนไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต ประกอบด๎วย
1) รายวิชาเฉพาะด๎าน
1.1) รายวิชาบังคับ
ให๎เรียน จานวน 24 หนํวยกิต
1.2) รายวิชาเลือก
ให๎เรียน จานวน 6
หนํวยกิต
2) รายวิชาวิทยานิพนธ์
ให๎เรียน จานวน 12 หนํวยกิต
3) รายวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมํนับหนํวยกิต)
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3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา* ให๎เรียน 2 หนํวยกิต
3.2) รายวิชาพื้นฐานการศึกษาไทย**
ให๎เรียน 3 หนํวยกิต
3.3) รายวิชาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู๎*** ให๎เรียน 3 หนํวยกิต

3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1
ผศ.ดร.พรเทพ รู๎แผน
ค.ด.(บริหารการศึกษา)
2
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
3
ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
ค.ด.(บริหารการศึกษา)
4
ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ค.ด.(อุดมศึกษา)
5
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

สังกัดคณะ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

4. รายวิชา และแผนการศึกษา
4.1 รายวิชา
4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาบังคับ สาหรับแผน ก แบบ ก2 ให๎เรียน 8 รายวิชา จานวน 24 หนํวยกิต
ดังตํอไปนี้
1065101
1065201
1065301
1065302
1065401
1065501
1065701
1066801
ดังตํอไปนี้
1066101
1066102
1066103

หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
คุณธรรม จริยธรรมของผู๎บริหารการศึกษา
3(3-0-6)
ความเป็นผู๎บริหารการศึกษามืออาชีพ
3(2-2-5)
ภาวะผู๎นาทางการศึกษายุคดิจิทัล
3(2-2-5)
การจัดการคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
การสํงเสริมคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน
3(2-2-5)
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
3(150)
รายวิชาเลือก สาหรับแผน ก แบบ 2ก เรียนไมํน๎อยกวํา 2 รายวิชา จานวน 6 หนํวยกิต
การวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการบริหารการศึกษา
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1066502
1066503
1066504
1066505
1066601
1066702
1066703
1066704
1066901

การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป
3(2-2-5)
การบริหารแผนงานและโครงการทางการศึกษา
3(2-2-5)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
สถาบันการศึกษากับชุมชน
3(3-0-6)
การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
สถิติทางการศึกษาขั้นสูง
3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3(2-2-5)
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์
1006902 วิทยานิพนธ์
12 หนํวยกิต
4.1.3 รายวิชาเสริม
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2(1-2-3)
1015104 พื้นฐานการศึกษาไทย**
3(3-0-6)
1025101 หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู๎***
3(3-0-6)
* กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต
**, *** นักศึกษาที่ไมํสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด๎านการศึกษามากํอนจะต๎อง
สอบผํานความรู๎พื้นฐานทางการศึกษาให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐ านที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนด กรณีสอบไมํผํานเกณฑ์จะต๎องเรียนรายวิชา พื้นฐานการศึกษาไทย 3(3-0-6) และรายวิชา
หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู๎ 3(3-0-6) โดยไมํนับหนํวยกิต
4.2 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
บังคับ
บังคับ
บังคับ
เสริม

รหัสวิชา
1065701
1065101
1065501
1555101

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3
2
2
5
หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3
2
2
5
การสํงเสริมคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน
3
2
2
5
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2
1
2
3
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(ไมํนับหนํวยกิต)
รวม

9

6

6

15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
บังคับ
บังคับ
บังคับ
เสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)

รหัสวิชา
1065401
1065201
1065301
1015104

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การจัดการคุณภาพการศึกษา
3
2
2
5
คุณธรรม จริยธรรมของผู๎บริหารการศึกษา
3
3
0
6
ความเป็นผู๎บริหารการศึกษามืออาชีพ
3
2
2
5
พื้นฐานการศึกษาไทย**
3
3
0
6
รวม

9

7

4

16

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
บังคับ
1065302 ภาวะผู๎นาทางการศึกษายุคดิจิทัล
เลือก
xxxxxxx วิชาเฉพาะด๎านเลือก
เสริม
1025101 หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู๎***
(ไมํนับหนํวยกิต)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
x
x
x
3
3
0
6
6

x

x

x

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
บังคับ
เลือก
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
1066801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
xxxxxxx วิชาเฉพาะด๎านเลือก
1006902 วิทยานิพนธ์ 1 (หัวข๎อ)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
150
0
3
x
x
x
3
0
3
0
9
x
x
x

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
3
0
3
0
3
0

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
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รายวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
6
0
6
0
6
0

5. คาอธิบายรายวิชา
5.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
5.1.1 รายวิชาบังคับ
1065101 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Principles and Theories of Educational Administration
ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน๎าที่ในการบริหารที่สอดคล๎อง
กับบริบทมหภาคและภูมิสังคม การบริหารองค์การสานักงาน และองค์คณะบุคคล การกาหนดนโยบาย
แผนกลยุทธ์และนาไปปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับบริบทของหนํวยงานทางการศึกษา การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารแหลํงเรียนรู๎ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู๎ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ
การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎บริหารการศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษา
1065201

คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Morality and Ethics on Educational Administrators
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม
และจริยธรรมที่จาเป็นของผู๎บริหารมืออาชีพ ผู๎บริหารสถานศึกษาแล
ะผู๎บริหารการศึกษา
โดยมุํงเน๎นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎บริหารการศึกษาตามที่คุรุสภากาหนด การฝึก
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ 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 ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาตามหลักการสร๎าง
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ของนักปฏิบัติ การเสริมสร๎างความเป็นเลิศในการประกอบวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา การมีสํวนรํวมในองค์กรวิชาชีพ การพัฒนาองค์การวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
1065302 ภาวะผู้นาทางการศึกษายุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Educational Leadership in Digital Era
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู๎นา บทบาท คุณลักษณะ
และประเภทของผู๎นา ผู๎นาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู๎นา และภาวะผู๎นาที่มีประสิทธิผลภายใต๎
บริบทการเปลี่ย นแปลงของโลกในยุคดิจิทัล การเป็นผู๎นาในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การบริหารงานระบบเครือขําย การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย๎ง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา
เพื่อนรํวมงานความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับชุมชนและท๎องถิ่น การนิเทศการศึกษา
ฝึกปฏิบัติ การนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูให๎สามารถจัดการการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎
เติบโตเต็มตามศักยภาพ และกากับ ติดตาม สํงเสริม และประเมินสถานศึกษา
1065401

การจัดการคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Management
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการจัดการคุณภาพการศึกษา
ระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือชํวยจัดการคุณภาพการศึกษาสมัยใหมํ หลักและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การกากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก และนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช๎ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
1065501

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
3(2-2-5)
Educational Quality Promotion of Students
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ การจัดระบบงาน และการบริหาร
งาน
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหมํ
การประเมินและปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ การพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน
การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การบริหารแหลํงเรียนรู๎และสิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริม
การจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ บริ หารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎รู๎จักการจัดการและคิดเป็น บริหารจัดการให๎เกิดการพัฒนา
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ทักษะชีวิตของผู๎เรียน การบริหารจัดการระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน การสํงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และความสามัคคีในหมูํคณะ ฝึกปฏิบัติกา รติดตามประเมินผล รายงาน และนาผล
การประเมินมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research Methodology
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
ทางการศึกษา ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัยทางการศึกษา 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 การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการตามที่อาจารย์ผู๎สอนกาหนด และเข๎ารํวม
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังการฝึกปฏิบัติงาน
5.1.2 รายวิชาเลือก
1066101 การวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา
3(2-2-5)
Systems Analysis and Educational Organization Development
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ระบบ
การศึกษาความเชื่อมโยงระบบการศึกษาในสังคม การพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อเสริมสร๎างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นพลเมืองดี ความเป็นประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม มีความเข๎าใจ
อันดีระหวํางประเทศ และสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน สร๎างสรรค์และมีปรัชญา การพัฒนาการบริหาร
ระบบการศึกษาที่มีเอกภาพและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์องค์การ
เทคนิค และกระบวนการในการพัฒนาองค์การ เพื่อรองรับการกระจายอานาจและการ
เปลี่ยนแปลง ทางการศึกษา แนวโน๎มและปัญหาการปฏิบัติการพัฒนาองค์การทางการศึกษาใน
ประเทศไทย
1066102

นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
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3(2-2-5)

Policy and Strategic Planning in Education
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีนโยบาย
กระบวนการพัฒนานโยบาย การกาหนดนโยบาย การนานโยบายสูํการปฏิบัติ การประเมินผล
นโยบาย การบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ฝึกปฏิบัติการวางแผน ประเมิน ปรับปรุงกลยุทธ์
การศึกษาเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดทาแผนงาน โครงการ
และการนาแผนกลยุทธ์การศึกษาสูํการปฏิบัติ
1066103

การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Application King’s Philosophy for Educational Administration
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเป็นมา และความสาคัญของศาสตร์พระราชา
ที่สาคัญ ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาประเทศไทย ศาสตร์พระราชากับการบริหารสถานศึกษา การประยุกต์
ศาสตร์พระราชาเพื่อการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ทฤษฎีองค์ประกอบ
และเงื่อนไขของปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเ คลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
สถานศึกษาพอเพียง การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในสถานศึกษา
หนํวยงานทางการศึกษาและเผยแพรํสูํชุมชน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์กรณีศึกษาองค์การที่ประสบ
ความสาเร็จในการบริหารงานตามศาสตร์พระราชา 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
สานักงาน การประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารอาคารสถานที่
สภาพแวดล๎อม และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู๎ บทบัญญัติใน
กฎหมายวําด๎วย
งบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป การปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนา
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ โดยเน๎นการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
1066503

การบริหารแผนงานและโครงการทางการศึกษา
Program and Project Administration
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3(2-2-5)

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด และกระบวนการบริหารแผนงานและโครงการ
ทางการศึกษาภายใต๎แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนงานและข๎อเสนอ
โครงการ การจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการ การควบคุม กากับ และติดตามโครงการ
การยุติ
โครงการ การประเมินผลโครงการ และการนาผลการประเมินโครงการมาใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1066504 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Administration of Educational Human Resources In Digital Era
ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในยุคใหมํ
การบริหารเพื่อเสริมสร๎างพลังอานาจครู และบุคลากรทางการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ปฏิบัติการประเมินผล และปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษา
1066505

สถาบันการศึกษากับชุมชน
3(3-0-6)
Education Institution and Community
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและทักษะสาคัญในการสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง
สถาบันการศึกษากับชุมชนโดยเน๎นการประชาสัมพันธ์ การให๎บริการทางการศึกษาและการอาชีพ
การรํวมมือกันระหวํางสถานศึกษากับชุมชนด๎านการศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการนาศักยภาพ
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพปัญหาความสัมพันธ์ระหวําง
สถาบันการศึกษากับชุมชนและการประชาสัมพัน์ การใช๎หลักการประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยาการ
ประชาสัมพันธ์ตลอดจนการนาผลการวิจัยมาใช๎ในการพัฒนาชุมชนและการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
1066601

การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Supervision
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ ผู๎นา ภาวะผู๎นา และภาวะผู๎นาทาง
วิชาการ จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร กลวิธีการถํ ายทอดความรู๎ แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน
ทางวิชาการการเสริมแรง การสร๎างพลังอานาจและการพัฒนาศักยภาพครู นโยบายการศึกษาและ
การเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนา
แผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศโครงการ และการนาสูํ
การปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์
1066702

สถิติทางการศึกษาขั้นสูง
Advanced Statistics in Education
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3(3-0-6)

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเทคนิคทางสถิติสหสัมพันธ์
พหุคูณ สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนรํวมตัวแปรพหุนาม การวิเคราะห์จาแนก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ การวิเคราะห์พหุระดับเพื่อนาไปใช๎เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข๎อมูล
1066703 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Management
ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ความสาคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศ ใน
การบริหารองค์การ เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือขํายการสร๎างระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทาง
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหาร
การศึกษา การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎
1066704

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Administration Research
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนาองค์ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการบริหารการศึกษา การใช๎
และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา สืบค๎นเทคนิควิธีการวิจัยสมัยใหมํ
ทางการบริหารการศึกษา ได๎แกํ การวิจัยแบบมีสํวนรํวม การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงอนาคต
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยดาเนินการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิง
ประเมิน และการวิจัยนโยบายฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และบทความวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา
1066901

สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Educational Administration
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา
เพื่อการเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา การเลือกหัวข๎อหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา
ในการสัมมนา การมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและการทางานเป็นกลุํมในการเรียนรู๎และ
การแก๎ปัญหา
5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์
1006902 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
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ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารการศึกษาในหัวเรื่อง
ที่สนใจเพื่อกาหนดปัญหาวิจัย จัดทาเค๎าโครงการวิจัย ออกแบบการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และการจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
5.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
English for Graduate Study
พัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอําน และเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ
(Academic English) เน๎นการอํานและสรุปใจความสาคัญของบทคัดยํอ และบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ การฝึกเขียนบทคัดยํอภาษาอังกฤษ และการพูดนาเสนอบทความวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ
1015104

พื้นฐานการศึกษาไทย
3(3-0-6)
(สาหรับผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาปริญญาทางการศึกษา)
Thai Educational Foundation
ปรัชญา หลักการ และทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติและพัฒนาการทางการศึกษาศาสตร์
ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา การศึกษาและสังคมไทย ปัญหาและแนวโน๎มทางการศึกษา องค์กร
ทางการศึกษา การบริหารจัดก ารทางการศึกษา การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาไทย
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 ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุํงผลิตครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ความสามารถระดับสูงในศาสตร์
ด๎านหลักสูตรและการสอน เสริมสร๎างสมรรถนะผู๎นาทางวิชาการด๎านหลักสูตรและการสอน
มุํงเน๎นและสํงเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต๎องการของสังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุํงผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความเป็นผู๎นาในด๎านหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข๎าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพอยํางลึกซึ้ง
มีศักยภาพและเป็นผู๎นาท างด๎านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวิจัย รวมทั้งการเผยแพรํ
แนวคิด แนวทาง ระบบหลักปฏิบัติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหมํให๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องได๎
นาไปใช๎ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากล
กับภูมิปัญญาท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย แก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด๎านตําง ๆ
ที่สอดคล๎องกับสภาพบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต๎องการของมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังกลําว และเพื่อให๎
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดค ล๎องกับแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะมากยิ่งขึ้น สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน จึงเห็นสมควรให๎มีการปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความยืดหยุํนและตอบสนองตํอ
ความต๎องการที่หลากหลายทั้งของผู๎เรียนและสังคมมากยิ่งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 มีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับศาสตร์ด๎านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เพื่อนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการปกิบัติงานด๎านหลักสูตรและการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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1.3.2 มีความสามารถในการวิจัย และนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางเหมาะสม
1.3.3 มีสมรรถนะผู๎นาด๎านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริม
คุณภาพของผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับบริบทของสังคม ท๎องถิ่นและชุมชน
1.3.4 มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่
สอดคล๎องกับสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
1.3.5 มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา

2. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ 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 การดาเนินการหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.3 หลักสูตร
2.3.1 จานวนหน่วยกิต จานวนหนํวยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ไมํน๎อยกวํา 45 หนํวยกิต
2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
จานวน 12 หนํวยกิต และศึกษารายวิชา จานวนไมํน๎อยกวํา 33 หนํวยกิต ประกอบด๎วย
1) รายวิชาเฉพาะด๎าน
1.1) รายวิชาบังคับ
ให๎เรียน จานวน 27 หนํวยกิต
1.2) รายวิชาเลือก
ให๎เรียน จานวน 6
หนํวยกิต
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2) รายวิชาวิทยานิพนธ์
ให๎เรียน จานวน
3) รายวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมํนับหนํวยกิต)
3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
3.2) รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู**
3.3) รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎***

12

หนํวยกิต

ให๎เรียน 2 หนํวยกิต
ให๎เรียน 3 หนํวยกิต
ให๎เรียน 3 หนํวยกิต

3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
2
ดร.แสน สมนึก
กศ.ด.(การประถมศึกษา)
3
ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
4
ผศ.ดร.พรเทพ รู๎แผน
ค.ด.(บริหารการศึกษา)
5
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
ค.ด.(บริหารการศึกษา)
6
ดร.ศิริพล แสนบุญสํง
ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สังกัดคณะ
ครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

4. รายวิชา และแผนการศึกษา
4.1 รายวิชา
4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาบังคับ สาหรับแผน ก แบบ ก 2 ให๎เรียน 9 รายวิชา จานวน 27 หนํวยกิต
ดังตํอไปนี้
1025201
1025202
1025301
1025501
1025502
1025801
1026702
1026801
1026802

การพัฒนาหลักสูตร
ปัญหาและแนวโน๎มด๎านหลักสูตรและการสอน
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
การสังเคราะห์งานวิจัยด๎านหลักสูตรและการสอน
สัมมนาด๎านหลักสูตรและการสอน
การเขียนเชิงวิชาการด๎านหลักสูตรและการสอน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(120)
3(120)

รายวิชาเลือกสาหรับแผน ก แบบ 2ก เรียนไมํน๎อยกวํา 2 รายวิชา จานวน 6 หนํวยกิต
ดังตํอไปนี้
1025101
1025203
1025203
1025302
1025302
1025303
1025304
1025305
1025401
1025402
1025403
1025503
1025504
1025505
1025701
1006902
1555101
1015104
1025101

ผู๎นาทางวิชาการกับการนิเทศการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
กลยุทธ์และวิธีการจัดการเรียนรู๎
การวิเคราะห์การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
การวิเคราะห์สื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การออกแบบหลักสูตรท๎องถิ่นอยุธยาเมืองมรดกโลก
เทคนิคการจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียน
นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน
การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู๎ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน
สถิติและการวิจัยทางการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู๎
สถานศึกษากับชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
4.1.3 รายวิชาเสริม
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
พื้นฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู**
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎***

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
12 หนํวยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

* กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต
**, *** นักศึกษาที่ไมํสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด๎านการศึกษา ต๎อง
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมไมํนับหนํวยกิต จานวน
2 รายวิชา กรณีผู๎สาเร็จการศึกษาระดับ
41
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

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
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
บังคับ
บังคับ
เลือก
เสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
เสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)

รหัสวิชา
1025201
1025202
102xxx
1025206

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การพัฒนาหลักสูตร
3
2
2
5
ปัญหาและแนวโน๎มด๎านหลักสูตรและการสอน 3
3
0
6
วิชาเลือก 1
3
x
x
x
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎***
3
3
0
6

1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
รวม

2

1

2

3

9

x

x

x

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
บังคับ
1025301 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
3
2
2
5
บังคับ
1025502 การสังเคราะห์งานวิจัยด๎านหลักสูตรและการสอน 3
3
0
6
เลือก
102xxx วิชาเลือก 2
3
x
x
x
เสริม
1025102 พื้นฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู**
3
3
0
6
(ไมํนับหนํวยกิต)
รวม
9
x
x
x

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชา
บังคับ
บังคับ
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
1025501
1026702
1006902

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
3
2
2
5
การเขียนเชิงวิชาการด๎านหลักสูตรและการสอน 3
2
2
5
วิทยานิพนธ์ 1 (หัวข๎อ)
3
0
3
6
รวม
9
4
7
16

รายวิชา
บังคับ
บังคับ
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
1025801 สัมมนาด๎านหลักสูตรและการสอน
1026801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง)
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
0
120
0
3
0
3
6
9
2
125
11
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
บังคับ
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
1026802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
120
0
6
0
6
30
9
0
126
30

5. คาอธิบายรายวิชา
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 การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น การวิพากษ์หลักสูตร การทดลองใช๎
หลักสูตรในสถานศึกษา การวิเคราะห์เครื่องมือและการประเมินหลักสูตร การกากับและติดตาม
การใช๎หลักสูตรสถานศึกษาให๎สัมพันธ์กับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษที่ 21
1025202

