
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561) 

1.รหัสและช่ือหลักสูตร 
  ภาษาไทย     :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
     ภาษาอังกฤษ   :  Master of Business Administration Program in Business Administration 
 
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 ช่ือย่อ  (ไทย)  : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  : Master of Business Administration (Business Administration) 
 ช่ือย่อ  (อังกฤษ)  : M.B.A. (Business Administration) 
 
3.จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 
4.ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น าทางธุรกิจ 
 
5.ความส าคัญของหลักสูตร 

 ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมโลกและเศรษฐกิจ ดังนั้นภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ในการด าเนินธุรกิจต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญใน การบริหาร
จัดการธุรกิจท่ีทันสมัยและเป็นผู้น าทางธุรกิจ บุคลากรจึงต้องมีความรู้ ทักษะ ความช านาญในการบริหารธุรกิจ
รอบด้าน  โดยสามารถน าวิธี เทคนิค และ กลยุทธ์ใหม่ ๆ เข้ามาบริหารเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
ธุรกิจได้ ดังนั้นภาคธุรกิจจึงมีความส าคัญต่อการขับเคล่ือนประเทศให้ก้าวหน้า  เพื่อเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขัน และรองรับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา  ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี  ซึ่งเป็นแหล่งท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่จ านวนมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีท่ี หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ จะได้ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาความ รู้ ความส ามารถของบุคลากร ในการน าวิชาทางการบริหาร ธุรกิจไป ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมและบริการรวมถึงธุรกิจอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และท้องถิ่น  
 
 



 
6.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มุ่งท่ีจะผลิตผู้น าทางธุรกิจ ให้มหาบัณฑิตมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังนี้ 
 1. มีคุณลักษณะเป็นผู้น า มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม  
 2. มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการเป็นผู้น าทางธุรกิจอย่างลุ่มลึกตาม
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจท่ีทันสมัย และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก  
 3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และใช้การวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจ รวมถึงการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 4. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
7.โครงสร้างของหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร 
  1.) รายวิชาเฉพาะด้าน 
   1.1) รายวิชาบังคับ   ให้เรียน     21 หน่วยกิต 
   1.2) รายวิชาเลือก      ให้เรียน      6 หน่วยกิต 
   1.3) รายวิชาวิทยานิพนธ์     ให้เรียน    12 หน่วยกิต 
   1.4) รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต)    2 หน่วยกิต* 
 

  แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาและท าการค้นคว้าอิสระ 
  2.) รายวิชาเฉพาะด้าน 
   2.1) รายวิชาบังคับ   ให้เรียน      21 หน่วยกิต 
   2.2) รายวิชาเลือก   ให้เลือกเรียน     12  หน่วยกิต 
   2.3) รายวิชาการค้นคว้าอิสระ ให้เรียน        6 หน่วยกิต 
   2.4) รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต)       2 หน่วยกิต* 
 
 
8.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  จากสถาบัน การศึกษาท่ี ก .พ. 
รับรอง 

2.  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นไปตามดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  



3.มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ .ศ. 2560 ระดับปริญญาโท  มายื่นหรือผ่านการ
ทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ในกรณีท่ีไม่มีผลคะแนนหรือ ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาแทน  
 4. อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

 

9.ค่าใชจ่้าย 
 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร/สาขา 
อัตราค่าใช้จ่าย 
แบบเหมาจ่าย 

ภาคการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   (เรียนเฉพาะวัน
อาทิตย์) 

 
115,000  บาท 5  ภาคการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย    :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Public Administration Program in Public Administration 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย   ช่ือเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ช่ือย่อ   :  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม  :  Master of Public Administration (Public Administration) 
    ช่ือย่อ  :  M.P.A. (Public Administration) 
 

 



3.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรแผน ข จ านวน 36 หน่วยกิต 
 

4.ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถน าความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกของหลักการและ
ทฤษฎีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจน มีความสามารถท าการวิจัยและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เพื่อ
บริหารจัดการองค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 

5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1 . เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน                             
ด้านการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ท้ังในระดับท้องถิ่ น และ
ระดับชาติ 
  2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ รวมท้ังบูรณาการความรู้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อการพัฒนา
องค์การท่ีด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณะ 
 3.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใ ห้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเป็นระบบเพื่อการ
ด าเนินการทางการบริหารจัดการองค์การอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนน าทักษะทางการวิจัย
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีมีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ 
  4.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย มีภาวะผู้น าในทางวิชาการ
และสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  5.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมท้ังสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้ 
  6.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมท้ังสามารถต่อยอด
งานวิจัยเพิ่มองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้  
 
 

6.โครงสร้างของหลักสูตร 
   แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาและท าการค้นคว้าอิสระ 
  7.1) รายวิชาเฉพาะด้าน 
   7.1.1) รายวิชาบังคับ   ให้เรียน   24 หน่วยกิต 
   7.1.2) รายวิชาเลือก      ให้เรียน    6 หน่วยกิต 