ปัญหาและแนวโน้มด้านหลักสูตรและการสอน
3(3-0-6)
Issues and Trends in Curriculum and Instruction
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุนบั สภาพปัญหา นโยบาย และแนวโน๎มการจัดการศึกษาในบริบท
การศึกษาไทยและตํางประเทศประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ประเด็น
เกี่ยวกับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการใช๎หลักสูตร ประเด็นเกีการบริ
่ยวกับ หารจัดการหลักสูตรและการสอน ประเด็น
เกี่ยวกับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการใช๎หลักสูตร ประเด็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรีอนการสั
ยนการสงเคราะห์
แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมาใช๎ในการออกแบบงานวิจัย
ให๎ทันสมัยทันเหตุการณ์ในศตวรรษที21่ และตอบสนองความต๎องการของสังคม
ท๎องถิ่นและชุมชน
1025301

การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Design and Development of Learning and Instruction
สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู๎ ระบบการเรียนการสอนของไทย
และตํางประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการออกแบบการเรียนการสอน การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎ การวิ เคราะห์
เอกสารประกอบการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ วิธีการสอน เทคนิคการสอนสาหรับ
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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
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดหัวข๎องานวิจัย การดาเนินการวิจัย การกาหนดกลุํมประชากรและ
กลุํมตัวอยําง การสร๎างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การแปล
ความหมายข๎อมูล การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข๎อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไป
ใช๎เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัยทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ
และงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน๎นกระบวนการออกแบบการวิจัยและพัฒนา
1025502

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
3(3-0-6)
Synthesis of Curriculum and Instructional Research
การสังเคราะห์งานวิจัยด๎านหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์แนวโน๎มและ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของไทยและตํางประเทศ การนาผลการสังเคราะห์ใน
งานวิจัยมาประยุกต์ใช๎ในงานวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ การฝึกปฏิบัติการเขียนเรียบเรียง
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับวิทยานิ พนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ สัมมนาผลการสังเคราะห์งานวิจัยด๎าน
หลักสูตรและการสอน
1025801

สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
Seminar in Curriculum and Instruction
สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในประเด็น
สาคัญของการศึกษาที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันในบริบทของสังคมไทย
และประเทศตําง ๆ ในกลุํมอาเซียน ที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อกาหนดประเด็นใน
การจัดสัมมนาทางวิชาการตรงตามความต๎องการของท๎อง ถิ่นและประเทศ และการปฏิบัติการจัด
สัมมนาแบบมีสํวนรํวมด๎านหลักสูตรและการสอน
1026702

การเขียนเชิงวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน
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3(2-2-5)

Academic Writing in Curriculum and Instruction
สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิเคราะห์รูปแบบ
การเขียนวิทยานิพนธ์ การใช๎ภาษาและโวหารในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนยํอความ สรุปความ
ในงานเขียนเชิงวิชาการ การกาหนดประเด็นในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนยํอหน๎าในงานเขียน
เชิงวิชาการ การเขียนเค๎าโครงงานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนบทคัดยํอ การเขียน สํวนประกอบ
ของงานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนอ๎างอิงเอกสารเชิงวิชาการ และการเขียนบทความเชิงวิชาการ
เพื่อการนาเสนอ
1026801

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(120)
Internship I
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามรายวิชาเอก การปฏิบัติภาระงานอื่นที่ได๎รับ
มอบหมายโดยมุํงเน๎นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช๎ดุลพินิจ การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน จัดทาโครงการพัฒนาผู๎เรียนรํวมกับครูและ
บุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษา โดยใช๎กระบวนการประเมินโครงการ และนาผลที่ได๎จาก
โครงการพัฒนาผู๎เรียนมาจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากการปฏิบัติการสอนใน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1026802

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(120)
Internship II
รายวิชาที่ต๎องฝึกปฏิบัติกํอน 1026801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามรายวิชาเอก การปฏิบัติภาระงานอื่นที่ด๎รับ
มอบหมายและนาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นาผลที่ได๎จากโครงการพัฒนาผู๎เรียน
มาจัดทาเป็นรวิจัยทางการ ศึกษา เพื่อแก๎ไขปัญห าที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน โดยใช๎
กระบวนการวิจัยและพัฒนา และนาผลที่ได๎จากกระบวนการวิจัยและพัฒนามาจัดสัมมน
า
ทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5.1.2 รายวิชาเลือก
1025101 ผู้นาทางวิชาการกับการนิเทศการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Instructional Leadership and Supervision of Teaching and
Learning
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู๎นาทางวิชาการกับการนิเทศการเรียน
การสอน การวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการนิเทศ กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา การวิเคราะห์
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รูปแบบการนิเทศการเรียนการสอน การออกแบบโครงการนิเทศการเรียนการสอน การ วิเคราะห์
เครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน เทคนิคและกลยุทธ์ในการนิเทศการเรียนการสอน การเก็บ
ข๎อมูลเพื่อกาหนดประเด็น ในการนิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง การจัดสัมมนา
กลุํมยํอยในชั้นเรียนและนาเสนอรูปแบบการนิเทศและโครงการนิเทศตามสาขาเฉพาะการสอน
1025203

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
Best Practice for Curriculum Development and Instruction
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด และกลยุทธิ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีมีอิทธิพลตํอการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน และนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ให๎สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น
1025203

กลยุทธ์และวิธีการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
Strategies and Learning Management
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู๎รํวมสมัย กระบวนทัศน์ใหมํของการจัด
การเรียนรู๎ในบริบทของการศึกษาไทยและตํางประเทศการประยุกต์ใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ วิธีการสอน
เทคนิคการสอน การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู๎ การวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร
ประกอบการออกแบบการเรียนรู๎ การออกแบบการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียนในศต วรรษที่ 21 การจัด
บรรยากาศ ในการเรียนรู๎ การประยุกต์ใช๎สื่อและแหลํงเรีย นรู๎ การออกแบบสื่อและนวั ตกรรม
เพื่อการเรียนรู๎ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู๎
1025302

การวิเคราะห์การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
Educational Analysis and Curriculum Development
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีทางการศึกษา หลักการศึกษา วิวัฒนาการและระบบ
การจัดการศึกษาไทย การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมในยุคศตวรรษที่ 21 แนวคิดและกลวิธี
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช๎ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
เพื่อพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัย หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การพัฒนาหลักสู
ตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนาหลักสูตรไปใช๎ การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตร และการนาผลการประเมินหลักสูตรไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต
1025302

การวิเคราะห์สื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
Learning Material and Handout Analysis
46
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3(2-2-5)

วิเคราะห์บริบทของหลักสูตรสถานศึกษา การใช๎สื่อประกอบการเรียนการสอน
ประเภทของสื่อประกอบการเรียนการสอน ลักษณะของเอกสารประกอบการสอน การสร๎างและ
พัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร การหาประสิทธิภาพของสื่อและเอกสารประกอบการสอน การทดลอง
ใช๎สื่อและเอกสารประกอบการสอน การวิเคราะห์และประเมินสื่อและเอกสารประกอบการสอนที่
พัฒนาขึ้น
1025303

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3(2-2-5)
Curriculum Development for Training
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หลักการและเทคนิคของ
การฝึกอบรม สังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมทั้งระยะสั้นระยะยาว การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม การทดลองใช๎หลักสูตร
ฝึกอบรม การประเมินผลและรายงานการฝึกอบรม
1025304

การออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นอยุธยาเมืองมรดกโลก
3(2-2-5)
Curriculum Design for Ayutthaya World Heritage Site
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและการออกแบบหลักสูตรท๎องถิ่นอยุธยาเมืองมรดกโลก กระบวนการวิพากษ์หลักสูตร
การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช๎ในสถานศึกษา การสร๎างเครื่องมื
อ
ในการประเมินหลักสูตร และการกากับติดตามการใช๎หลักสูตรที่สอดคล๎องกับบริบทและสภาพจริง
1025305

เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
Learning Management Techniques and Classroom Management
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ วิธีการสอน และเทคนิคการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการคิดแบบตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด
วิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ และแก๎ปัญหา การบูรณาการความรู๎และศาสตร์การสอนในการวางแผน
และจัดการเรียนรู๎ที่สามารถพัฒนาผู๎เรียน การบูรณาการเรีย นรู๎แบบเรียนรวม แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน การจัดกิจกรรมและการสร๎างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนการจัด
การเรียนรู๎และการจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียนเพื่อนาไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลจริง
1025401

นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Curriculum and Instruction Innovation
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ความหม ายของนวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรมการเรียนการสอน
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องค์ประกอบของนวัตกรรม ระบบของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน การออกแบบนวัตกรรมด๎านหลักสูตร การออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อแก๎ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 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 การนาระบบบริหารจัดการเรียนรู๎มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
การประยุกต์ใช๎ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาคอร์สแวร์ การพัฒนาคอร์สแวร์ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1025403

การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Information technology design for teaching and learning
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู๎ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 การออกแบบ การพัฒนา
การประยุกต์ใช๎แ ละการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาและการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียนและการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา การแสวงหาแหลํงการเรียนรู๎และเครือขํายการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และ
การประยุกต์ใช๎เพื่อการจัดการเรียนรู๎
1025503

การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษา แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักการ
และวิธีการประเมิน รูปแบบการประเมิน วิธีการสร๎างเครื่องมือ การกาหนดเกณฑ์ในการประเมิ น
การออกแบบ การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน การออกแบบเครื่องมือในการประเมิน
ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
1025504

สถิติและการวิจัยทางการศึกษา
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3(3-0-6)

Statistics and Educational Research
การออกแบบและการใช๎สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับงานวิจัย ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การวิจัย ความหมายและลักษณะของการวิจัย วิเคราะห์ประเภทและขอบเขตของการวิจัยทาง
การศึกษา การรวบรวมข๎อมูล การวัดการกระจาย การสุํมกลุํมตัวอยํ
การทดสอบสมมติ
าง
ฐาน การทดสอบ
คําซี (Z-test) และการทดสอบคําที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสอง
ทางการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส๎นตรงอยํางงําย เทคนิคการใช๎
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข๎อมูล การแปลความหมาย การเขียนรายงานจากผล
การวิเคราะห์ข๎อมูล การวิจัยในสาขาวิชาที่ศึกษา
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
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน การใช๎และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ ฝึกปฏิบัติการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู๎และ
พัฒนาผู๎เรียน การนาผลการวิจัยและการสะท๎อนคิดไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
1025701

สถานศึกษากับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
Educational Institutions and Professional Learning Community
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คุณลักษณะของชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ การเสริมสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎วิชาชีพ และรูปแบบของชุมชนแหํงการเรียนรู๎
วิชาชีพ แนวคิดและทฤษีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา กระบวนการบริหารสถานศึกษา
ขอบขํายงานและภารกิจของสถานศึกษา กฎหมายและข๎อบังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพและบ ริบทของ
สถานศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา และการกาหนดกลยุทธ์
5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์
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1006902

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารการศึกษาในหัวเรื่อง
ที่สนใจเพื่อกาหนดปัญหาวิจัย จัดทาเค๎าโครงการ วิจัย ออกแบบการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และการจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
5.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
English for Graduate Study
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นความสามารถ ใน
การอํานและสรุปใจความสาคัญของเอกสารงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกเขียน
บทคัดยํอวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาที่ศึกษา
1015104

พื้นฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู
3(3-0-6)
Educational Foundation and Teaching Profession
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และสังคมวิทยา
ทางการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลตํอการศึกษาไทยและตํางประเทศ พระราชบัญญัติ
การศึกษาและแผนการศึกษาแหํงชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ความสาคั ญของวิชาชีพ
ครู บทบาทหน๎าที่และภาระงานของครู การเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎และการเป็นผู๎นาวิชาการ
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานของ
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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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุํงผลิต
มหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนา
ความรู๎ความเข๎าใจในเชิงลึกของหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนมี
ความสามารถทาการวิจัยและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เพื่อบริหารจัดการองค์การภาครัฐ
องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคมทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ สอดคล๎องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให๎มีคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเป็นพื้นฐานใน
การปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม
ทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ
1.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให๎มีความรู๎ ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะ
วิชาชีพด๎านรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งบูรณาการความรู๎เ ข๎ากับภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญ าไทย
และภูมิปัญญาสากล เพื่อการพัฒนาองค์การที่ดาเนินกิจกรรมด๎านสาธารณะ
1.2.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให๎มีความสามารถใน การคิด วิเคราะห์อยํางมีเหตุผล
และ เป็นระบบเพื่อการ ดาเนินการทางการบริหารจัดการองค์การอยํางสร๎างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนนาทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาที่มีความเป็นพลวัต
และมีความสลับซับซ๎อนได๎
1.2.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให๎สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมที่มีความหลากหลาย
มีภาวะผู๎นาในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
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1.2.5 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎
อยํางเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสามารถใช๎เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได๎
1.2.6 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให๎มีความรู๎ด๎านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํ
พร๎อมทั้งสามารถตํอยอดงานวิจัยเพิ่มองค์ความรู๎ด๎านรัฐประศาสนศาสตร์ได๎

2. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ 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 การดาเนินการหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.3 หลักสูตร
2.3.1 จานวนหน่วยกิต จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต
2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร
1) รายวิชาเฉพาะด๎าน
1.1) รายวิชาบังคับ
ให๎เรียน
24 หนํวยกิต
1.2) รายวิชาเลือก
ให๎เรียน หนํวยกิต
2) รายวิชาวิทยานิพนธ์
ให๎เรียน
12 หนํวยกิต
3) รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา* ให๎เรียน 2 หนํวยกิต
3.2) รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ** ให๎เรียน 3
หนํวยกิต
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แผน ข เน๎นการศึกษารายวิชาและทาการค๎นคว๎าอิสระ
1) รายวิชาเฉพาะด๎าน
1.1) รายวิชาบังคับ
ให๎เรียน จานวน 24 หนํวยกิต
1.2) รายวิชาเลือก
ให๎เรียน จานวน 6
หนํวยกิต
2) รายวิชาวิทยานิพนธ์
ให๎เรียน จานวน 6
หนํวยกิต
3) รายวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมํนับหนํวยกิต)
3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา* ให๎เรียน 2 หนํวยกิต
3.2) รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ** ให๎เรียน 3
หนํวยกิต

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

สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์ฯ

4. รายวิชา และแผนการศึกษา
4.1 รายวิชา แผน ก แบบ ก 2
4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาบังคับ ให๎เรียน 8 รายวิชา จานวน 24 หนํวยกิต ดังตํอไปนี้
2555101 องค์การและการจัดการในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
2555301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหมํ
2555402 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหมํ
2555403 กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ
2555404 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
2555501 การบริหารการคลังและงบประมาณ
2555601 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์
1006902 วิทยานิพนธ์
12 หนํวยกิต
4.1.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
5 หน่วยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา *
2(1-2-3)
2555401 ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ **
3(3-0-6)
4.2 รายวิชา แผน ข
4.2.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาบังคับ ให๎เรียน 8 รายวิชา จานวน 24 หนํวยกิต ดังตํอไปนี้
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 ให๎เรียนไมํต่ากวํา 6 หนํวยกิต ดังตํอไปนี้
2555102 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
2555103 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
2555104 ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
2555405 การปกครองท๎องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
2555406 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
3(3-0-6)
2555407 การจัดการสารสนเทศสาหรับนักบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
2555408 ภาวะผู๎นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
4.2.2 รายวิชาการค้นคว้าอิสระ
1006901 การค๎นคว๎าอิสระ
6 หนํวยกิต
4.2.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
5 หน่วยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2(1-2-3)
2555401 ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์**
3(3-0-6)
* กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต
**, *** นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไมํจบปริญญาตรีสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์จะต๎องเรียนรายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) โดยไมํนับหนํวย
กิต
4.3 แผนการศึกษา
4.3.1 แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
1
2
3

2555401 ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์**
2555402 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมํ
2555301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหมํ
รวม

3

3

0

6

3

3

0

6

3
6

3
6

0
0

6
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
บังคับ
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2555101 องค์การและการจัดการในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3
3
0
6
2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
3
3
0
6
2555403 กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ
3
3
0
6
รวม
9
9
0
18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับ
2555501 การบริหารการคลังและงบประมาณ
บังคับ
2555601 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1 (หัวข๎อ)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
0
3
6
9
5
5
17

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับ
2555404 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง)

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
0
3
6
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รวม

6

3

3

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
6
30
6
0
6
30

4.3.2 แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
1
2
3

2555401 ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์**
2555402 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมํ
2555301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหมํ
รวม

3

3

0

6

3

3

0

6

3
6

3
6

0
0

6
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
บังคับ
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2555101 องค์การและการจัดการในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3
3
0
6
2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
3
3
0
6
2555403 กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ
3
3
0
6
รวม
9
9
0
18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชา
บังคับ
เลือก
เลือก

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2555501 การบริหารการคลังและงบประมาณ
255xxxx วิชาเลือก 1
255xxxx วิชาเลือก 2
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
9
9
0
18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับ
2555404 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
บังคับ
2555601 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การค๎นคว๎าอิสระ 1006901 การค๎นคว๎าอิสระ 1 (หัวข๎อ/เค๎าโครง)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
0
3
6
9
5
5
17
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
การค๎นคว๎าอิสระ 1006902 การค๎นคว๎าอิสระ 2 (สอบป้องกัน)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
3
6
3
0
3
6

5. คาอธิบายรายวิชา
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 หลักและแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การ รวมท๎งแนวคิด
ด๎านการจัดการและกระบวนการจัดการ และเทคนิคการจัดการสมัยใหมํ
2555201

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
Public Policy and Policy Analysis
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่ง
ประกอบด๎วยการกาหนดประเด็นนโยบาย การพัฒนานโยบายไปสูํการปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินนโยบายแนวคิดตัวแบบ และเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและผลกระทบของนโยบายตํอสัง คม
2555301

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Human Resources Management
แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหมํ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์สมัยใหมํ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหมํ การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให๎รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การธารงรักษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขํงขันอยํางยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสาเร็
(Best
จ Practice)
2555402

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
Public Administration Theory and New Public Management
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พัฒนาทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหมํ ปรัชญา
การเมืองความรู๎ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล มิ ติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัมนธรรมกับการบริหารภาครัฐ แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ การบริการ
ประชาชนสูํความเป็นเลิศและการสร๎างระบบการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
2555403 กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Law and Public Sector Administration
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สาคัญของกฎหมายมหาชน โครงสร๎าง
ระบบและกระบวนการบริหารราชการไทย ทั้งราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และการบริหาร
ท๎องถิ่น การจัดทาและการสํงมอบบริการสาธารณะ ธรรมาภิบาลและจริยธรรมผู๎บริหาร กฎหมาย
ปกครองและกฎหมายวําด๎วยการบริหารราชการแผํนดิน
2555404

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Seminar on public Administration
สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์
ทักษะเชิงวิเคราะห์และการสังเคราะห์องค์ความรู๎เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปหรือองค์ความรู๎ใหมํ
เพื่อการจัดการภาครัฐ การศึกษาดูงานการบริหารจัดการในองค์กรภายในประเทศหรือ
ตํางประเทศ กรณีศึกษาตําง ๆ ของการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งประเด็นสาคัญในการบริหาร
จัดการภาครัฐ อาทิ การตลาดภาครัฐ การสร๎างภาพลักษณ์ให๎กับองค์กร และการใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล
2555501

การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budget Management
แนวคิดการบริหารการคลังภาครัฐ นโยบายการคลัง การบริหารรายได๎ภาครัฐ
การบริหารรายจํายภาครัฐ หนี้สาธารณะ แนวคิดและระบบงบประมาณ วิธีการงบประมาณ
กระบวนการจัดทางบประมาณ เทคนิคการบริหารงบประมาณ ประเมินผลตามงานยุทธศาสตร์
(Strategic Performance Based Budgeting System)
2555601

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสตร์
Research Methodology in Public Administration
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3(2-2-5)

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหา
การจัดการภาครัฐเพื่อกาหนดหัวข๎องานวิจัย การดาเนินงานวิจัย การกาหนดกลุํมประชากรและ
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 การจัดทาโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดรูปหนํวยงานโครงการ
การอานวยการโครงการ การคิดตามควบคุมประเมินผลโครงการ สมรรถนะผู๎บริหารโครงการ
2555103

การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
แนวคิดและทฤษฎีความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง กระบวนการและตัวแบบ
การจัดการความเสี่ยง การจัดทาแบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร กรณีศึกษาการจัดการ
ความเสี่ยงองค์กร (Best Practice)
2555104

ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Good Governance and Public Administration
แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของหลักธรรมาภิบาล การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช๎
กับการบริหารงานภาครัฐ การสร๎างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผู๎นาและประชาชน ปัจจัยที่สํงเสริม
ให๎เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และกิจกรรมสํงเสริมธรรมาภิบาล
ในการบริหารภาครัฐ รวมถึงจิตอาสาและความรับผิดชอบตํอสังคม รวมทั้งศึกษากรณีตัวอยํางที่
ได๎รับรางวัลธรรมาภิบาล
2555405

การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท๎องถิ่น ประวัติการปกครองท๎องถิ่นไทย
รูปแบบและการบริหารขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แนวโน๎มปัญหาของการปกครองท๎องถิ่นใน
ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองท๎องถิ่นในประเทศตําง ๆ ที่มีความคล๎ายคลึง
หรือแตกตํางกันผํานการศึกษาด๎วยกรณีศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเปรียบเทียบได๎
2555406

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
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3(3-0-6)

Strategic Management in Pulic Sector
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต๎กระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์
ไปสูํการปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์ และการปรับกลยุทธ์ขององค์การยุคใหมํให๎ตามทันกระแสโลก
และสภาพแวดล๎อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขัน
2555407 การจัดการสารสนเทศสาหรับนักบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
Managing Information System for Executives in Public Sector
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบและขั้นตอน
ของงานในองค์การ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการวางแผน การปฏิบัติงาน
การติดตามควบคุมและการประเมินผลอยํางเป็นระบบ รวมทั้งสร๎างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขํงขัน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถิ่น
2555408

ภาวะผู้นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Leadership and Change Management
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู๎นา คุณลักษณะผู๎นา ทฤษฎีผู๎นา ผู๎นาสถานการณ์ ผู๎นา
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู๎นา แนวคิดทฤษฎีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยน ปัจจัยแหํงความสาเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1006901 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การศึกษาค๎นคว๎าตามความสนใจในกลุํมวิชาที่เลือกศึกษา โดยเน๎นกระบวนการวิจัย
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎และแก๎ไขปัญหาในหนํวยงาน
1006902

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมวิชาที่เลือกศึกษา
โดยเน๎นตรวจสอบความรู๎หรือค๎นหาองค์ความรู๎ที่จาเป็นตํอการพัฒนางานในหนํวยงานของรัฐ
5.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
English for Graduate Study
พัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอําน และเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ
(Academic English) เน๎นการอํานและสรุปใจความสาคัญของบทคัดยํอ และบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ การฝึกเขียนบทคัดยํอภาษาอังกฤษ และการพูดนาเสนอบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
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2555401

ขอบเขตและวีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Scope And Methodes of Public Administration
ขอบเขต ลักษณะ พัฒนาการ แนวการวิเคราะห์ปัญหา และทฤษฎีสาคัญทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให๎เข๎าใจสื่อความคิดที่สาคัญและประเด็นปัญหาตําง ๆ ที่
สามารถนามาศึกษาค๎นคว๎าทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุํงเน๎นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด๎านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สอดคล๎องกับความต๎องการของ
สังคมและท๎องถิ่น
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและ
สังคมเป็นหลักสูตร ที่มุํงเน๎นผลิตมหาบัณฑิตเพื่อให๎มีความรู๎ ด๎านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ตลอดจนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสามารถนา
ความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎สาหรับชํวยเหลือสังคม ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครอง นอกจากนี้ ยังสามารถนาความรู๎ทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมไปใช๎
ประโยชน์ในเชิงป้องกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหมํ ๆ ที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วและมี
ความสลับซับซ๎อนมากขึ้นตามการพัฒนาเทคโนโลยีและสังคมยุคปัจจุบัน ด๎วยเหตุนี้เพื่อให๎ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและค วามเจริญก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยี จึงมีความจาเป็นต๎อง
สร๎างหลักสูตรให๎มีความทันสมัย ทันตํอสถานการณ์บ๎านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการผลิต
มหาบัณฑิตให๎มีความรับผิดชอบตํอสังคม และให๎มีความรู๎ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งด๎าน
รัฐศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรมและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะการสํงเสริม
ความรู๎ในกระบวนการยุติธรรมได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของสังคมตํอไป
1.3 วัตถุประสงค์
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1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให๎ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหาและ
เป็นผู๎นาความคิดทั้งทางปฏิบัติและทางวิชาการในการนาองค์ความรู๎ทางด๎านรัฐศาสตร์ ด๎าน
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมมาปรับประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3.2 มีเพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู๎ ความสามารถในด๎านการวิจัย สร๎างองค์ความรู๎ใหมํ
เพื่อนามาใช๎ในการป้องกันและลดปัญหาสังคมและการกํออาชญากรรมในรูปแบบตําง ๆ ตามที่เกิดขึ้น
ตามวิวัฒนาการทีเปลี
่ ่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาประเด็นที่มี
ความสาคัญตํอกระบวนการยุติธรรมที่ตอบสนองความต๎องการของหนํวยงานภาครัฐและสังคม
1.3.3 เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ผลิตมหาบัณฑิตให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพต๎องเคารพสิทธิมนุษยชน สาหรับเป็พนื้นฐาน
ในการปฏิบัติงาน ด๎านการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์การภาค
ประชาสังคม ในทุกระดับ
1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให๎สามารถปรับตัวและเรียนรู๎ให๎เข๎ากับสังคมสมัยใหมํที่มี
ความหลากหลาย มีภาวะผู๎นาในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ด๎านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม ด๎านสังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ความสามารถ ในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยําง
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสามารถใช๎เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางรัฐศาสตร์อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ได๎อยํางประสบความสาเร็จ

2. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ 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 การดาเนินการหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน กันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.3 หลักสูตร
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2.3.1 จานวนหน่วยกิต จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต และแผน ข ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต
2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร
1) รายวิชาเฉพาะด๎าน
1.1) รายวิชาบังคับ
ให๎เรียน
18 หนํวยกิต
1.2) รายวิชาเลือก
ให๎เรียน
6
หนํวยกิต
2) รายวิชาวิทยานิพนธ์
ให๎เรียน
12 หนํวยกิต
3) รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา* ให๎เรียน 2 หนํวยกิต
3.2) รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
** ให๎เรียน3 หนํวยกิต
3.3) รายวิชาสัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม***
ให๎เรียน 3 หนํวยกิต
แผน ข เน๎นการศึกษารายวิชาและทาการค๎นคว๎าอิสระ
1) รายวิชาเฉพาะด๎าน
1.1) รายวิชาบังคับ
ให๎เรียน จานวน 18 หนํวยกิต
1.2) รายวิชาเลือก
ให๎เรียน จานวน 12 หนํวยกิต
2) รายวิชาวิทยานิพนธ์
ให๎เรียน จานวน 6
หนํวยกิต
3) รายวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมํนับหนํวยกิต)
3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา* ให๎เรียน 2 หนํวยกิต
3.2) รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
** ให๎เรียน3 หนํวยกิต
3.3) รายวิชาสัมมนาปัญหาสังคม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม***
ให๎เรียน 3 หนํวยกิต

3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1
รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ปร.ด.(สื่อสารการเมือง)
2
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
ปร.ด.(อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
3
ดร.ปัณณธร หอมบุญมา
ปร.ด.(อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
4
ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ พธ.ด.(รัฐประศาสตร์)
5
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รป.ด.(นโยบายสาธารณะ)
6
ผศ.ดร.กานดา เต๏ะขันหมาก รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
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สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ
มนุษยศาสตร์ฯ

4. รายวิชา และแผนการศึกษา
4.1 รายวิชา แผน ก แบบ ก2
4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาบังคับ ให๎เรียน 6 รายวิชา จานวน 18 หนํวยกิต ดังตํอไปนี้
2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง
2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
2565103 การเมืองและการปกครองไทย
2565201 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม
2565203 อาชญากรรมในสังคมรํวมสมัยและอาชญากรรมเชิงพื้นที่
รายวิชาเลือก ให๎เรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หนํวยกิต ดังตํอไปนี้
2565104 ขบวนการทางสังคมและสิทธิมนุษยชน
2565105 ความคิดทางการเมืองรํวมสมัย
2565106 หลักการและการปกครองท๎องถิ่นเปรียบเทียบ
2565107 การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท
2565108 เศรษฐศาสตร์การเมืองวําด๎วยการพัฒนาท๎องถิ่น
2565109 สัมมนาการเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก
2565204 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
2565205 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2565206 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2565207 คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคม
2565208 นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม
2565209 ดิจิทัลทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม
2565210 การเขียนเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยา
2565301 กฎหมายมหาชนและระบบบริหารหนํวยงานภาครัฐ
2565302 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมโลก
2565303 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2565304 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก
4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์
1006902 วิทยานิพนธ์
4.1.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์**
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนํวยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)

2565305

สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม***
3(2-2-5)
4.2 รายวิชา แผน ข
4.2.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาบังคับ ให๎เรียน 6 รายวิชา จานวน 18 หนํวยกิต ดังตํอไปนี้
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 อาชญากรรมในสังคมรํวมสมัยและอาชญากรรมเชิงพื้นที่
3(3-0-6)
รายวิชาเลือกเรียนไมํน๎อยกวํา4 รายวิชา จานวน12 หนํวยกิตดังตํอไปนี้
2565104 ขบวนการทางสังคมและสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2565105 ความคิดทางการเมืองรํวมสมัย
3(3-0-6)
2565106 หลักการและการปกครองท๎องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
2565107 การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท
3(3-0-6)
2565108 เศรษฐศาสตร์การเมืองวําด๎วยการพัฒนาท๎องถิ่น
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 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
2565304 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก
3(3-0-6)
4.2.2 รายวิชาการค้นคว้าอิสระ
1006901 การค๎นคว๎าอิสระ
6 หนํวยกิต
4.2.3 รายวิชาเสริม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2(1-2-3)
2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์**
3(3-0-6)
2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม***
3(2-2-5)
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* กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต
**, *** นักศึกษาทั้ง แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะต๎องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไมํ
นับหนํวยกิต จานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 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
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*

รายวิชา
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
บังคับ
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม***
2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม
2565103 การเมืองและการปกครองไทย
2565203 อาชญากรรมในสังคมรํวมสมัยและ
อาชญากรรมเชิงพื้นที่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
1
2
3

2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์**
2565201 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง
รวม

3

3

0

6

3
3
6

3
3
6

0
0
0

6
6
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

9

9

0

18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับ
2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
เลือก
256xxxx วิชาเลือก 1
วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1 (หัวข๎อ)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
x
x
x
3
0
3
6
9
x
x
x
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เลือก
256xxxx วิชาเลือก 2
วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
x
x
x
3
0
3
6
6
x
x
x

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
6
30
6
x
6
30

4.3.2 แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*

รายวิชา
รายวิชาเสริม
(ไมํนับหนํวยกิต)
บังคับ
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2565305 สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม***
2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม
2565103 การเมืองและการปกครองไทย
2565203 อาชญากรรมในสังคมรํวมสมัยและ
อาชญากรรมเชิงพื้นที่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
1
2
3

2565110 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์**
2565201 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง
รวม

3

3

0

6

3
3
6

3
3
6

0
0
0

6
6
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

9

9

0

18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชา
บังคับ
เลือก
เลือก

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2565102 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
256xxxx วิชาเลือก 1
256xxxx วิชาเลือก 2
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
x
x
x
3
x
x
x
9
x
x
x
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เลือก
256xxxx วิชาเลือก 3
เลือก
256xxxx วิชาเลือก 4
การค๎นคว๎าอิสระ 1006901 การค๎นคว๎าอิสระ 1 (หัวข๎อ/เค๎าโครง)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
x
x
x
3
x
x
x
3
0
3
6
9
x
x
x

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
การค๎นคว๎าอิสระ 1006901 การค๎นคว๎าอิสระ 2 (สอบป้องกัน)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
3
6
9
0
3
6

5. คาอธิบายรายวิชา
5.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
5.1.1 รายวิชาบังคับ
2565101 ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Theories of Political Science and Political Philosophy
ต๎นกาเนิดและวิวัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ และปรัชญาการเมือง
โดยเน๎นทฤษฎีขอบขํายที่เกี่ยวกับกระบวนทัศน์และการประยุกต์แนววิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์และ
ปรัชญาการเมือง ตั้งแตํอดีต ปัจจุบันและอนาคต การสารวจชั้นสูงเกี่ยวกับมโนทัศน์เรื่อง เสรีภาพ
ความยุติธรรมและอานาจรัฐ โดยพิจารณามโนทัศน์เหลํานี้ในเชิงการวิเคราะห์ในระดับนามธรร ม
ภายในกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ สิทธิ หน๎าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นพลเมือง
2565102

วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Political Science
การตั้งคาถามและการตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การใช๎เครื่ องมือในการตอบคาถาม
ในการวิจัยอันประกอบด๎วยกรรมวิธีในการรวบรวมข๎อมูล เชํน การใช๎แบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพในบริบททางรัฐศาสตร์
2565103

การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
วัฒนาการการเมืองและการปกครองไท
ย กํอนและหลังปฏิวัติการเมืองและการปกครอง
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันทางการเมืองการปกครอง
การวิเคราะห์และการตีความการเมืองไทยสมัยใหมํ วิวาทะในการเมืองและการปกครองไทย
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สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

2565201

ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
Criminological Theory
ทฤษฎีอาชญาวิทยา เป็นการศึกษาเชิงสหวิทยาการ เกี่ยวกับปัญหา อาชญากรรม
โดยมุํงศึกษาถึงสาเหตุและผลของอาชญากรรม แนวทางการป้องกันอาชญากรรม ตามแนวคิดของ
สานักตําง ๆ ในแตํละยุคได๎แกํ สานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม ทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผล ทฤษฎี
ความกดดัน ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม ทฤษฎีการเรียนรู๎ ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม สานัก
ปฏิบัติฐานนิยมและทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง การนาทฤษฎีตําง ๆ ไปประยุกต์ในการวิจัยทางอาชญา
วิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม และในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย
2565202 กระบวนการงานยุติธรรมและสังคม
3(3-0-6)
Justice Process and Society
กระบวนการงานยุติธรรม ซึ่งประกอบด๎วยการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และระบบงานที่สาคัญ ได๎แกํ ทนายความ ตารวจ อัยการ ศาล
คุมประพฤติและราชทัณฑ์ และหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการงานยุติธรรม นอกจากนี้ยัง
ครอบคลุมถึงการวางแผน การจัดองค์การ การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการมี
สํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน องค์กรภาคเอกชนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการยุติธรรม
ตลอดจนการพัฒนาระบบงานยุติธรรมให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยน แปลงการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2565203

อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและอาชญากรรมเชิงพื้นที่
3(3-0-6)
Crimes in Contemporary Society and Area Crimes
ทฤษฎีและประเภทของอาชญากรรมในสังคมรํวมสมัย ได๎แกํ อาชญากรรมที่เกิด
การกระทาที่สํงผลกระทบตํอสังคมสํวนรวม เชํน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชญากรรมข๎ามชาติ การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมหรือ การใช๎
เทคโนโลยีในการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาของอาชญากรรมที่เกี่ยวข๎องใน
แตํละพื้นที่
5.1.2 รายวิชาเลือก
2565104 ขบวนการทางสังคมและสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Social Movement and Human Rights
รูปแบบลักษณะการรวมตัวในกระทาการรวมหมูํ และการสร๎างพลังทางการเมืองที่
สํงผลตํอกระบวนการนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์ทางอานาจในระบบการเมือง
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การอภิปรายถึงบทบาทของกลุํมพลังทางการเมือง ขบวนการทางสังคมและประชาสังคมในบริบท
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศและระดับสากล
2565105

ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Political Thought
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และการปฏิวัติทางการสื่อสารที่มีตํอความคิดทางการเมือง
บทบาทที่ลดลงของรัฐชาติ และประชาธิปไตยแบบตัวแทน การขยายตัวของการเมืองที่ไมํอยูํใน
กรอบของสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการในรูปแบบตําง ๆ
2565106

หลักการและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Principle and Comparative Local Government
หลักการปกครองสํวนท๎องถิ่น การปกครองท๎องถิ่นในรัฐเดี่ยวและสหพันธรัฐ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ของการปกครองท๎องถิ่นในประเทศตําง ๆ รวมทั้ง
การคลังท๎องถิ่นและความสัมพันธ์ระหวํางรัฐบาลและสํวนท๎องถิ่น
2565107

การเมืองและการจัดการปกครองในระดับเมืองและชนบท
3(3-0-6)
Unban and Rural Politic and Governance
มิติทางการเมืองและการบริหารการเปลี่ยนผําน และความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นในเมือง
และชนบท เศรษฐศาสตร์การเมืองและสังคมวิทยาการเมืองทางการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย๎งใน
การเปลี่ยนผํานของการเมืองและการจัดการปกครองพื้นที่เมือง ชนบท และพื้นที่ใหมํ ๆ อันเป็นผล
จากการเปลี่ยนผํานของพื้นที่
2565108

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Political Economy on Rural Development
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหมํในยุคโลกาภิวัตน์ที่สํงผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่นในประเทศ
กาลังพัฒนา การพัฒนาทางเลือกเน๎นคนยากจน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาแนวนิเวศ
2565109

สัมมนาการเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก
Thai Politics in Regional and Global Context
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3(2-2-5)

การเลือกสรรประเด็นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองไทยที่สัมพันธ์กับภูมิภาคและ
การเมืองโลก วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก และภูมิภาค โลกาภิวัตน์
ปรากฎการณ์ข๎ามประเทศ ข๎ามพรมแดนศึกษา แนวคิดและกรอบ
การวิเคราะห์ประเด็น
ความสัมพันธ์ข๎ามแดนรัฐชาติและอานาจอภิปไตย ทาความเข๎าใจกลไกขององค์กรโลกและภูมิภาค
ขบวนการทางสังคมระดับชาติ นัยสัมพันธ์ระหวํางการเมืองภายนอกและภายในประเทศ
2565204

ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
3(3-0-6)
Social and Family Violence
ศึกษาความหมาย ลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการใช๎ความรุนแรงใน
ครอบครัว แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ได๎แกํ การคุกคามทางเพศ
การกระทารุนแรงตํอเด็กและสตรี และอื่น ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช๎ในการป้องกัน ลดปัญหา และ
แก๎ไขปัญหาความรุนแรงจากมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับนโยบายและการนานโยบาย
มาปฏิบัติ
2565205

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Crime
ศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบการกํออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบตําง ๆ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจตําง ๆ ที่ สํงผล
กระทบตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได๎แกํ การกํออาชญากรรมโดยการใช๎เทคโนโลยี การกํอ
อาชญากรรมทางการเงินระหวํางประเทศ อาชญากรรมข๎ามชาติ การฉ๎อโกงทางการเงิน
การธนาคาร อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และอาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
2565206

สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม และสังคม
3(2-2-5)
Seminar on Justice Administration and Society
อภิปรายปัญหาทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคมตั้งแตํกระบวนการยุติธรรม
ต๎นทางเริ่มตั้งแตํประชาชน ผู๎เสียหาย อานาจหน๎าที่และการบริหารงานของตารวจ พนักงาน
อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ในกระบวนการทางยุติธรรมทางอาญา การให๎ความคุ๎มครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู๎ต๎องขัง จาเลย ผู๎เสียหายและพยานในคดีอาญา โดยมุํงเน๎นถึงยุทธศาสตร์ แนวทาง
และวิธีและวิธีการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงานยุติธรรมและสังคมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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2565207

คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสังคม 3(3-0-6)
Morality and Ethics Personnel in the Process of Justice and

Society
ศึกษา ถึงเนื้อหาด๎าน คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรด๎านกระบวนการยุติธรรม
เพื่อให๎สามารถนาหลักคิด วิเคราะห์ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรู๎ ความสามารถ
ไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ที่ถูกต๎องเหมาะสมทํามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตลอดจนการหาแนวทางป้องกันและแก๎ไขปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นปัจจุบันและในอนาคตได๎อยําง
เป็นระบบตํอไป