  7.2) รายวิชาการค้นคว้าอิสระ          ให้เรียน    6 หน่วยกิต 
             7.3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)  
   7.3.1 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* ให้เรียน 2  หน่วยกิต  
  7.3.2 รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์** ให้เรียน 3 หน่วยกิต 

 
  
 

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก 
สถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง  
 
 
8.ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร/สาขา 
อัตราค่าใช้จ่าย 
แบบเหมาจ่าย 

ภาคการศึกษา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์                  
(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์  ยกเว้นรายวิชาเสริม)   

 
115,000  บาท 5  ภาคการศึกษา 

 
 

 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย    :  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม 

 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Political Science Program in Criminology, Justice 
Administration and Society 

 



2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย   ช่ือเต็ม :  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม 
    ช่ือย่อ   :  ร.ม. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) 
    ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม  :  Master of Political Science Program in Criminology, Justice 
Administration and Society 
    ช่ือย่อ  :  M.Pol.Sc. (Criminology, Justice Administration and Society)  
 
3.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรแผน ข จ านวน 36 หน่วยกิต 
 

4.ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม                     
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ฐานคติ และการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทาง                    
ด้านรัฐศาสตร์ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เพื่อน ามาใช้ส าหรับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านอาชญากรรมและด้านสังคมท่ีมีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน
ในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อรองรับการท างานในรูปแบบสหวิชาชีพต่าง ๆ และในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงประยุกต์และเพื่อความสมานฉันท์ ความสงบสุขเรียบร้อยของครอบครัว ชุมชน และสังคมในยุค
ปัจจุบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหาและเป็นผู้น าความคิดท้ังทาง
ปฏิบัติและทางวิชาการในการน าองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและ
สังคมมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.เพื่อผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่                 
เพื่อน ามาใช้ในการป้องกันและลดปัญหาสังคมและการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีเกิดขึ้นตาม
วิวัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมท้ังการศึก ษาประเด็นท่ีมีความส าคัญ
ต่อกระบวนการยุติธรรมท่ีตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและสังคม 
 3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม   มี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ส าหรับเป็น พื้นฐานในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ในทุกระดับ 



  4.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถปรับตัว และเรียนรู้ให้ เข้ากับสังคม สมัยใหม่ ท่ีมีความหลากหลาย มี
ภาวะผู้น าในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพาก ษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ ศาสตร์ ด้าน
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมท้ังสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปราก ฏการณ์ทางรัฐศาสตร์  อาชญาวิทยา 
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้อย่างประสพความส าเร็จ 
  
 

6.โครงสร้างของหลักสูตร 
 แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาและท าการค้นคว้าอิสระ 
  7.1) รายวิชาเฉพาะด้าน 
   7.1.1) รายวิชาบังคับ   ให้เรียน      18 หน่วยกิต 
   7.1.2) รายวิชาเลือก      ให้เรียน      12 หน่วยกิต 
  7.2) รายวิชาการค้นคว้าอิสระ          ให้เรียน       6 หน่วยกิต 
             7.3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)  
   7.3.1 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา *          ให้เรียน     2 หน่วยกิต 
  7.3.2 รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ **   ให้เรียน    3   หน่วยกิต 
  7.3.3 รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชากฎหมาย ***   ให้เรียน    3   หน่วยกิต  

 

 

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก 
สถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง  
 
8.ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร/สาขา อัตราค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษา 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม   (เรียนเฉพาะ
วันอาทิตย์  ยกเว้นรายวิชาเสริม)   

115,000  บาท 5  ภาคการศึกษา 

 
 



 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย    :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย   ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
    ช่ือย่อ   :  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
    ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม  :  Master of Education (Curriculum and Instruction) 
    ช่ือย่อ  :  M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
3.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จ านวน 45 หน่วยกิต 
 

4.ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงในศาสตร์                
ด้านหลักสูตรและการสอน เสริมสร้างสมรรถนะผู้น าทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน มุ่งเน้น             
และส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง                 
และความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

 

 

5.ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความ
เป็นผู้น าในด้านหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
เข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง มีศักยภาพและเป็นผู้น าทางด้านกา รพัฒนา
หลักสูตรและการสอน การวิจัย รวมท้ังการเผยแพร่แนวคิด แนวทาง ระบบหลักปฏิบัติ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย
เช่ือมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย แก้ ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ท้ังนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังกล่าว และเพื่อให้หลักสูตรมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ แนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ระดับ

 



มหาวิทยาลัย และระดับคณะมากยิ่งขึ้น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเห็นสมควรให้มี การปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายท้ังของผู้เรียนและสังคมมากยิ่งขึ้น 
 

 

6.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 6.1 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพื่อน าความรู้  ท่ีได้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 มีความสามารถในการวิจัย และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม 
 6.3  มีสมรรถนะผู้น าด้านการ ออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้   เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคม ท้องถิ่นและชุมชน  
 6.4  มีทักษะการคิด  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนท่ีสอดคล้องกับ
สภาวะการณ์การเปล่ียนแปลงการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 
  6.5 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 

 

 