2565208

นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Forensic Science and Justice System
แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ ในกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวกับพยานหลักฐานและการพิสูจน์เพื่อความยุติธรรม
หลักวิชาชีพและจริยธรรมใน
กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์กับการทาหน๎าที่ของระบบยุติธรรมทางนิติวิทยาศาสตร์
2565209

ดิจิทัลทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Criminological Digital and Justice
การประยุกต์ใช๎ระบบดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานด๎านอาชญาวิทยา
บริหาร
กระบวนการยุติธรรมและสังคม การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศทางด๎าน
อาชญาวิทยา บริหารกระบวนการยุติธรรมและสังคม และการประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อป้องกันทางด๎านอาชญาวิทยา บริหารกระบวนการยุติธรรมและสังคม
2565210

การเขียนเชิงวิชาการทางอาชญาวิทยา
3(2-2-5)
Academic writing in criminology
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอาชญาวิทยา การวิเคราะห์รูปแบบการเขียน
วิทยานิพนธ์ การใช๎ภาษาและโวหารทางอาชญาวิทยาในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนยํอความ
สรุปความในงานเขียนทางอาชญาวิทยา การกาหนดประเด็นในการเขียนเชิงวิชาการทางอาชญา
วิทยา การเขียนยํอหน๎าในงานเขียนเชิงอาชญาวิทยา การเขียนเค๎าโครง การเขียนบทคัดยํอ
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การเขียนสํวนประกอบของงานเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนบทความเชิงวิชาการทางอาชญา
วิทยาเพื่อการนาเสนอและตีพิมพ์เผยแพรํ
2565301

กฎหมายมหาชนและระบบบริหารหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Law and Public Sector Administration
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สาคัญของกฎหมายมหาชน กระบวนการ
บริหารราชการไทย ระบบการบริหารราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และการบริหารท๎องถิ่น
การจัดทาและการสํงมอบบริการสาธารณะ 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 การตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
2565303

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Laws Regarding Natural Resource and Environment
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ขอบขําย ทฤษฎี
แนวคิด แนวโน๎ม และประเด็นปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การจัดวาง
ผังเมือง การแบํงเขตพื้นที่ การใช๎ที่ดิน การจัดการจราจร การจัดการมลภาวะตําง ๆ ตลอดจน
การวางแผนการพัฒนาสังคมและชุมชน
2565304

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก
3(3-0-6)
Laws Regarding Management of the World Heritage Site
ศึกษากฎหมายภายในที่เกี่ยวข๎องกับพื้นที่มรดกโลก กฎหมายระหวํางประเทศ
อนุสัญญาคุ๎มครอง มรดกโลก กฎบัตรระหวํางประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี
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การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ มรดกโลกที่มีความเหมาะสม
แนวทางการแก๎ไขปัญหาในด๎านตําง ๆ อยํางเหมาะสม ในระดับสากลและระดับชาติ ตลอดจน
ศึกษา หลักเกณฑ์ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องสาหรับการบริหารจัดการพื้นที่อยํางมีประสิทธิภาพ
5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1006901 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การศึกษาค๎นคว๎าตามความสนใจในกลุํมวิชาที่เลือกศึกษา โดยเน๎นกระบวนการวิจัย
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎และแก๎ไขปัญหาในหนํวยงาน

1006902

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมวิชาที่เลือกศึกษา
โดยเน๎นตรวจสอบความรู๎หรือค๎นหาองค์ความรู๎ที่จาเป็นตํอการพัฒนางานในหนํวยงานของรัฐ
5.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
English for Graduate Study
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นความสามารถ ใน
การอํานและสรุปใจความสาคัญของเอกสารงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกเขียน
บทคัดยํอวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระภาษาอังกฤษในสาขาวิชาที่ศึกษา
2565110

ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3(3-0-6)
Scope and Methods of Political Science and Law
ขอบเขต ลักษณะ พัฒนาการ แนวการวิเคราะห์ปัญหา และทฤษฎีสาคัญทาง
รัฐศาสตร์เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให๎เข๎าใจสื่อความคิดที่สาคัญและประเด็นปัญหาตําง ๆ ที่สามารถ
นามาศึกษาค๎นคว๎าทาง รัฐ ศาสตร์ และการศึกษา ความหมายพัฒนาการของกฎหมาย การแบํง
ประเภทกฎหมายในระบบตําง ๆ บํอเกิดของกฎหมาย การใช๎และการตีความกฎหมาย การอุด
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ชํองวํางกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สาคัญ ตลอดจนแนวคิดและปรัชญาทางกฎหมายตําง ๆ ทั้ง
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
2565305

สัมมนาปัญหาสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
3(2-2-5)
Seminar on Problems of Society, Law and Justice Process
การอภิปรายปัญหาในสังคมวิทยากฎหมาย ความคิดในระบบกฎหมายและสถาบัน
ทางกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย การนาไปใช๎ทั้งที่ดาเนินการได๎และไมํได๎ การทบทวนบทบาทของ
สถาบันตุลาการนิติบัญญัติ และหนํวยงานของฝ่ายบริหาร ในกระบวนการยุติธรรม การเข๎าถึง
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน เรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุํงผลิตมหาบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะเป็นผู๎นาทางธุรกิจ
1.2 ความสาคัญ
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อมโลกและเศรษฐกิจ ดังนั้นภาคธุรกิจต๎องมี
การปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการดาเนินธุรกิจต๎องอาศัยบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัยและเป็นผู๎นาทางธุรกิจ บุคลากรจึงต๎องมี
ความรู๎ ทักษะ ความชานาญในการบริหารธุรกิจรอบด๎านโดยสามารถนาวิธี เทคนิค และกลยุทธ์
ใหมํ ๆ เ ข๎ามาบริหารเพื่อชํวยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจได๎ ดังนั้นภาคธุรกิจจึงมี
ความสาคัญตํอการขับเคลื่อนประเทศให๎ก๎าวหน๎าเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขํงขัน และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย า ตั้งอยูํในเขตพื้นที่ซึ่งเป็น แหลํงที่มีนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญํจานวนมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จะได๎ตอบสนองความต๎องการของบุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาความรู๎ ความสามารถของบุคลากร
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ในการนา วิชาทางการบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช๎เพื่อสร๎างสรรค์อุตสาหกรรมและบริการรวมถึง
ธุรกิจอื่น ๆ ให๎เกิดประโยชน์แกํชุมชนและท๎องถิ่น
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 มีคุณลักษณะเป็นผู๎นา มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
รับผิดชอบตํอสังคม
1.3.2 มีความรู๎ความเข๎าใจ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการเป็นผู๎นาทาง
ธุรกิจอยํางลุํมลึกตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัย และสอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถาวะแวดล๎อมโลก
1.3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ และใช๎การวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจ
รวมถึงการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน
1.3.4 สามารถบูรณาการองค์ความรู๎ทางธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์
ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม

2. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ 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 การดาเนินการหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.3 หลักสูตร
2.3.1 จานวนหน่วยกิต จานวนหนํวยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ไมํน๎อยกวํา 39 หนํวยกิต และแผน ข ไมํน๎อยกวํา 39 หนํวยกิต
2.3.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
จานวน 12 หนํวยกิต และศึกษารายวิชา จานวนไมํน๎อยกวํา 27 หนํวยกิต ประกอบด๎วย
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1) รายวิชาเฉพาะด๎าน
1.1) รายวิชาบังคับ
ให๎เรียน จานวน 21 หนํวยกิต
1.2) รายวิชาเลือก
ให๎เรียน จานวน 6
หนํวยกิต
2) รายวิชาวิทยานิพนธ์
ให๎เรียน จานวน 12 หนํวยกิต
3) รายวิชาภาษาอังกฤษ* (ไมํนับหนํวยกิต) ให๎เรียน จานวน 2 หนํวยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษารายวิ ชา จานวนไมํน๎อยกวํา 33 หนํวยกิต และ
การทาการค๎นคว๎าอิสระ จานวน 6 หนํวยกิต ประกอบด๎วย
1) รายวิชาเฉพาะด๎าน
1.1) รายวิชาบังคับ
ให๎เรียน จานวน 21 หนํวยกิต
1.2) รายวิชาเลือก
ให๎เรียน จานวน 12 หนํวยกิต
2) รายวิชาการค๎นคว๎าอิสระ
ให๎เรียน จานวน 6
หนํวยกิต
3) รายวิชาภาษาอังกฤษ* (ไมํนับหนํวยกิต) ให๎เรียน จานวน 2 หนํวยกิต

3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล
ดร.กิติมา ทามาลี
ดร.แสงจิตต์ ไตํแสง
ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
รศ.ดร.อัจฉรา หลํอตระกูล

อาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิสูงสุด
Ph.D.(Strategic Management)
ปร.ด.(การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษ) ย์
ปร.ด.(การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษ) ย์
บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

4. รายวิชา และแผนการศึกษา
4.1 รายวิชา แผน ก แบบ ก2
4.1.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาบังคับ ให๎เรียน 7 รายวิชา จานวน 21 หนํวยกิต ดังตํอไปนี้
3655101 การจัดการแนวใหมํ
3655103 การจัดการการดาเนินงานขั้นสูง
3655201 การจัดการการตลาดสมัยใหมํ
3655701 การจัดการการเงินขั้นสูง
3655702 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
3655801 วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3656104

การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหมํ
3(3-0-6)
รายวิชาเลือกเรียนไมํน๎อยกวํา2 รายวิชา จานวน 6 หนํวยกิตดังตํอไปนี้
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 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการขั้นสูง
3(3-0-6)
3656203 กฎหมายกับสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
4.1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์
1006902 วิทยานิพนธ์
12 หนํวยกิต
4.1.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)*
4.2 รายวิชา แผน ข
4.2.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาบังคับ ให๎เรียน 7 รายวิชา จานวน 21 หนํวยกิต ดังตํอไปนี้
3655101 การจัดการแนวใหมํ
3(3-0-6)
3655103 การจัดการการดาเนินงานขั้นสูง
3(3-0-6)
3655201 การจัดการการตลาดสมัยใหมํ
3(3-0-6)
3655701 การจัดการการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
3655702 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
3(3-0-6)
3655801 วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
3(2-2-5)
3656104 การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหมํ
3(3-0-6)
รายวิชาเลือกเรียนไมํน๎อยกวํา4 รายวิชา จานวน12 หนํวยกิตดังตํอไปนี้
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 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการขั้นสูง
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 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)*
* กรณีนักศึกษาไมํมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ARU Test , TOEIC, TOEFL ITP,
TOEFL IBT, IELTS , CU-TEP, TU-GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
หรือมีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) คะแนนต่ากวําเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดนักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3) โดยไมํนับหนํวยกิต

4.3 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
(ไมํนับหนํวยกิต)
บังคับ
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
1
2
3

3655801 วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
3655104 การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหมํ
3655101 การจัดการแนวใหมํ
รวม

3
3
3
9

2
3
3
8

2
0
0
2

5
6
6
17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
บังคับ
บังคับ
เลือก

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
3655201 การจัดการการตลาดสมัยใหมํ
3655701 การจัดการการเงินขั้นสูง
365xxxx วิชาเลือก 1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
9
11
2
23

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชา
บังคับ

รหัสวิชา
3655103

ชื่อรายวิชา
การจัดการการดาเนินงานขั้นสูง

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
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บังคับ
วิทยานิพนธ์

3655702
1006902

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
วิทยานิพนธ์ (หัวข๎อ)
รวม

3
3
9

3
0
6

0
0
0

6
0
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
เลือก
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
365xxxx วิชาเลือก 2
1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เค๎าโครง)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
0
0
0
6
3
0
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบป้องกัน)
รวม

4.4
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
(ไมํนับหนํวยกิต)
บังคับ
บังคับ
บังคับ

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
0
0
6
0
0
0

แผนการศึกษา แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
3655801 วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
3655104 การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหมํ
3655101 การจัดการแนวใหมํ
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
1
2
3
3
3
3
9

2
3
3
8

2
0
0
2

5
6
6
17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
บังคับ
บังคับ
เลือก
เลือก

รหัสวิชา
3655201
3655701
365xxxx
365xxxx

ชื่อรายวิชา
การจัดการการตลาดสมัยใหมํ
การจัดการการเงินขั้นสูง
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก2
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
12
12 0
24

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รายวิชา
บังคับ
บังคับ

รหัสวิชา
3655103
3655702

ชื่อรายวิชา
การจัดการการดาเนินงานขั้นสูง
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
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เลือก

365xxxx

วิชาเลือก 3
รวม

3
9

3
9

0
0

6
18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
รหัสวิชา
เลือก
365xxxx
การค๎นคว๎าอิสระ 1006901

ชื่อรายวิชา
วิชาเลือก 4
การค๎นคว๎าอิสระ (หัวข๎อ/เค๎าโครง)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
0
0
0
6
3
0
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
การค๎นคว๎าอิสระ

รหัสวิชา
1006901

ชื่อรายวิชา
การค๎นคว๎าอิสระ (สอบป้องกัน)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
0
0
3
0
0
0

5. คาอธิบายรายวิชา
5.1 รายวิชาเฉพาะด้าน
5.1.1 รายวิชาบังคับ
3655101 การจัดการแนวใหม่
3(3-0-6)
Modern Management
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการแนวใหมํ สารสนเทศ
เพื่อการจัดการในยุค 4.0 การบูรณาการศาสตร์ ทางการจัดการแนวตะวันตกกับตะวันออก
ศาสตร์พระราชา ธรรมาภิบาล กรณีศึกษา
3655103

การจัดการการดาเนินงานขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Operations Management
การดาเนินงานกับการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การดาเนินภายใต๎สภาวะแวดล๎อมโลก
การพยากรณ์ การออกแบบสินค๎าและบริการ การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการ
การตัดสินใจที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินง านในด๎านกาลังการผลิต ทาเลที่ตั้ง ผังการดาเนินงาน
ซัพพลายเชน สินค๎าคงคลัง การจัดตารางการผลิต การบารุงรักษา เทคนิคการผลิตสมัยใหมํ
การดาเนินงานกับความรับผิดชอบตํอสังคม
3655201

การจัดการการตลาดสมัยใหม่
Modern Marketing Management
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3(3-0-6)

บทบาทของการตลาดในการพัฒนากลยุทธ์สูํความสาเร็จทางธุรกิจ การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดในสถานการณ์
ปัจจุบัน การดาเนินการตามแผนการตลาด 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 ตลอดจนการแปลความหมายของข๎อมูลระบบต๎นทุนความสาคัญของ
การบริหารต๎นทุนเพื่อประโยชน์ในการวางแผน โดยใช๎เทคนิคขั้นสูงทางก
ารบัญชีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
3655801 วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology for Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การกาหนด
ปัญหาและหัวข๎อการวิจัย การสร๎างกรอบแนวคิดการวิจัย การกาหนดตัวแปรและมาตรวัด การตั้ง
สมมุติฐาน ประชากรและกลุํมตัวอยําง การสร๎างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข๎อมูล การใช๎สถิติ
วิเคราะห์ข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
3656104

การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่
3(3-0-6)
Modern Strategic Management
การจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู๎บริหารระดับสูง
เพื่อให๎ธุรกิจดารงอยูํและเจริญเติบโตอยํางมีจรรยาบรรณทํามกลางสภาวะการแขํงขันที่
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก และภายในของธุรกิจ การกาหนดทิศทาง
ของธุรกิจ การกาหนดเป้าหมาย การจัดทาแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์สูํการปฏิบัติและ
การควบคุมเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ รวมทั้ง การวิเคราะห์กรณีศึกษา
5.1.2 รายวิชาเลือก
3655102 ผู้ประกอบการยุคใหม่
3(3-0-6)
New Age Entrepreneurs
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การมุํงพัฒนาทักษะด๎านการเป็นผู๎ประกอบการด๎วยเทคนิคสมัยใหมํผสมผสาน
หลักการด๎านการบริหารจัดการ ทั้งแนวตะวันตกและตะวันออก การบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์
บทบาทและความสาคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหมํ การเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร๎อม
เพื่อเป็นผู๎ประกอบการ และการสร๎างธุรกิจใหมํ การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู๎ประกอบการ ที่มี
คุณธรรมและสร๎างสรรค์กรณีศึกษา
3655802

สัมมนาบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business Administration
วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก๎ไขปัญหาทางการจัดการ การตลาด อุตสาหกรรม
โรงแรมและการทํองเที่ยว โลจิสติกส์ การเงินและการบัญชี การตัดสินใจ ประเด็นที่ทันสถานการณ์
ตลอดจนแนวโน๎มและเทคโนโลยีใหมํ ๆ เพื่อให๎มีประสบการณ์ในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช๎
ในทางปฏิบัติ โดยอาศัยเทคนิคทางด๎านกรณีศึกษา นักศึกษาจะต๎องแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ข๎อคิดเห็น รวมทั้งต๎องทาการค๎นคว๎าข๎ อมูล ตลอดจนให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
อยํางกว๎างขวาง และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยดาเนินการจัดสัมมนา และนาเสนอผล
การสัมมนาเป็นเอกสารรายงาน
3656105 การจัดการการเปลี่ยนแปลงแนวใหม่
3(3-0-6)
Modern Change Management
การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการกลยุทธ์ทางการเปลี่ยนแปลง กระบวนการ
บริหารจัดการสมัยใหมํ และการปรับโครงสร๎างการบริหารและการจัดการภายในองค์การ
การพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมสมัยใหมํรํวมกับการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
ทางการบริหารนามาประยุกต์ปรับใช๎ในการบริหารจัด การภายใต๎วิกฤตที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยการสร๎างแรงผลักดันให๎เกิดการขับเคลื่อนภายใต๎การจัดการการแปลี่ยนแปลง
3656106

เครือข่ายทางธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Business Network and International Business
การพัฒนาเครือขํายทางธุรกิจ การสร๎างความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน ความสาคัญของ
ธุรกิจระหวํางประเทศ ทฤษฎีทางด๎านการบริหารธุรกิจระหวํางประเทศ รูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ระหวํางประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมที่สาคัญตํอการประกอบธุรกิจระหวํางประเทศ
การนาเข๎าสํงออก การศึกษาปัญหาและธุรกิจในประเทศตําง ๆ กรณีศึกษา
3656202

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Managerial Economics
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค โดยวิเคราะห์อุปสงค์
และอุปทาน การวิเคราะห์การผลิตและต๎นทุนการผลิต การกาหนด ราคาในตลาดประเภทตํางๆ
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และการกาหนดราคาในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์กาไร การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
การวิเคราะห์ปัญหาด๎วยโปรแกรมเส๎นตรง การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการประยุกต์
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช๎ในการบริหารงานในด๎านตําง ๆ
3656203

กฎหมายกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Laws on the Business Environment
กฎหมาย ที่มีความสัมพันธ์ใน การประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับแรงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร กฎหมายสิ่งแวดล๎อม กฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับก ารดาเนินธุรกิจระหวํางประเทศ กฎหมายเครื่องหมายค๎า กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญหา
5.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1006901 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การศึกษาค๎นคว๎าตามความสนใจในกลุํมวิชาที่เลือกศึกษา โดยเน๎นกระบวนการวิจัย
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎และแก๎ไขปัญหาในหนํวยงาน
1006902 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาวิทยานิพน์ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมวิชาที่เลือกศึกษา
โดยเน๎นตรวจสอบความรู๎หรือค๎นหาองค์ความรู๎ที่จาเป็นตํอการพัฒนางาน(สาหรับแผน ก แบบ ก2)
5.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
English for Graduate Study
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นความสามารถ ใน
การอํานและสรุปใจความสาคัญของเอกสารงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกเขียน
บทคัดยํอวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระภาษาอังกฤษในสาขาวิชาที่ศึกษา
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ตอนที่ 3
ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่า
ด้วย การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครัง้ ที่
๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า
“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับกับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตัง้ แต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕60
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคาสังอื
่ ่นขัใดที
ดแย้่ งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
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ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ สภามหาวิทยาลัย ” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“สภาวิชาการ ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทีแ่ ต่งตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการซึง่ มหาวิทยาลัย
แต่งตัง้ จากอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๘
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
“ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ” หมายความว่า ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ ในสาขาวิชานัน้ ๆ
หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ซึง่ อาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาก็ได้
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาทีเ่ ปิดสอน
“อาจารย์ประจ”า หมายความว่า บุคคลทีด่ ารงตาแหน่งอา
จารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทีเ่ ปิด
สอนหลักสูตรนัน้ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร ” หมายความว่า อาจารย์ปร ะจาทีม่ คี ุณวุฒติ รงหรือ
สัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน ซึง่ มีหน้าทีส่ อนและค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชา
ดังกล่าว ทัง้ นี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้อง
เป็นหลักสูตรทีอ่ าจารย์ผนู้ นั ้ มีคุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตร
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“อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ี
ภาระหน้าทีใ่ นการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตัง้ แต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนัน้ ต ลอดระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวทิ ยาการหรือสห
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรได้อกี หนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน๒ คน
“อาจารย์พเิ ศ ษ” หมายความว่า อาจารย์ผสู้ อนทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาตาม
ข้อบังคับนี้
“วิทยานิพนธ์ ” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
“การค้นคว้าอิสระ ” หมายถึง การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
“สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
” หมายความว่า สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
” หมายความว่า
ผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี านาจออกประกาศ
คาสังเพื
่ ่อปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
การใดทีม่ ไิ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดี มีอานาจวินิจฉัยชีข้ าดและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ คาวินิจฉัยให้ถอื เป็น
ทีส่ ุด
หมวดที่ ๑
บททัวไป
่
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และภาระหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ
๒๕๔๗
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.ศ.

ข้อ ๗ ในการจัดการศึกษาตามข้อ๖ ให้ยดึ หลักมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ข้อบังคับ และระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษา ดังต่อไปนี้
8.๑ การจัดการศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค โดย ๑ ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า๑๕ สัปดาห์ และ
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 – 9 สัปดาห์ และให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
8.๒ การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคพิเศษในระบบทวิภาค นอกเวลา
ราชการ โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 – 9
สัปดาห์ และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ ๙ ระบบการคิดหน่วยกิต
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีทใ่ี ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญั หาไม่น้อย
กว่า ๑๕ ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า
๓๐
ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติทใ่ี ช้เวลามีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕
ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายทีใ่ ช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษา
ปกติให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ ทวิภาค
๙.๕ การค้นคว้าอิสระทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัวโมง
่
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๖ วิทยานิพนธ์ทใ่ี ช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
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หมวดที่ ๓
หลักสูตร
ข้อ ๑๐ หลักสูตร
๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชัน้ สูง มุ่ งให้ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มคี วามชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้ความรู้
ความเชีย่ วชาญ สามารถปฏิบตั งิ านได้ดี ยิง่ ขึน้ โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ ลี กั ษณะ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มคี วามสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพทีเ่ ป็นสากล เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใ้ หม่
ได้อย่างอิสระรวมทัง้ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
ทีต่ น
เชีย่ วช าญกับศาสตร์อ่นื ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพในระดับปริญญาโท มุ่งให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้
ความรูใ้ หม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะทีร่ ะดับปริญญาเอก มุ่งให้มคี วามสามารถใน
การค้นคว้าวิจยั เพื่อสรรค์สร้างองค์ความรูใ้ หม่หรือนวัตกรรม ซึง่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมและประเทศ
ข้อ ๑๑ โครงสร้างของหลักสูตร
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชัน้ สูง ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มจี าน วนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตร ไม่
น้อยกว่า๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทา
วิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซง่ึ เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต และมหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ศกึ ษารายวิ ชาเพิม่ เติม หรือทากิจกรรมวิชาการ
อื่นเพิม่ ขึน้ ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิตามที
ม่ หาวิทยาลัยกาหนด
์
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แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้อง
ทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการ
วิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชัน้ สูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนก ารศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทา
วิทยานิพนธ์ทก่ี ่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มกี ารศึกษารายวิชา
เพิม่ เติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึน้ ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ ์
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาที่ สาเร็จปริญญาโท จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาตรี จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า๗๒ หน่วยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒
จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาทีเน้่ นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์
ทีม่ คี ุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชา
เพิม่ เติม ดังนี้
แบบ ๒.1 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้อง
มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ ๑๒ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็
นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๘ และที่
แก้ไขเพิม่ เติม คือ
๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชัน้ สูง ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๑๒.๒
หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
๕ ปี
การศึกษา
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๑๒.๓
หลักสูตรปริญญาเอกให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
๑๒.๓.๑ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
๑๒.๓.๒
ผูเ้ ข้าศึกษ าทีส่ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
ทัง้ นี้ ให้นบั เวลาศึกษาจากวันทีเ่ ปิดภาคการศึกษาแรกเข้าทีเ่ ข้าศึกษา
ในหลักสูตร นัน้ หากพ้นระยะเวลาทีก่ าหนดในข้อ ๑๒.๑ ข้อ ๑๒.๒ และข้อ ๑๒.๓ ให้ถอื ว่ า
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวดที่ ๔
คณาจารย์
ข้อ ๑๓จานวน คุณวุฒ ิ และคุณสมบัตขิ องอาจารย์
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๓.๑.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒขิ นั ้ ต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงาน
ทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจยั
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
๑๓.๑.๒อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน มี
คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑
รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
กรณีทม่ี คี วามจาเป็นอย่างยิง่ สาหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทาง
มหาวิทยาลัยต้อ งเสนอจานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ นี นั ้ ให้
คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
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๑๓.๑.๓อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พเิ ศษ
ทีม่ คี ุณวุฒขิ นั ้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาทีส่ อนและต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณา แต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง
ในกรณีของอาจารย์พเิ ศษ อาจได้รบั การยกเว้นคุณวุฒปิ ริญญาโท
แต่ทงั ้ นี้ต้องมีคุณวุฒขิ นั ้ ต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทางานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิชาทีส่ อนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้องใช้ความเชีย่ วชาญ
ของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้เพื่อให้ผเู้ รียน
ได้รบั ประโยชน์สงู สุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานัน้ ๆ
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์
ผูส้ อนต้องมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
๑๓.๒
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
๑๓.๒.๑อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
หรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี าแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจยั สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
๑๓.๒.๒
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่าง
น้อย ๕ คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบทีม่ ตี าแหน่ง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึของการศึ
่ง
กษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑
รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
กรณีทม่ี คี วามจาเป็นอย่างยิง่ สาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวนหรือมีนกั ศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัย
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ต้องเสนอจานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ นี นั ้ ให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๓.๒.๓
อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ
อาจารย์พเิ ศษ ทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาทีส่ อน และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ทีไ่ ม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ ทีก่ าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑
รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง
ในกรณีของอาจารย์พเิ ศษ อาจได้รบั การยกเว้นคุณวุฒปิ ริญญา
เอกแต่ทงั ้ นี้ต้องมีคุณวุฒขิ นั ้ ต่าปริญญาโ ทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่
เกีย่ วข้องกับวิชาทีส่ อนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทัง้ นี้ หากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้องใช้
ความเชีย่ วชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการ
ได้เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์สงู สุด แต่ต้องมีอาจารย์ปร ะจาร่วมรับผิดชอบกระบวนการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานัน้ ๆ
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงทางวิชาชีพ
อาจารย์ผสู้ อนต้องมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
๑๓.๓ปริญญาโท
๑๓.๓.๑อาจารย์ประจาหลั กสูตร มีคุณวุฒขิ นั ้ ต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี ยอ้ นหลัง โ ดยอย่างน้อย ๑
รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
๑๓.๓.๒
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่าง
น้อย ๓ คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา แ ละเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ทีก่ าหนดในการ
พิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
กรณีทม่ี คี วามจาเป็นอย่างยิง่ สาหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวนหรือมีนกั ศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัย
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ต้องเสนอจานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ นี นั ้ ให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๓.๓.๓ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แบ่งออกเป็น๒ ประเภทคือ
(๑) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้า
อิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลง านทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจยั
(๒) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องมี
คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตดิ งั นี้
(ก) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทีเ่ ป็นอาจารย์
ประจาต้องมีคุณวุฒแิ ละผลงานทางวิชาการ เช่นเดียวกับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ข) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทีเ่ ป็น
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกต้องมีคุณวุฒปิ ริญญ าเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ ชี ่อื อยู่ในฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ ซึง่ ตรง
หรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีไ่ ม่มคี ุณวุฒแิ ละผลงา น
วิชาการตามทีก่ าหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
และและประสบการณ์สงู เป็นทีย่ อมรับ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๓.๔ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจาหลักสูตร และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน นัน้ ทัง้ นี้
ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒ ิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการดังนี้
(1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารง
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ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลังโดยอย่างน้ อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจยั
(2) กรณีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ต้องมีคุณสมบัตปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ ชี ่อื อยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีไ่ ม่มคี ุณวุฒแิ ละผลงาน
วิชาการตามทีก่ าหนดข้างต้นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์สงู เป็นทีย่ อมรับซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๓.๕อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พเิ ศษ
ทีม่ คี ุณวุฒขิ นั ้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาทีส่ อน และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทา งวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง ทัง้ นี้ หากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้องใช้ความ
เชีย่ วชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้
เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์สงู สุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานัน้ ๆ
๑๓.๔ปริญญาเอก
๑๓.๔.๑อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเ ทียบเท่าทีม่ ตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้ อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจยั
๑๓.๔.๒ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓
คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้
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ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
กรณีทม่ี คี วามจาเป็นอย่างยิง่ สาหรับสาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวนหรือมีนกั ศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัย
ต้องเสนอจานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ นี นั ้ ให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๓.๔.๓ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒
ประเภท คือ
(1) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิ ชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการ
พิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย๓ รายการในรอบ ๕ ปี ยอ้ นหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
(2) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องมี
คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตดิ งั นี้
(ก) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทีเ่ ป็นอาจารย์
ประจาต้องมีคุณวุฒแิ ละผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกต้องมีคุณสมบัติ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ ี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
(ข) กรณีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกไม่มคี ุณวุฒแิ ละ
ผลงานทางวิชาการตามทีก่ าหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้ องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วาม
เชีย่ วชาญและประสบการณ์สงู มากเป็นทีย่ อมรับ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๓.๔.๔ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจาหลักสูตร และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทัง้ นี้
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกโดยอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ต้องมี
คุณวุฒ ิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือขัน้ ต่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
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ผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจยั
(2) กรณีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ต้องมีคุณสมบัตปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ ชี ่อื อยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีไ่ ม่มคี ุณวุฒแิ ละผลงาน
วิชาการตามทีก่ าหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
และและประสบการณ์เป็นทีย่ อมรับ ซึง่ ตรงหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลั ย และแจ้งคณะก รรมการอุดมศึ กษา
รับทราบ
๑๓.๔.๕ อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์
พิเศษ ทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอนและต้องมีประสบการณ์ ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย๑ รายการ ในรอบ
๕ ปียอ้ นหลัง
ในกรณีรายวิชาทีส่ อนไม่ใช่วชิ าในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลม
ให้อาจารย์ทม่ี คี ุณวุฒริ ะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ตี าแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ทาหน้าทีอ่ าจารย์ผสู้ อนได้ทงั ้ นี้ หากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้องใช้ความ
เชีย่ วชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินกา รได้
เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์สงู สุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานัน้ ๆ
ข้อ ๑๔ภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๑๔.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑ คน ให้เป็นอาจารย์ ทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
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กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ดารงตาแหน่งระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขน้ึ ไป หรือมีคุณวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ ี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขน้ึ ไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับป ริญญาโท และเอกรวมได้ไ ม่เกิน ๑๐ คนต่อภาค
การศึกษา
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ดารงตาแหน่งระดับศาสตราจารย์และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่
กาหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ทงั ้ นี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคกา รศึกษา
หากมีความจาเป็นต้อง ดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๑๔.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑ คน ให้เป็น
อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสของนั
ระ กศึกษาปริญญาโท ได้ไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทัง้ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คดิ สัดส่วนจานวนนักศึกษาทีท่ าวิทยานิพนธ์
๑ คน เทียบได้กบั จานวนนักศึกษาทีค่ น้ คว้าอิสระ ๓ คน แต่ทงั ้ นี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คน
ต่อภาคการศึกษา
๑๔.๓อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ต้องทาหน้าทีอ่ าจารย์ ทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรนัน้ ด้วย
หมวดที่ ๕
นักศึกษา
ข้อ ๑๕ คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญา
โท ผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้ องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจา ก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณส มบัตอิ ่นื ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๕.๒นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง ผูส้ มัครเข้าเป็น
นักศึกษาจะต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทีย
บเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบั ติอ่นื ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
๑๕.๓นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้อง
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทีม่ ผี ลการเรียนดีมาก ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือ
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เทียบเท่าจากมหาวิทยาลั ยหรือสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
๑๕.๔ผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องสมัครเข้าศึกษาเพียงหลักสูตร
เดียวในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ วิธกี ารคัดเลือกผูเ้ ข้าเป็นนักศึกษา
๑๖.๑ วิธกี ารคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใช้วธิ กี ารคัดเลือกตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๖.๒ วิธกี ารรับสมัครให้เป็นนักศึกษาเรียนในบางรายวิ
ชา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อาจพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บุคคลภายนอกทีไ่ ม่ใช่นกั ศึกษา
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นบั หน่วยกิตได้แต่บุคคลนัน้ ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๕
และต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ ต้องชาระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่ าบารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๑๗
การขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
๑๗.๑ผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขน้ึ
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
๑๗.2 ผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง
โดยนาหลักฐานทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดมารายงานตัว พร้อมทัง้ ชาระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ ม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
๑๗.๓
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาทีไ่ ม่มาขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามวันเวลาและสถานทีท่ ม่ี หาวิทยาลัยกาหนด ถือว่าหมดสิทธิที์ จ่ ะขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
เว้นแต่จะได้แจ้ งเหตุขดั ข้อง ให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรภายในวันที่
กาหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รบั อนุมตั แิ ล้วจะต้องมา รายงา
นตัวทีส่ านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดให้มารายงานตัว
๑๗.๔
ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรใดและ ระบบการศึกษา
ใด ต้องขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร หรือสาขาวิชา
หรือระบบการศึกษานัน้
๑๗.๕ ผูส้ มัค รเข้าเป็นนักศึกษาจะขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาและเข้า
ศึกษา ในหลักสูตรหรือสาขาวิชาเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรหรือสาขาวิชาในระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไม่ได้
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หมวดที่ ๖
การลงทะเบียนวิ ชาและการเทียบโอนหน่ วยกิ ต
ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๘.๑ การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ทป่ี รึกษา
๑๘.๒จานวนหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาจะลงทะเบียนได้ มีดงั นี้
18.2.1 นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาภาคปกติ ส่วนภาคการศึกษาฤดูรอ้ นสามารถลงทะเบียนได้ไม่
เกิน ๙ หน่วยกิต
18.2.2 นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
๑๒ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
๑๘.๓ในกรณีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาทีไ่ ด้ระดับคะแนน
ต่ากว่า B มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้เรียนซ้าได้อกี หนึ่งครัง้ ส่วนการบันทึกผลการเรี ยน
มหาวิทยาลัย จะเลือกบันทึกรายวิชาทีไ่ ด้ระดับคะแนนดีทส่ี ุดให้ และผลการเรียนทีไ่ ม่เลือก
บันทึกจะเปลีย่ นเป็น W
๑๘.๔นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาทีอ่ ยู่ในแผนการเรียนตาม
หลักสูตรหรือรายวิชาทีเ่ ทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตรเพื่อนับเป็นวิชา ตามแผนการเรียนตามหลักสูตรเมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๑๘.๕ นักศึกษาทีเ่ รียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยงั ไม่สาเร็จ
การศึกษา และนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษาจะต้องชาระค่าธร รมเนียมรักษาสถานภาพเป็น
นักศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
๑๘.๖ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมยื่นหลักฐานการลงทะเบียนต่อมหาวิทยาลัย
๑๘.๗
การลงทะเบียนทีผ่ ดิ เงื่อนไข ให้ถอื ว่าการล งทะเบียนนัน้
เป็นโมฆะ และรายวิชาทีล่ งทะเบียนผิดเงื่อนไขให้ได้รบั การประเมินผลเป็น W
ข้อ ๑๙ การเพิม่ และการถอนวิชาเรียน
๑๙.๑ การเพิม่ วิชาเรียนจะกระทาได้ภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
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๑๙.๒ การถอนวิชาเรียน จะกระทาได้ดงั นี้
19.2.1 กรณีการถอนภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนฤดูรอ้ น เมื่อได้รบั อนุมตั กิ ารเพิกถอน
แล้ว รายวิชานัน้ จะไม่มกี ารบันทึก ลงในใบแสดงผลการศึกษา
19.2.2 กรณีการถอนเมื่อพ้นกาหนด ๓ สัปดาห์แ รกของภาค
เรียนปกติหรือพ้นสัปดาห์แรกของภาคเรียนฤดูรอ้ น แต่ยงั อยู่ก่อนกาหนดการสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึง่ จะได้รบั การอนุมตั กิ ารถอนวิชาเรียนในกรณีทน่ี กั ศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสังให้
่ พกั การศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนัน้ ผลการประเมิน
รายวิชานัน้ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึก ษา โดยมีบนั ทึกอักษร “W” ในช่องผลการศึกษา
19.2.3 การเพิม่ และการถอนวิชาเรียนจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้รบั
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อน
ข้อ ๒๐การรับโอนนักศึกษา การโอนหน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้
เกณฑ์ ดังนี้
20.1 การโอนหน่วยกิต นักศึกษาอาจขอโอนหน่ วยกิตรายวิชาเดียวกัน
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้เคยศึกษามาแล้ว ได้เฉพาะรายวิชาทีส่ อบได้ค่าระดับ
คะแนน B ขึน้ ไป โดยนับหน่วยกิตรายวิชาทีข่ อโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตร
ทีก่ าลังศึกษาได้ โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานัน้ ซ้าอีก และรายวิชาทีข่ อโอนหน่วยกิต ต้องเป็น
รายวิชาทีเ่ รียนมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันทีส่ าเร็จการศึกษา ทัง้ นี้ ผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรทีจ่ ะเข้า
ศึกษา
การขอโอนหน่วยกิตรายวิชา ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และได้รบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัย
20.2 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กบั นักศึกษาทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถทีส่ ามารถวัดมาตรฐานได้ ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของ
มหาวิทยาลัย
20.๒.1 การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์และการเทียบ
โอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์การทางานจาก
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็น รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร
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หรือระดับการศึกษาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
20.๒.2 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีจ่ ดั กา
รศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเงื่อนไขและวิธกี ารตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ทัง้ นี้ การนับระยะเวลา
ทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรให้เริม่ นับตัง้ แต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม และนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทีไ่ ด้รบั โอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับการเทียบโอน
รายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๒๐
20.๒.๓ นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกินกาหนดเวลาตามข้อ
๑๒
ข้อ ๒๑การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๗
การวัดและการประเมิ นผลการศึกษา
ข้อ ๒๒

การวัดผลการศึกษา

ให้มกี ารวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละ
ภาคการศึกษา อาจวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธที ดสอบ กา
รเขียน
รายงาน การมอบหมายงานให้ทาหรือวิธอี ่นื ๆ เมื่อสิน้ ภาคการศึกษา ให้มกี ารสอบประจา
ภาคสาหรับแต่ละรายวิชาทีน่ กั ศึกษาในภาคการศึกษานัหรืน้ อใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลอย่าง
อื่นทีเ่ หมาะสมกับลักษณะของวิชานัน้ ๆ
ข้อ ๒๓
การประเมินผลรายวิชา ให้กาหนดระดับคะแนนหรือสั ญลักษณ์
ซึง่ มีความหมายและค่าระดับคะแนนในการวัดและประเมินผลดังนี้
๒๓.๑
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
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ค่าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕

B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ไม่ผ่าน (Fail)
๐.๐
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาทีเ่ รียนตามหลักสูตร ระดับ
คะแนนทีถ่ อื ว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ระดับ
คะแนนทีถ่ อื ว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า B
๒๓.๒
ระบบไม่มคี ่าระดับคะแนน
๒๓.๒.๑ ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาทีเ่ รีย นโดยไม่นบั
หน่วยกิต การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ โดยมีการประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยีย่ ม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
๒๓.๒.๒ การประเมินวิทยานิพนธ์
/ การค้นคว้าอิสระ
ประกอบด้วยการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ การประเมินเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ /การ
ค้นคว้าอิสระทัง้ ฉบับ มีการประเมิน ดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ์
ผลการประเมิน

ข้อ ๒๔

ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
สัญลักษณ์อ่นื ๆ มีดงั นี้

Excellent
Good
Pass
Fail

S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทีแ่ บ่ง
หน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
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U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระที่
แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟงั โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รบั อนุมตั ใิ ห้ถอน
รายวิชานัน้ ก่อนกาหนดปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึง่ จะได้รบั อนุมตั ใิ ห้ถอนวิชาเรียน
ในกรณีทน่ี กั ศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสังพั
่ กการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนนัน้ แล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินทีไ่ ม่สมบูรณ์ใน
รายวิชาทีน่ กั ศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิน้ ภาคเรียน หรือขาดสอบ นักศึกษาทีไ่ ด้ “I” ต้อง
ดาเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลีย่ นระดับคะแนนให้เสร็จสิน้ ภายใน ๑๕ วัน ก่อนสอบ
ปลายภาคในภาคเรียนถัดไป หากพ้นกาหนดจะเปลีย่ นระดับคะแนนเป็น “F”
ข้อ ๒๕
การสอบประเภทต่าง ๆ
๒๕.๑การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเว้นแต่รายวิชาทีล่ งทะเบียนเป็นผูร้ ่วมฟงั หรือรายวิชาทีไ่ ด้ยกเลิกรายวิชา โดยถูกต้อง
ตามระเบียบให้อาจารย์ผสู้ อน ส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรเพื่อนาส่งสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๒๕.๒
การทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทัง้ นี้นกั ศึกษาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตร แบบ ๒
จะสอบวัดคุณสมบัตไิ ด้กต็ ่อเมื่อผ่านการศึกษารายวิชาบังคับตามทีห่ ลัก สูตรกาหนด โดยมี
คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ กระบวนการสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้เป็นไปตามประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผูท้ ส่ี อบวัดคุณสมบัตไิ ม่ผ่านให้สอบวัดคุณสมบัติ
ได้ใหม่อกี ๒ ครัง้ โดยจะทาการสอบใหม่ได้อกี ภายหลังการสอบวัดคุณสมบัตไิ ปแล้ว ไม่น้อย
กว่า ๖๐ วัน ถ้าผลการสอบครัง้ ที่ ๓ ไม่ผ่านให้นกั ศึกษาผูน้ นั ้ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๗
การสอบประมวลความรู้ (Comperhensive Examination)
นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ข จะต้องสอบ
ประมวลความรู้ ทัง้ นี้นกั ศึกษาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ๑ก จะสอบประมวล
ความรูไ้ ด้กต็ ่อเมื่อผ่านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา ส่วนนักศึกษาหลักสูตร
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ปริญญาโท แผน ข จะสอบประมวลความรูไ้ ด้กต็ ่อเมื่อลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน
ตามหลักสูตรแล้วในภาคการศึกษาใดจึงจะมีสทิ ธิสอบประมวลความรูต้ งั ้ แต่ภาคการศึกษานัน้
เป็ นต้นไป กระบวนการสอบประมวลความรูใ้ ห้เป็นไปตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผูท้ ส่ี อบประมวลความรูไ้ ม่ผ่านให้สอบประมวลความรูไ้ ด้ใหม่อกี
๒ ครัง้ โดยจะทาการสอบใหม่ได้อกี ภายหลังการสอบประมวลความรูไ้ ปแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐
วัน ถ้าผลการสอบครัง้ ที่ ๓ ไม่ผ่านให้นกั ศึกษาผูน้ นั ้ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๘
การทาวิทยานิพนธ์
การทาวิทยานิพนธ์ให้มแี นวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอน เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๙การค้นคว้าอิสระ
การค้นคว้าอิสระให้มแี นวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอน เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๐ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามประกาศ
ของ
มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขพร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หลังจากรับแจ้ง
ผลการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายภายในเก้าสิบวันหากพ้นกาหนดให้ดาเนินการสอบใหม่

หมวดที่ ๘
การลาพัก การรักษาสถานภาพ การลาออกและการพ้นสภาพของนักศึกษา
ข้อ ๓๑ การลาพักการศึกษา การรักษาสภาพ และการลาออกของนักศึกษา
๓๑.๑ นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคาร้องแสดง
เหตุผลความจาเป็นต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาอนุมตั ิ แล้วแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบการลา
พักการศึกษา
๓๑.๒
นักศึกษาผูไ้ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาต้องรักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาทีล่ าพักการศึกษา
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๓๑.๓นักศึกษาผูไ้ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมสาหรับรักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาภายในเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดใน
ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓๑.๔นักศึก ษาทีย่ งั ไม่สาเร็จการศึกษา แต่ไม่ มีหน่วยกิตของรายวิชา
ตามหลักสูตร ทีต่ ้องลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
๓๑.๕นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลา
ต่อสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผ่าน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอ
อธิการบดีหรือผูท้ อ่ี ธิการบดีมอบหมายเป็นผูอ้ นุมตั ิ
ข้อ ๓๒
สภาพการเป็นนักศึกษา จะสิน้ สุดลงเมื่อ
๓๒.๑
ตาย
๓๒.๒
ลาออกและได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
๓๒.๓
สาเร็จการศึกษา
๓๒.๔
มหาวิทยาลัยสังให้
่ ออก เนื่องจากการฝา่ ฝืนระเบียบการ
ลงทะเบียนการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และการลาพักการศึกษา
๓๒.๕
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า
๓.๐๐ ในการ
ประเมินทุกสิน้
ภาคการศึกษา ในช่วงทีล่ งทะเบียนยังไม่เกินกึง่ หนึ่งของ จานวน
หน่วยกิตทัง้ หมดของหลักสูตร
๓๒.๖ได้ค่ารับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า ๓.๐๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนได้
จานวนหน่วยกิตตัง้ แต่ ๒ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิตทัง้ หมดขึน้ ไป โดยไม่นบั หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
๓๒.๗
ใช้เวลาศึกษาครบตามทีก่ าหนด ในข้อ ๑๒
๓๒.๘
สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้า อิสระไม่ผ่าน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
๓๒.๙
สอบประมวลความรูห้ รือสอบวัดคุณสมบัตไิ ม่ผ่าน
ภายในการสอบ ๓ ครัง้
๓๒.๑๐ ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่
เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
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๓๒.๑๑ ถูกลงโทษให้ออกจ ากการเป็นนักศึกษา เมื่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
ข้อ ๓๓
การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพการเป็นนักศึกษา ข้อ ๓๒.๒ ข้อ ๓๒.๔ และ ข้อ
๓๒.๗
ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี อาจขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้
โดยให้นบั ระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องไปจากวันแรกทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ทัง้ นี้ การ
พิจารณาการขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาให้พจิ ารณาตามกรอบเวลาทีก่ าหนด และอยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
หมวดที่ ๙
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๔

การสาเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษา ดังนี้
๓๔.๑หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชัน้ สูง
34.1.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามจานวนหน่วยกิตทีก่ าหนด
ไว้ในหลักสูตร
34.1.2 ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
๓๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๓๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑
(1) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้
สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็ นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั ได้
(๒) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทม่ี คี ุณภาพ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับกา รเผยแพร่
ผลงานวิชาการ พ .ศ.๒๕๖๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม อย่างน้อย ๑ เรื่อง และ นาเสนอต่อที่
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ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติทน่ี าเสนอบทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รบั
การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการดังกล่าว (Proceedings) อย่างน้อย๑ เรื่อง
34.2.2 แผน ก แบบ ก ๒
(1) นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับ
ฟงั ได้
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือตอบรั บให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทม่ี คี ุณภาพ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม อย่างน้อย ๑ เรื่อง
34.2.3 แผน ข
(๑) นาเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่า ขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ โดยเป็นระบบเปิดให้
ผูส้ นใจเข้า
(๒) รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือ
ตอบรับให้ตพี มิ พ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทม่ี คี ุณภาพตามประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม หรือ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติทน่ี าเสนอ
บทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการดังกล่าว (Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง
๓๔.๒.๔ บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๓๔.๒.๑ (๒), ๓๔.๒.๒(๒) หรือรายงานการค้นคว้า
อิสระตามข้อ ๓๔.2.๓(๒) ต้องเป็นบทความทีม่ ชี ่อื นักศึกษาผูท้ าวิทยานิพนธ์หรือรายงานการ
ค้นคว้าอิสระเป็นชื่อแรก (First authors) และระบุช่อื มหาวิทยาลัยด้วย
34.๒.๕ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน
34.๒.๖ ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมของวิชาเรียนไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ กรณี
รายวิชาต้องประเมินด้วยขอ้ ๒๓
๓๔.๒.๗ ผ่านการสอบประมวลความรูต้ ามข้อ ๒๗ สาหรับ
แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ข
๓๔.๒.๘ ผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
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๓๔.๓ หลักสูตรปริญญาเอก
34.๓.1 แบบ ๑
(๑) นาเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั
ได้
(๒) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์
(๒.๑) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติทม่ี คี ุณภาพตาม
ประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สา หรับ การเผยแพร่
ผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมอย่างน้อย ๒ เรื่อง และนาเสนอต่อทีป่ ระชุม
วิชาการระดับนานาชาติทน่ี าเสนอบทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการดังกล่าว (Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง
(๒.๒) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือตอบรับให้ตพี มิ พ์
ในวารสารระดับชาติระดับ TCI กลุ่ม ๑ หรือนานาชาติทม่ี คี ุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม อย่างน้อย ๒ เรื่อง และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ี
นาเสนอบทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการดังกล่าว (Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง
34.๓.2 แบบ ๒
(๑) นาเสนอวิทยานิพนธ์ และส อบผ่านการสอบปาก
เปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจ
เข้ารับฟงั ได้
(๒) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์
(๒.๑) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติทม่ี คี ุณภาพตาม
ประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับ การเผยแพร่
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ผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมอย่างน้อย ๑ เรื่อง และนาเสนอต่อทีป่ ระชุม
วิชาการระดับนานาชาติทน่ี าเสนอบทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ใน
รายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการดังกล่าว (Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง
(๒.๒) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือตอบรับให้ตพี มิ พ์
ในวารสารระดับชาติระดับ TCI กลุ่ม ๑ หรือนานาชาติทม่ี คี ุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม อย่างน้อย ๒ เรื่อง และ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติทน่ี าเสนอบทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการดังกล่าว (Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง
๓๔.๓.๓ บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๓๔.๓.๑ (๒) และ ๓๔.๓.๒(๒) ต้องเป็นบทความทีม่ ี
ชื่อนักศึกษาผูท้ าวิทยานิพนธ์เป็นชื่อแรก (First authors) และระบุช่อื มหาวิทยาลัยด้วย
34.๓.๔ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน
34.๓.๕ ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมของวิชาเรียนไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ กรณี
รายวิชาต้องประเมินด้วยขอ้ ๒๓
34.๓.๖ ผ่านการประเมินรายวิชา ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดให้เรียน
เสริมครบตามเกณฑ์
34.๓.๗ ผ่านการสอบวัดคุณสมบัตติ ามข้อ ๒๖
34.๓.๘ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
๓๔.๔ การขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
ตามข้อ ๓๔.๒ และปริญญาเอก ๓๔.๓ ให้พจิ ารณาตาม แนวทางดังนี้คอื นักศึกษาประสบ
ปญั หาสุขภาพ และมีเหตุสุดวิสยั เช่น น้าท่วมในพืน้ ที่ ประสบอุบตั ภิ ยั เป็นต้น ทัง้ นี้ ให้เสนอ
หลักฐานมาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือรายงานเหตุสุดวิสยั นัน้ ๆ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๓๔.๕ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผูเ้ สนอรายชื่อผูส้ าเร็จ
การศึกษา และให้ถอื วันทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบเป็นวันสาเร็จ
การศึกษา
ข้อ ๓๕การทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด วิธกี ารดาเนินการสอบการตรวจสอบความซ้าซ้อน แ
ละอื่น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ ๓๖ การขออนุมตั ปิ ริญญา
๓๖.๑ นักศึกษาผูค้ าดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้
ยื่นคาร้อง แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันสิน้ ภาคการศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษานัน้
๓๖.๒นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาเสนอชื่อจากสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมตั ปิ ริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
36.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓4
36.2.2 ไม่คา้ งชาระค่ าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือมีหนี้สนิ กับ
มหาวิทยาลัย หรือสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
36.2.3 เป็นผูไ้ ม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา
36.2.4 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั ทาตามรูปแบบและจานวนทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
36.2.5 การเสนอชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมตั ปิ ริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๗
ในกรณีทม่ี เี หตุผลทีจ่ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
มิให้ผสู้ าเร็จการศึกษา ผูห้ นึ่งผูใ้ ดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๘สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ซึง่ ได้อนุมตั แิ ก่ผสู้ าเร็จการศึกษาผูห้ นึ่งผูใ้ ดไปแล้วตามกรณี ดังต่อไปนี้
๓๘.๑ ผูส้ าเร็จการศึกษาผู้ นัน้ ขาดคุณสมบัติ ของผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าศึกษาหรือ
ผูส้ าเร็จการศึกษาของหลักสูตรทีต่ นได้สาเร็จการศึกษา ตามข้อ ๓๔ ของข้อบังคับนี้การเพิก
ถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรมีผลตัง้ แต่วนั ทีส่ ภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ปิ ริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้กบั บุคคลนัน้
๓๘.๒ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่น
ทีเ่ ป็นองค์ประกอบสาคัญต่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของผูส้ าเร็จการศึกษาผูน้ นั ้ มี
การลอกเลียนงานผูอ้ ่นื กระทาผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ หรือมิได้กระทาด้วยตนเอง การ
เพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีส่ ภาวิ ทยาลัยได้อนุมตั ปิ ริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้กบั บุคคลนัน้
๓๘.๓ ผูส้ าเร็จการศึกษาผูน้ นั ้ ได้กระทาการอันเป็นทีเ่ สื่อมเสีย
ร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อศักดิศรี
์ แห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรทีต่ นได้รบั การเพิก
ถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีน้ี ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙การจัดการศึกษาของนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ให้นาข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๙
หรือข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๐ บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คาสัง่ หรือหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดการ
บัณฑิตศึกษาทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันทีข่ อ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ ให้นามาใช้บงั คับต่อไป
จนกว่าจะได้มกี ารกาหนดขึน้ ใหม่ตามข้อบังคับนี้
ข๎อ ๔๑ ให๎คณะกรรมก ารบัณฑิตศึกษาที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูํกํอนวันที่ข๎อบังคับนี้ใช๎
บังคับปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปจนกวําจะมีการตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาชุดใหมํตามข๎อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2562
…………………....................................... …….………
เพื่อให๎วิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือได๎ และสํงเสริมจริยธรรมในการวิจัยไมํลอก
เลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยไมํมีการอ๎างอิงหรือปกปิดแหลํงที่มาหรือนาผลงานทางวิชาการที่
ผู๎อื่นกระทาไว๎มาเป็นของตนเอง อาศัยอานาจตามความในมาตรา
๒๗ และมาตรา ๓๑ แหํง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ และผํานความเห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงออกประกาศแนวทางการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการซ้าซ๎อนกับ
ผลงานของผู๎อื่น ดังนี้
ข๎อ 1 ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2562”
ข๎อ 2 ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่ขอสอบเค๎าโครงวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎า
อิสระ ตั้งแตํภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต๎นไป
ข๎อ 3 ในประกาศนี้
“การลอกเลียนวรรณกรรมวิชาการ ” หมายถึง การนาแนวคิด งานหรือผลงานทาง
วิชาการของผู๎อื่นไปใช๎เสมือนวําเป็นของตนเองโดยไมํมีการอ๎างอิงแหลํงที่มาหรือให๎เกียรติเจ๎าของ
เดิมหรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให๎ชัดเจน ทาให๎บุคคลอื่นเข๎าใจผิดวําเป็นของตน
“ดัชนีความซ้าซ๎อน ” หมายถึง ร๎อยละที่แสดงความซ้าซ๎อนหรือความคล๎ายคลึงกับ
วรรณกรรมทางวิชาการของผู๎อื่น
ข๎อ 4 ระบบการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ กาหนดให๎ใช๎
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut) เข๎าถึงได๎ที่ http://plag.grad.chula.ac.th หรือโปรแกรม
อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ข๎อ 5 เกณฑ์การประเมินความซ้าซ๎อนของวรรณกรรมทางวิชาการ โดยรวมทั้งฉบับ
ต๎องมีคําดัชนีความซ้าซ๎อน ได๎ไมํเกินร๎อยละ 30
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ข๎อ 6 บทบาทหน๎าที่ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎า
อิสระ ในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ มีดังนี้
(1) นักศึกษามีหน๎าที่ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการของ
วิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ โดยใช๎หลักเกณฑ์ตามข๎อ 4 และข๎อ 5 และรายงานผลการ
ตรวจสอบให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระได๎รํวมพิจารณา
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ มีหน๎าที่ให๎ตรวจสอบ
ผลการตรวจการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการของนักศึกษา พร๎อมทั้งให๎คาแนะนาปรึกษาแกํ
นักศึกษาเพื่อให๎ผลงานของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ในข๎อ 5
ข๎อ 7 การสํงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการขั้นสุดท๎าย ให๎
นักศึกษาสํงผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด ยื่น
ตํอสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพร๎อมกับคาร๎องขอสอบวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ
ข๎อ 8 ให๎คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ พิจารณาผลการ
ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการรํวมกับการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ /การ
ค๎นคว๎าอิสระ
กรณีที่สอบวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระแล๎ว คณะกรรมการสอบได๎เสนอแนะให๎
เพิ่มเติมสาระสาคัญให๎นักศึกษาตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการอีกครั้ง แล๎วสํงผล
การตรวจสอบแนบกับคาร๎องขอตรวจรูปแบวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระตํอไป
ข๎อ 9 ให๎อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให๎อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให๎ถือเป็นที่สุด
ทัง้ นี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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484

ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง กาหนดเงื่อนไขเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิ ตศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษา
-------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรกาหนดเงื่อนไขมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ .ศ. ๒๕๕๙ โดยให้
สถาบันอุดมศึกษากาหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ คี วามพร้อมทัง้
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อ สารภาษาอังกฤษในระดับทีใ่ ช้งานได้
(Working
Knowledge)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษา
อังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๓ ฉบับลง วันที่ ๑๖ กันยายน พ .ศ. ๒๕๖๓ จึงกาหนดเงื่อนไข เกณฑ์ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูส้ มัครเข้าเป็น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU – TEP,TU - GET จาก
สถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา พ .ศ. 2563 มายื่นพร้อมเอกสารการรับ
สมัคร ซึง่ ผลการทดสอบทีน่ ามายื่นต้องไม่เกิน ๒ ปี ย้อนหลังนับจากวันทีส่ มัครสอบ หรือมี
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย (ARU Test)
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ข้อ 2 กรณีท่ี ผูส้ มัคร ไม่มผี ลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1 เมื่อ
มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของ
มหาวิทยาลัย (ARU Test) เพื่อให้มผี ลการทดสอบ เป็นไปตามเงื่อนไข เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามตารางแนบท้าย)
ข้อ 3 ให้ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จัดทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย (ARU Test) สาหรับ นักศึกษาทีไ่ ม่มผี ลการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จานวน ๑ ครัง้ และ ประกาศผลการทดสอบให้นกั ศึกษาทราบก่อน
ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษา
ข้อ 4 เมื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบแล้วมี ผลการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ARU Test) ต่ากว่าเงื่อนไขทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ตามทีก่ าหนดไว้ใน มคอ .
๒ ของหลักสูตรทีเ่ ข้ารับการศึกษา
ข้อ 5 นักศึกษาที่ สอบผ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ ใน
ระดับปริญญาโทและในระดับปริญญาเอก ตามข้อ 4 แล้ว ให้ถอื ว่า นักศึกษา ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
ทัง้ นี้ ประก าศนี้ให้มผี ลบังคับใช้กบั นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา
๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสทิ ธิ ์ ประดับเพ็ชร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ตารางแนบท้ายประกาศ
เงื่อนไขเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิ ตศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา ดังนี้