7.โครงสร้างของหลักสูตร 
 โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผน คือ  
 1) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วย
กิต และศึกษารายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย    
   1.1) รายวิชาเฉพาะด้าน 
    1.1.1) รายวิชาบังคับ       ให้เรียน  27  หน่วยกิต 
    1.1.2) รายวิชาเลือก        ให้เรียน   6  หน่วยกิต 
   1.2) รายวิชาวิทยานิพนธ์    ให้เรียน  12  หน่วยกิต 
   1.3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
    1.3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ให้เรียน 2 หน่วยกิต* 
    1.3.2) รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู ให้เรียน  3 หน่วยกิต** 
    1.3.3) รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้     ให้เรียน 3 หน่วยกิต*** 
  

  2) แผน ข  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษา รายวิชา  จ านวน 39 หน่วยกิต และท าการค้นคว้า
อิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย  
   2.1) รายวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1.1) รายวิชาบังคับ    ให้เรียน  27 หน่วยกิต 



    2.1.2) รายวิชาเลือก        ให้เรียน  12 หน่วยกิต 
   2.2) รายวิชาการค้นคว้าอิสระ   ให้เรียน   6 หน่วยกิต 
 
   2.3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
    2.3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา     ให้เรียน   2  หน่วยกิต* 
    2.3.2) รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิชาชีพครู    ให้เรียน    3  หน่วยกิต** 
    2.3.3) รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้        ให้เรียน   3  หน่วยกิต*** 
 

 

 

8.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 8.1 ผู้สมัครเรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
    8.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเป็นบุคลากรท่ีมีหน้าท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรม จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
   8.1.2  มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวทางการด าเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2562 

   8.1.3 อื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ในกรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนดให้อยู่ในความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 

9.ค่าใชจ่้าย 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร/สาขา อัตราค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต         
     สาขาวิชาหลั กสูตรและการสอน  (เสาร์-
อาทิตย์) 

115,000  บาท 5  ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร :  25491511110442 
  ภาษาไทย     :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
     ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Educational Administration  
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ภาษาไทย   ช่ือเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
    ช่ือย่อ  : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
     ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม : Master of Education (Educational Administration) 
        ช่ือย่อ  : M.Ed. (Educational Administration) 
3.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 
4.ปรัชญาของหลักสูตร 
           มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่ีมีภาวะผู้น า มีความเช่ียวชาญ  ในการบริหาร
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ มี คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ  
 
5.ความส าคัญของหลักสูตร 
 1.เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศกท่ี์ประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
 2..เป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการการศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอ านวยประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการศึก ษาของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา 
 
 
 



6.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562 ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
          1.มีคุณธรรม  จริยธรรม ท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ  และ ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการบริหารการศึกษา    
 2. มีสมรรถนะด้านความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  ของคุรุสภา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 
          3.มีความสามารถในการบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
โดยยึดหลักวิชาการบริหารการศึกษา หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา 
          4.มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ดุลยพินิจ การแก้ปัญหาอย่างส ร้างสรรค์  การมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  และเป็นผู้น า ในการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้า  ทางวิชาการ ของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา 
       5.มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติ การวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมการบริหารส าหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
 
7.โครงสร้างของหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีกา รท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  1) รายวิชาเฉพาะด้าน 
       1.1) รายวิชาบังคับ  ให้เรียน  จ านวน   24 หน่วยกิต 
       1.2) รายวิชาเลือก  ให้เรียน  จ านวน     6   หน่วยกิต 
  2) รายวิชาวิทยานิพนธ์  ให้เรียน  จ านวน   12 หน่วยกิต 
  3) รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
        3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* ให้เรียน 2  หน่วยกิต  
        3.2) รายวิชาพื้นฐานการศึกษาไทย**   ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
        3.3) รายวิชาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้*** ให้เรียน  3 หน่วยกิต 
 
8.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านการศึกษาหรือสาขาวิชา
อื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในหรือต่างประเทศท่ีได้รับการรับรอง คุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีมิใช่
ทางด้านการศึกษา โดย ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาอื่นท่ีเทียบเท่าหรือสูงกว่า   มาแสดงต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา   ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีคณะกรรมการบริหาร



หลักสูตรก าหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ตามท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 2. มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา  นักวิชาการ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานใน สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า 2 
ปี แต่มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีและเป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณา
ให้เป็นมีคุณสมบติัเข้าศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 
 3. มีคุณสมบัติอื่น  ๆ ตาม ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา และความรู้พื้ นฐาน  ทางภาษาอังกฤษ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวทาง  การด าเนินการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  
   5. ผ่านการประเมินคุณลักษณะเฉพาะด้านความเหมาะสมกับการเป็นมหาบัณฑิต  ด้านการบริหาร
การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
 
9.ค่าใชจ่้าย 
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร/สาขา 
อัตราค่าใช้จ่าย 
แบบเหมาจ่าย 

ภาคการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต         
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   (เสาร์-
อาทิตย์) 

115,000  บาท 5  ภาคการศึกษา 

 

 
 

 