เกณฑ์
ARU Test
CEFR
TOEIC
TOEFL ITP
TOEFL IBT
IELTS
CU - TEP
TU - GET

ระดับบัณฑิ ตศึกษา
การสาเร็จการศึกษา
๖๐
B๒
๕๒๐
๕๔๓
๔๕
๔.๐
๕๐
๔๕๐
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------------------------------------เพื่อให๎การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู๎ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สอดคล๎องกับข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา วําด๎วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวล
ความรู๎ระดับบัณฑิตศึกษาไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ประกาศนี้ เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการสอบประมวลความรู๎ และการสอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา”
ข๎อ ๒ ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา
๒๕๖๓ เป็นต๎นไป
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ข๎อ ๓ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต๎องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
โดยให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร แบบ
๒ จะสอบวัดคุณสมบัติได๎ก็ตํอเมื่อผํานการศึกษารายวิชาบังคับครบตามที่หลักสูตรกาหนด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํ น๎อยกวํา ๓.๐๐ กระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให๎เป็นไปตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู๎ที่สอบวัดคุณสมบัติไมํผํานให๎สอบวัดคุณสมบัติได๎ใหมํอีก
๒ ครั้ง โดยจะทาการสอบใหมํได๎อีกภายหลังการสอบวัดคุณสมบัติไปแล๎วไมํน๎อยกวํา ๖๐ วัน ถ๎า
ผลการสอบครั้งที่ ๓ ไมํผํานให๎นักศึกษาผู๎นั้นพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข๎อ ๔ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ข จะต๎องสอบประมวล
ความรู๎ (Comprehensive Examination) ทั้งนี้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก
๑ จะสอบประมวลความรู๎ได๎ก็ตํอเมื่อผํานการศึกษามาแล๎วไมํน๎อยกวํา
๑ ปี การศึกษา สํวน
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข จะสอบประมวลความรู๎ได๎ก็ตํอเมื่อผํานการศึกษารายวิชา
บังคับครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล๎วในภาคการศึกษาใดจึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู๎ตั้งแตํ
ภาคการศึกษานั้นเป็นต๎นไป กระบวนการสอบประมวลความรู๎ให๎เป็นไปตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู๎ที่สอบประมวลความรู๎ไมํผําน ให๎สอบประมวลความรู๎ได๎ใหมํอีก ๒
ครั้ง โดยจะทาการสอบใหมํอีกภายหลังการสอบประมวลความรู๎ไปแล๎วไมํน๎อยกวํา ๖๐ วัน ถ๎าผล
การสอบครั้งที่ ๓ ไมํผํานให๎นักศึกษาผู๎นั้นพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข๎อ ๕ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนดให๎นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ และ
สอบประมวลความรู๎ในรายวิชาบังคับที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
ข๎อ ๖ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
และคณะกรรมการสอบประมวลความรู๎ เพื่อดาเนินการสอบและควบคุมการสอบเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด ทั้งนี้ วิธีการสอบอาจกาหนดให๎มีการ
สอบข๎อเขียนหรือการสอบปากเปลํา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
เสนอขออนุมัติจากผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข๎อ ๗ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดให๎มีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) และสอบประมวลความรู๎ (Comprehensive Examination) ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
การกาหนดวัน เวลา วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให๎เป็นไปตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในแตํละภาคการศึกษา
ข๎อ ๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๒ และนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ
ก ๑ และแผน ข จะต๎องผํานการสอบวัดคุณสมบัติ และสอบประมวลความรู๎ จึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์
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ข๎อ ๙ นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ ๒ และนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก
๑ ที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบประมวลความรู๎ จะต๎องยื่นคาร๎องขอสอบวัดคุณสมบัติ
หรือสอบประมวลความรู๎ พร๎อมชาระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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 ขึ้นไป ถือวําผํานเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ และสอบ
ประมวลความรู๎ รายวิชาใดที่ผลการสอบต่ากวําเกณฑ์ต๎องสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวล
ความรู๎ใหมํ
ข๎อ ๑๒ นักศึกษาที่ได๎รับ อนุมัติให๎สอบวัดคุณสมบัติและส อบประมวลความรู๎แล๎ว หาก
นักศึกษาขาดสอบโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร ให๎ถือวําสอบไมํผํานในการสอบครั้งนั้น ยกเว๎น ได๎รับ
การอนุมัติจากผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข๎อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมิได๎ระบุไว๎ในประกาศนี้
ให๎ถือคาวินิจฉัยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ตอนที่ 4
แบบคาร้องต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
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แบบคาร้อง บว.
 บว.1 แบบคาร๎องทั่วไป
 บว.2 แบบคาร๎องขอออกหนังสือขอเชิญเป็นผู๎เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพด๎านความตร งและ
ความเหมาะสมเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
 บว.3 แบบคาร๎องขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
 บว.4 แบบคาร๎องขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อการวิจัย
 บว.5 แบบคาร๎องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียน
 บว.6 แบบคาร๎องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ
 บว.7 แบบคาร๎องขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ
 บว.8 แบบคาร๎องขอขอขยายระยะเวลาการศึกษา
 บว.9 แบบคาร๎องขอตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
 บว.10 แบบคาร๎องขอลาออกจากการศึกษา
 บว.11 แบบใบมอบฉันทะ
 บว.12 แบบคาร๎องขอถอนเงินประกันของเสียหาย
 บว.13 แบบคาร๎องขอเสนอความสนใจทาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ
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 บว.14 แบบหนังสือรับรองบทความวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ
 บว.15 แบบคาร๎องขอสาเร็จการศึกษา

- ตัวอย่าง –
บว.1
คาร้องทั่วไป
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง
เรียน

ขอใบรับรองผลการศึกษาฉบับใหมํ
ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/
)
บัณฑิต วิทยาลัย
รหัส 75877001
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุํน 10
2. มีความประสงค์ จะขอใบรายงานผลการศึกษาฉบับใหมํ เนื่องจากฉบับเกําได๎สูญหาย

3. สิ่งที่แนบ
ใบแจ๎งความเอกสารหายจากสถานีตารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ที่อยูํที่สามารถติดตํอได๎
96 หมูํ 2 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 099-1234567
E-mail bundit@gmail.com
5. โดยจะขอติดตํอรับเอกสาร  ด๎วยตนเอง
 ทางไปรษณีย์ (ต๎องแนบซองเปลําจําหน๎าถึงตัวเองพร๎อมคําจัดสํง
ไปรษณีย์ให๎กับเจ๎าหน๎าที่ไว๎)
6. จานวนเงิน
 50 บาท
 100 บาท
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(กรณียื่นคาร้องทั่วไปต้องเสียค่าธรรมเนียม ให้ดูรายการด้านหลัง )
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ บัณฑิต วิทยาลัย นักศึกษา
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ฝ่ายการเงิน (กรณีเสียคําธรรมเนียม)
คําธรรมเนียม...........................................................................
จานวน....................................เป็นเงิน.............................บาท
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่.........................เลํมที่..............................
...........................................................ผู๎รับเงิน
............../................................/..............

ความเห็นของสานักงานฯ
……..…………….....................................................………………..
……………………………………….......................………………………..
ลงชื่อ…………………..............…………ผู๎อานวยการสานักงานฯ
(...........................................................)
............../................................/..............

หมายเหตุ :
ให้นักศึกษายื่นคาร้องฯ นี้ พร้อมกับเอกสารประกอบคาร้อง(ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
ต่อเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและลงชื่อในบัญชียื่นคาร้องฯ ด้วย
รายการค่าธรรมเนียมสาหรับดาเนินการตามคาร้องต่าง ๆ
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใบรายงานผลการเรียน ชุดละ 50 บาท (กรณียังไมํจบการศึกษา)
ใบรายงานผลการเรียน ชุดละ 100 บาท (กรณีที่สาเร็จการศึกษาแล๎ว มาขอฉบับใหมํ)
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ชุดละ 50 บาท
บัตรนักศึกษาฉบับใหมํ บัตรละ 100 บาท (กรณีแทนฉบับเกํา / ทาหาย)
ปริญญาบัตร 500 บาท กรณีไมํมารับตามกาหนด 3 เดือน หลังจากที่สถาบันกาหนด
แบบลงทะเบียนฉบับใหมํ ชุดละ 50 บาท (กรณีแทนฉบับเกํา / ทาหาย)
ขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหมํ ชุดละ 50 บาท
ใบแทนปริญญาบัตร 100 บาท (กรณีแทนฉบับเกํา / ทาหาย)
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- ตัวอย่าง –
คาร้องขอออกหนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงและความเหมาะสมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

บว.2

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/
)
บัณฑิต วิทยาลัย
รหัส 76377xxx
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน รุํน 1
เข๎าศึกษาภาคเรียนที่
1/2563
เบอร์โทรศัพท์
062-xxxxxxx
2. กาลังอยูํในระหวํางการทา  วิทยานิพนธ์
 การค๎นคว๎าอิสระ
เรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมของครูโดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎สมองเป็นฐาน ของครูโรงเรียนสุพรรณบุรี
ปัญญานุกูล
3. โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ คือ
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (ถ๎ามี)
มีความประสงค์จะเรียนเชิญบุคคลเพื่อเป็นผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความ เที่ยงตรงและความเหมาะสมของ
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยจึงขอความกรุณาสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาออกหนังสือ ดังมีรายชื่อตํอไปนี้
1.
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
ตาแหนํง
(ระบุตาแหนํงงานปัจจุบัน)
สถานที่ทางาน
(ระบุสถานที่ทางานปัจจุบัน)
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เชี่ยวชาญในด๎าน
2.
ตาแหนํง
สถานที่ทางาน
เชี่ยวชาญในด๎าน
3.
ตาแหนํง
สถานที่ทางาน
เชี่ยวชาญในด๎าน
4.
ตาแหนํง
สถานที่ทางาน
เชี่ยวชาญในด๎าน
5.
ตาแหนํง
สถานที่ทางาน
เชี่ยวชาญในด๎าน
6.
ตาแหนํง
สถานที่ทางาน
เชี่ยวชาญในด๎าน
7.
ตาแหนํง
สถานที่ทางาน
เชี่ยวชาญในด๎าน
8.
ตาแหนํง
สถานที่ทางาน
เชี่ยวชาญในด๎าน

(ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)
ดร.พรพิมล ฉิมยัง
(ระบุตาแหนํงงานปัจจุบัน)
(ระบุสถานที่ทางานปัจจุบัน)
(ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)
อาจารย์สมศักดิ์ พระแทํน
(ระบุตาแหนํงงานปัจจุบัน)
(ระบุสถานที่ทางานปัจจุบัน)
(ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)
อาจารย์วิไลรัตน์ นาคสิงห์
(ระบุตาแหนํงงานปัจจุบัน)
(ระบุสถานที่ทางานปัจจุบัน)
(ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)
อาจารย์สมพร อธิปัตยกุล
(ระบุตาแหนํงงานปัจจุบัน)
(ระบุสถานที่ทางานปัจจุบัน)
(ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ)

(มีตํอด๎านหลัง)

ขอรับรองวําข๎อมูลข๎างต๎นเป็นจริง ซึ่งได๎ตรวจสอบวําถูกต๎องทั้งเนื้อหาและตัวสะกด จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเป็นผู๎เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพด๎านความเที่ยงตรงและ
ความเหมาะสมของเครื่องมือดังกลําวด๎วย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ลงชื่อ บัณฑิต วิทยาลัย นักศึกษา
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ความเห็นของผู้อานวยการ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
……..…………….....................................................……………….. ……..…………….....................................................………………..
……………………………………….......................……………………….. ……………………………………….......................………………………..
ลงชื่อ…………………(อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม)......................
(
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
)
............../................................/..............

ลงชื่อ……(ผู๎อานวยการฯ /รองผู๎อานวยการฯ ลงนาม)..............
(.............................................................................................)
............../................................/..............

หมายเหตุ : ให้นักศึกษายื่นคาร้องฯ นี้ พร้อ-มกัตับวเครื
อย่่อางมืง อ–ที่ใช้ในการวิจัย หรือเอกสารประกอบคาร้อง
(ถ้ามี) จานวน 1 ชุด ต่อเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
บว.3
คาร้องขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

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

5. เพื่อขอเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง คือ

ลูกค๎าที่มาใช๎บริการการไฟฟ้า

(หากมีรายการมาก ให้ทาเป็นบัญชีแนบท้า)ย
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ขอรับรองวําข๎อมูลข๎างต๎นเป็นจริง ซึ่งได๎ตรวจสอบวําถูกต๎องทั้งเนื้อหาและตัวสะกด จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือดังกลําวด๎วย และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ลงชื่อ บัณฑิต วิทยาลัย นักศึกษา
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ความเห็นของผู้อานวยการ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
……..…………….....................................................……………….. ……..…………….....................................................………………..
……………………………………….......................……………………….. ……………………………………….......................………………………..
ลงชื่อ…………………(อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม)...................... ลงชื่อ……(ผู๎อานวยการฯ /รองผู๎อานวยการฯ ลงนาม)..............
(
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี
) (.............................................................................................)
............../................................/..............
............../................................/..............

อย่่อางมื
ง อ–ที่ใช้ในการวิจัย หรือเอกสารประกอบคาร้อง
หมายเหตุ : ให้นักศึกษายื่นคาร้องฯ นี้ พร้อ-มกัตับวเครื
(ถ้ามี) จานวน 1 ชุด ต่อเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
บว.4
คาร้องขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/
)
บัณฑิต วิทยาลัย
รหัส 76377xxx
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุํน 1
เข๎าศึกษาภาคเรียนที่
1/2563
เบอร์โทรศัพท์
062-xxxxxxx
2. กาลังอยูํในระหวํางการทา  วิทยานิพนธ์
 การค๎นคว๎าอิสระ
เรื่อง
การบริหารจัดการวัดในแหลํงทํองเที่ยว กรณีศึกษา : วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญํชัยมงคล
และวัดทําการ๎อง
3. โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ คือ
ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (ถ๎ามี)
4. มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อการวิจัย จึงขอความกรุณาสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ออกหนังสือถึง
เจ๎าอาวาส วัดพนัญเชิง วัดใหญํชัยมงคล และวัดทําการ๎อง
(ให้ระบุชื่อ-นามสกุล และตาแหน่งให้ชัดเจน)

5. เพื่อขอเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง คือ

บุคลากรในสังกัดของทําน

(หากมีรายการมาก ให้ทาเป็นบัญชีแนบท้า)ย
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ขอรับรองวําข๎อมูลข๎างต๎นเป็นจริง ซึ่งได๎ตรวจสอบวําถูกต๎องทั้งเนื้อหาและตัวสะกด จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือดังกลําวด๎วย และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ลงชื่อ บัณฑิต วิทยาลัย นักศึกษา
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ความเห็นของผู้อานวยการ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
……..…………….....................................................……………….. ……..…………….....................................................………………..
……………………………………….......................……………………….. ……………………………………….......................………………………..
ลงชื่อ…………………(อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม)...................... ลงชื่อ……(ผู๎อานวยการฯ /รองผู๎อานวยการฯ ลงนาม)..............
(
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
) (.............................................................................................)
............../................................/..............
............../................................/..............

อย่่อางมื
ง อ–ที่ใช้ในการวิจัย หรือเอกสารประกอบคาร้อง
หมายเหตุ : ให้นักศึกษายื่นคาร้องฯ นี้ พร้อ-มกัตับวเครื
(ถ้ามี) จานวน 1 ชุด ต่อเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
บว.5
คาร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/
)
บัณฑิต วิทยาลัย
รหัส 76377xxx
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน รุํน 1
เข๎าศึกษาภาคเรียนที่
1/2563
เบอร์โทรศัพท์
062-xxxxxxx
2. เคยศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่อยูํปัจจุบัน บ๎านเลขที่ 10 หมูํ 1
ถนน
ตาบล/แขวง เจ๎าเจ็ด
อาเภอ/เขต
เสนา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์
13110
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎
062-xxxxxxx
3. มีความประสงค์ขอโอนผลการเรียนและยกเว๎นการเรียน จานวน
รายวิชา จานวน
หนํวยกิต
ลาดับ
1
2

รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
(ระบุชื่อรายวิชา)

หน่วย เกรด
กิต ที่ได้

รายวิชาที่ขอเทียบโอน
(ระบุชื่อรายวิชา)
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หน่วย เกรด
กิต ที่โอน

3
4
5

ทั้งนี้ข๎าพเจ๎าได๎แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
 ใบรายงานผลการศึกษา
 คาอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ลงชื่อ บัณฑิต วิทยาลัย นักศึกษา
(นายบัณฑิต วิทยาลัย )
1.อาจารย์ที่ปรึกษา
 เห็นชอบ
 ไมํเห็นชอบ เนื่องจาก
.............................................................................................
.............................................................................................

(มีตํอด๎านหลัง)
2.มติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (แนบมติการประชุม)
 เห็นชอบ ให๎เทียบโอนผลการเรียนและยกเว๎นรายวิชา
จานวน...............วิชา
 ไมํเห็นชอบ เนื่องจาก
...................................................................................................

ลงชื่อ……………..........................................….........................
(
)
อาจารย์ที่ปรึกษา
............../................................/..............
3.ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 อนุมัติ และสํงฝ่ายทะเบียนและวัดผล สานักงานฯ
ดาเนินการแจ๎งผลไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
 ไมํอนุมัติ เนื่องจาก........................................................
.............................................................................................

ลงชื่อ……………..…….....................................................................
(
)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
............../................................/..............
5.ความเห็นของอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ
 อนุมัติ
 ไมํอนุมัติ เนื่องจาก
....................................................................................................
....................................................................................................

ลงชื่อ……………..........……...............................................

ลงชื่อ…………….........................................….........................

(

) (

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
............../................................/..............
6.ฝ่ายการเงิน

)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
............../................................/..............
7.ฝ่ายทะเบียนและวัดผล สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ได๎รับชาระเงินคําธรรมเนียม จานวน......................หนํวย
กิต
เป็นจานวนเงิน...............................................................บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลํมที่............................เลขที.่ ..................
ลงชื่อ……………..……......................................ผู๎รับเงิน
(
)
............../................................/..............
หมายเหตุ :

รับทราบและดาเนินการแล๎ว

ลงชื่อ……………..……..............................เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายทะเบียนฯ
(
)
............../................................/..............

1. ต๎องเป็นรายวิชาที่ได๎ศึกษามาแล๎วไมํเกิน 10 ปี
2. คําธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน หนํวยกิตละ 200 บาท
3. ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลกํอนนาไปชาระเงิน

- ตัวอย่าง –

บว.6
คาร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/
)
บัณฑิต วิทยาลัย
รหัส 76277xxx
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
รุํน 19
เข๎าศึกษาภาคเรียนที่
1/2562
เบอร์โทรศัพท์
062-xxxxxxx
2. กาลังอยูํในระหวํางการทา  วิทยานิพนธ์
 การค๎นคว๎าอิสระ
เรื่อง
กลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องดื่มชูกาลังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. มีความประสงค์จะขอเปลี่ยน  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  อาจารย์ที่ปรึกษารํวม
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระชุดเดิม
ลงนาม
วัน เดือน ปี
1..............................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
................................ .......................
2..............................................อาจารย์ที่ปรึกษารํวม (ถ๎ามี)
................................ .......................
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระชุดใหม่
ลงนาม
วัน เดือน ปี
1..............................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2..............................................อาจารย์ที่ปรึกษารํวม (ถ๎ามี)

................................ .......................
................................ .......................
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3. เนื่องจาก

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

ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการฯ
 เห็นชอบ
 อนุมัติ
 ไมํเห็นชอบ เนื่องจาก….......................…………….………..  ไมํอนุมัติ เนื่องจาก…............................……………….………..
................................................................................................ ..................................................................................................
ลงชื่อ……..............……………......................ประธานหลักสูตรฯ
ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อานวยการฯ
-) ตัวอย่
(
( าง –
)
............../................................/..............
............../................................/..............บว.7

คาร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/
)
บัณฑิต วิทยาลัย
รหัส 76277xxx
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
รุํน 19
เข๎าศึกษาภาคเรียนที่
1/2562
เบอร์โทรศัพท์
062-xxxxxxx
2. กาลังอยูํในระหวํางการทา  วิทยานิพนธ์
 การค๎นคว๎าอิสระ
3. มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ
ชื่อเรื่องเดิม (ภาษาไทย)
กลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องดื่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ภาษาอังกฤษ)

Marketing Strategy of Bevearage Business in Phranakhon
Si Ayutthaya
ชื่อเรื่องใหม่ (ภาษาไทย)
กลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องดื่มในจังหวัดลพบุรี
(ภาษาอังกฤษ)

Marketing Strategy of Bevearage Business in Lopburi

4. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพน์/การค๎นคว๎าอิสระ มีดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ หลัก
ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ รํวม (ถ๎ามี)
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ลงชื่อ
บัณฑิต วิทยาลัย
( นายบัณฑิต วิทยาลัย

นักศึกษา
)

ลงชื่อ
(อ.ที่ปรึกษาลงนาม)
( ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี )
ยื่นไว๎ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ความเห็นของประธานหลักสูตรฯ
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการฯ
 เห็นชอบ
 อนุมัติ
 ไมํเห็นชอบ เนื่องจาก….......................…………….………..  ไมํอนุมัติ เนื่องจาก…............................……………….………..
................................................................................................ ..................................................................................................
ลงชื่อ……..............……………......................ประธานหลักสูตรฯ
ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อานวยการฯ
ตั
ว
อย่
(
)
( าง –
)
............../................................/..............
............../................................/..............บว.8

คาร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/
)
บัณฑิต วิทยาลัย
รหัส 75877xxx
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ได๎ศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรกาหนดแล๎ว โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
3.54 แตํยังไมํสาเร็จการศึกษา และดาเนินการทา  วิทยานิพนธ์  การค๎นคว๎าอิสระ
เรื่อง
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. ซึ่งขณะนี้กาลังดาเนินการ  รอผลตอบรับการตีพิมพ์เผยแพรํ  อื่น ๆ
3. จึงประสงค์จะขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาตํอไปอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1
ถึงสิ้นปีการศึกษาที่ 1/2563 ดังเหตุผลและความก๎าวหน๎าวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ แนบ
ลงชื่อ
บัณฑิต วิทยาลัย
นักศึกษา
ยื่นไว๎ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
1. ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

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

148
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ลงชื่อ……..............……………......................อาจารย์ที่ปรึกษา หลัก
ลงชื่อ……..............……………......................ประธานหลักสูตรฯ
(
)
(
)
............../................................/..............
............../................................/..............
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 อนุมัติ
 ไมํอนุมัติ เนื่องจาก…............................……………….………...................................................................................................................
ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อานวยการสานักงานฯ
(
)
............../................................/..............

คาแนะนา* นักศึกษาจะต๎องยื่นคาร๎องขออนุมัติขยายเวลาการศึกษากํอนเปิดภาคการศึกษาอยํางน๎1 อเดืยอน
(มีตํอด๎านหลัง)
เหตุผลและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1. เหตุผลในการขอขยายเวลาการศึกษา (อธิบายเชิงวิชาการ)

2. ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

2.1 สรุปงานวิจัยที่ได๎ดาเนินมาจนถึงปัจจุบัน

2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให๎งานวิจัยลําช๎า
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ลงนาม
(

นักศึกษา
)
/

/

3. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (งานวิจัยมีความก๎าวหน๎าเป็นที่พอใจ
หรือไมํ อยํางไร นักศึกษาสามารถดาเนินการวิจัยให๎ได๎ผลตามเวลาที่กาหนดหรือไมํ หรือความเห็นอื่น )

ลงนาม
(
)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ หลัก
/
/
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- ตัวอย่าง –
บว.9
คาร้องขอลาพักการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

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 จานวน 1
ภาคเรียน ตั้งแตํภาคเรียน 1/2563 ถึงภาคเรียน
1/2563
พร๎อมได๎แนบหลักฐาน  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลชื่อ
 เอกสารประกอบ (ถ๎ามี)
เนื่องจาก
เมื่อครบกาหนดการขอลาพักการศึกษาแล๎ว ข๎าพเจ๎าจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนศึกษาถัดไป หาก
ข๎าพเจ๎าขอลาพักการศึกษามากกวํา 1 ภาคการศึกษา ข๎าพเจ๎าจะรักษาสภาพตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กาหนดตํอไป
ลงชื่อ
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บัณฑิต วิทยาลัย

นักศึกษา

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ความเห็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
....................................................................................................... ......................................................................................................
....................................................................................................... .......................................................................................................
ลงชื่อ……..............……………......................อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงชื่อ……..............……………......................ประธานหลักสูตรฯ
(
)
(
)
............../................................/..............
............../................................/..............
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 อนุมัติ
 ไมํอนุมัติ เนื่องจาก…............................……………….………...................................................................................................................
ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อานวยการสานักงานฯ
- ตัวอย่าง –
(
)
............../................................/..............

บว.10

คาร้องขอลาออกจากการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

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 ตั้งแตํภาคเรียน 1/2563
เนื่องจาก
ต๎องย๎ายสถานที่ทางาน และทาให๎ไมํสะดวกในการเดินทางมาศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ
บัณฑิต วิทยาลัย
นักศึกษา
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
....................................................................................................... .......................................................................................................
....................................................................................................... .......................................................................................................
ลงชื่อ……..............……………......................อาจารย์ที่ปรึกษา

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

152
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

(

)
(
)
............../................................/..............
............../................................/..............
3. ความเห็นของเจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการฯ
4. ความเห็นของฝ่ายการเงิน
...................................................................................................... ......................................................................................................
....................................................................................................... .......................................................................................................
ลงชื่อ……..............……………......................เจ๎าหน๎าที่สานักวิทยฯ
ลงชื่อ……..............……………......................เจ๎าหน๎าที่การเงิน
(
)
(
)
............../................................/..............
............../................................/..............
5. ฝ่ายทะเบียนและวัดผลสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 6. ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการฯ
 อนุมัติ
รับทราบและดาเนินการแล๎ว
 ไมํอนุมัติ เนื่องจาก…............................……………….………..
ลงชื่อ……………..……..............................เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายทะเบียนฯ
(
- )ตัวอย่าง
............../................................/..............

ลงชื่อ……..............……………......................ผู๎อานวยการฯ
– (
)
............../................................/..............
บว.11

ใบมอบฉันทะ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

1. ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/
)
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เข๎าศึกษาภาคเรียนที่
1/2560
ที่อยูํที่สามารถติดตํอได๎
10 หมูํ 1 ต. เจ๎าเจ็ด

บัณฑิต วิทยาลัย
รหัส 76077xxx
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
062-xxxxxxx
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา13110

2. ติดตํอขอรับ

 ใบรายงานผลการศึกษา  ใบรับรองคุณวุฒิ
 ใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ (ระบุ)
เนื่องจาก (เหตุผลที่มอบฉันทะ)
เดินทางไปตํางจังหวัดและไมํสามารถเข๎ารับเอกสารดังกลําว
ได๎ตามเวลาที่กาหนดไว๎
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู๎มอบฉันทะ
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(

)

ลงชื่อ
(

ผู๎รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

- ตัวอย่าง –
บว.12
คาร้องขอถอนเงินประกันค่าของเสียหาย
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง
เรียน

ขออนุมัติถอนเงินประกันคําของเสียหาย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/ )
บัณฑิต วิทยาลัย
รหัส 76177xxx
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
เหตุที่ออกจากมหาวิทยาลัยฯ เพราะ
สาเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 63
ข๎าพเจ๎า มีความประสงค์จะถอนเงินประกันคําของเสียหายคืน จานวน
1,000
บาท
(หนึ่งพันบาทถ๎วน) ถ้าข้าพเจ้าไม่มารับเงินภายใน 6 เดือน หลังจากสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้า
ยินยอมให้โอนเงินเป็นเงินบารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(
เจ๎าหน๎าที่
ชาระเงินประกัน ใบเสร็จเลขที่

ผู๎ถอนเงิน
)
คาสั่ง
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วันที่
ลงชื่อ

เดือน

พ.ศ.
เจ๎าหน๎าที่การเงิน

อธิการบดี

ใบสาคัญรับเงินประกันค่าของเสียหาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว)
รหัสประจาตัว
ระดับการศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ได๎รับเงินประกันคําของเสียหายคืน จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) คืนไปเรียบร๎อยแล๎ว
ลงชื่อ
(

- ตัวอย่างลงชื– ่อ

ผู๎จํายเงิน
)

(

ผู๎รับประกัน
)
บว.13

คาร้องขอเสนอความสนใจทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว/
นักศึกษาหลักสูตร
รหัสประจาตัว
มีความสนใจ/ประสงค์จัดทา  วิทยานิพนธ์
1.ชื่อเรื่อง

)
สาขาวิชา
โทรศัพท์
 การค๎นคว๎าอิสระ

2.ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ใหมํ รูปธรรม ตรงประเด็น)
3.1
3.2
3.3
4.แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่สนับสนุน (ไมํเกิน 6 ปี ยกเว๎นลักษณะเฉพาะบางเรื่อง) เขียนที่คาดวําจะนาไปใช๎ในการ
ทา กรอบแนวคิดในการวิจัยได๎ เขียนเฉพาะชื่อเรื่อง หรือสาระหรือคาสาคัญ (Key words) แล๎วแกํกรณี และเขียน
อ๎างอิงตํอท๎ายเหมือนเขียนบรรณานุกรมแบบ A.P.A
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5.แนวทางศึกษาที่คาดวําจะทาให๎ได๎สาเร็จ
6.ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ
7.เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ
ลงชื่อ

นักศึกษา

มีตํอด๎านหลัง
ความเห็นของประธานหลักสูตรฯ
ความเห็นสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
.................................................................................... ....................................................................................
.................................................................................... ....................................................................................
ลงชื่อ.................................................อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ....................................................ผอ.สานักงานฯ
(...........................................................)
(.............................................................)
หมายเหตุ : ให๎กรอกเอกสารให๎ครบถ๎วนสมบูรณ์ตามแบบคาร๎อง ถ๎าข๎อมูลมีจานวนมากให๎แนบเอกสารเพิ่มเติมมา
พร๎อมกับแบบคาร๎อง
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- ตัวอย่าง –
หนังสือรับรองบทความวิทยานิพนธ์/การค้นควาอิสระเพื่อเผยแพร่
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน

บว.14

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เนื่องด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว)
รหัสนักศึกษา
หลักสูตร
ขอสํงบทความวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ เรื่อง
(ภาษาไทย)

สาขา

(ภาษาอังกฤษ)
เพื่อตีพิมพ์เผยแพรํใน
 ชื่อวารสาร
ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน
TCI กลุํมที่
หรือนาเสนอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
 ชื่องานประชุมวิชาการ
ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ตามเกณฑ์ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วําด๎วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข๎าพจ๎าจึงขอสํงบทความวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร /นาเสนอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม ตํอไป
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ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําบทความวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระดังกลําวไมํเคยลงตีพิมพ์เผยแพรํ หรือกาลังสํงไป
ลงตีพิมพ์ หรือได๎รับการตอบรับให๎ตีพิมพ์เผยแพรํในวารสาร /งานประชุมวิชาการฉบับอื่น นอกเหนือจากวารสาร /งาน
ประชุมวิชาการที่ข๎าพเจ๎าได๎กลําวไว๎ข๎างต๎นเพียงแหํงเดียว หากมีการนาบทความวิจัยนี้ไปลงตีพิมพ์เผย แพรํ คัดลอก
บทความ ประโยค ตาราง หรือรูปภาพ ไปลงในวารสาร/งานประชุมวิชาการฉบับอื่น ข๎าพเจ๎ายินดีให๎มหาวิทยาลัยฯ เพิก
ถอนปริญญาบัตรโดยจะไมํดาเนินการฟ้องร๎องแตํประการใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ...................................................................นักศึกษา
(.....................................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ความเห็นของผู้อานวยการ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
............................................................................................... ...............................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
(...............................................................................)

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

ตอนที่ 5
หน่วยงานบริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หน่วยงานบริการนักศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิด
บริการทุกวันที่มีการเรียนการสอน
 วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแตํเวลา 08.00 – 16.30 น.
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์
ตั้งแตํเวลา 08.00 – 16.30 น.
**หยุดวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไม่มีการเรียนการสอน**
การจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหมวดหมูํหนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ โดย
แบํงเป็นหมวดใหญํและมีสีหุ๎มสันหนังสือเพื่อสะดวกในการเลือกหาอําน ดังนี้
สันสีเทา
000 – 099
เบ็ดเตล็ด ได๎แกํ บรรณารักษศาสตร์ สารานุกรม วิจัย
คอมพิวเตอร์
สันสีส๎ม
100 – 199
ปรัชญาและจิตวิทยา
สันสีดา
200 – 299
ศาสนา
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สันสีแดง
นิติศาสตร์ เป็นต๎น
สันสีน้าเงิน
สันสีเขียว
สันสีมํวง
สันสีชมพู
สันสีฟ้า
สันสีเหลือง
สันสีน้าตาล

300 – 399

สังคมศาสตร์ ได๎แกํ สังคมวิทยา การศึกษา รัฐศาสตร์

400 – 499
500 – 599
600 – 699
700 – 799
800 – 899
900 – 999
น ย รส

ภาษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เชํน แพทยศาสตร์
ศิลปะและการบันเทิง นันทนาการ
วรรณคดี
ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และภูมิศาสตร์
นวนิยาย เยาวชน เรื่องสั้น

ระเบียบ และมารยาทการใช้บริการ
1. ผู๎มีสิทธิ์เข๎าใช๎บริการ ได๎แกํ อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาและ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตร
สมาชิก สํวนนักศึกษาใหมํที่ยังไมํมีบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกห๎องสมุด ให๎นาใบเสร็จ
การลงทะเบียนมาแสดงทุกครั้งในการเข๎าใช๎บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข๎าใช๎บริการต๎องได๎รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ และลงชื่อ
เข๎าใช๎บริการ
3. แตํงกายสุภาพ นักศึกษาภาคปกติต๎องแตํงเครื่องแบบในวันเวลาราชการ
4. งดสูบบุหรี่ หรือห๎ามนาอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข๎าสานักวิทยบริการฯ
5. ไมํสํงเสียง หรือสนทนากันเสียงดังรบกวนผู๎อื่น
6. งดใช๎เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เชํน โทรศัพท์มือถือ
7. ห๎ามฉีก ตัด ลักขโมยหนังสือ มิฉะนั้นจะดาเนินการตามกฎหมาย และพ๎นจากสภาพ
การเป็นนักศึกษา
8. หนังสือ วารสาร ที่อํานแล๎วให๎นาไปวางที่โต๏ะกลางที่จัดไว๎ให๎ ไมํต๎องนาหนังสือขึ้นชั้น
ด๎วยตนเอง
9. กํอนออกจากสานักวิทยบริการฯ ต๎องให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจกระเป๋า หนังสือ และสิ่งของ
ทุกครั้ง
10. ให๎ความรํวมมือปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับ คาตักเตือนของบรรณารักษ์ หรือ
เจ๎าหน๎าที่ของสานักวิทยบริการฯ โดยเครํงครัด
11. บัตรสมาชิกใช๎เฉพาะเจ๎าของบัตรเทํานั้น
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การทาบัตรสมาชิก
การทาบัตรสมาชิก และการตํออายุบัตรสมาชิก ให๎นาหลักฐานติดตํอที่เคาน์เตอร์บริการยืม
– คืน ชั้นที่ 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
1. สมาชิกใหมํ : ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น บัตรประจาตัวประชาชน
และรูปถําย 1 นิ้ว 2 รูป
2. สมาชิกเกํา : บัตรสมาชิกเกํา ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
นักศึกษาภาคปกติ 1 ปีการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ 1 ภาคเรียน
3. บัตรสูญหาย : แบบฟอร์มคาขอทาบัตรใหมํ พร๎อมนารูปถําย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป และ
คําธรรมเนียม 100 บาท

พื้นที่ให้บริการ
อาคารสานักวิทยบริการ
ชั้น 1
 บริการอินเทอร์เน็ต และวีดีโอออนดีมานด์
 บริการห๎องประชุมต๎นโมก
 บริการมุมสบาย
 บริการห๎องมินิเธียเตอร์
อาคารบรรณราชนครินทร์
ชั้น 1
 บริการยืม – คืนหนังสือ
 บริการทาบัตรสมาชิกใหมํและตํออายุบัตรสมาชิก
 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
 บริการห๎องสมุดสีเขียว
 บริการสืบค๎นข๎อมูลออนไลน์
 บริการห๎องสมุดดิจิทัล
 บริการหนังสือใหมํ หมวด 000 - 900
 บริการหนังสือเยาวชน
ชั้น 3

ชั้น 2
 บริการห๎องเฉลิมพระเกียรติ
 บริการห๎องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
 ห๎องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
 บริการหนังสือราชวงศ์จักรี
ชั้น 2
 บริการวารสารฉบับปัจจุบันและลํวงเวลา
 บริการหนังสือพิมพ์ลํวงเวลา
 บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล
 บริการกฤตภาคและจุลสาร
 บริการเอกสารประกอบการสอนหนังสือตาราอาจารย์
 บริการหนังสืออ๎างอิง
 บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย
 บริการฐานข๎อมูลมิติชนออนไลน์
ชั้น 4
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 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 000 - 500
 บริการห๎องสมุดกฎหมาย
 บริการห๎องประชุมกลุํมยํอย
 บริการถํายเอกสาร

 บริการหนังสือตาราภาษาไทย หมวด 600 - 900
 บริการหนังสือตาราภาษาตํางประเทศ หมวด 000 - 900
 บริการห๎องหนังสืออาเซียน
 บริการห๎องสมุดมนุษย์
 บริการหนังสือนวนิยาย
 บริการห๎องประชุมสัมมนา

อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ชั้น 2
 บริการลงทะเบียน Wireless
 บริการห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 บริการศูนย์ข๎อมูล (Data Center)
 บริการห๎องประชุมสัมมนา จานวน 400 ที่นั่ง
 บริการซํอมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบริการจาหนํายเครื่องแบบที่
ถูกต๎องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให๎กับนักศึกษา เชํน เข็ม กระดุม
ตุ๎งติ้ง เนคไท หัวเข็มขัด และชุดนักศึกษา รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนสินค๎าที่ระลึกของมหาวิทยาลัย
โดยเปิดให๎บริการดังตํอไปนี้
 วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.30 น.
 วันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อาคารบ๎านพลูหลวง โทร. 035-322162 หรือ 035-276555-9 ตํอ 7251
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บันทึกปฏิทินกิจกรรมประจาหลักสูตร
ครั้งที่

วันที่

กิจกรรม

รับรองการเข้า
ร่วมกิจกรรม

1

...................... กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

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

2

...................... กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องระดับบัณฑิตศึกษา

.........................
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กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย

3

...................... - งานสงกรานต์ รดน้าขอพรคณาจารย์

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

4

...................... - งานวันเข๎าพรรษา ถวายเทียนและเครื่องสังฆทาน

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

5

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

6

...................... - อบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการทาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ

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

7

...................... - อบรมการใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการวิจัย

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

8

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

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

9

...................... - อบรมการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ

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

กิจกรรมอบรมความรู้ทางวิชาการ
- อบรมการใช๎ระบบการลงทะเบียนออนไลน์และพัฒนาทักษะการใช๎ Google Classroom

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

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

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

- นาเสนอผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

11 ......................
ทางวิชาการ สาหรับเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

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

12 ......................

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

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

13 ......................

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

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

14 ......................

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

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

รับทราบ
ลงชื่อ..............................................................
(....................................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บันทึกชํวยจา
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บันทึกชํวยจา
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บันทึกชํวยจา
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