ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๖ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ให้ ก รมการฝึ ก หั ด ครู จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ครู
กาแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตาบล
นครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ ๔๒๑ ไร่ ๕๘ ตารางวา
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใช้พระราชบัญญั ติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘
ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๑๙ เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ รุ่ น แรก โดยรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ป.กศ.
จานวน ๓๙๒ คน ซึ่งนั กศึกษาได้รับ การคัดเลื อกจากสภาตาบลต่างๆในเขตจังหวัดกาแพงเพชร
และจังหวัดตาก
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช
๒๕๒๗ มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้
ปีการศึกษา ๒๕๒๙ เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๓๕
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา ซึ่ งมี ผ ลให้ วิ ท ยาลั ย ครูก าแพงเพชร มี ฐ านะเป็ น สถาบั น ราชภั ฎ
กาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘
ปี การศึกษา ๒๕๔๑ เปิ ดรั บ นั กศึกษาระดั บบั ณ ฑิต ศึกษา ภาคพิ เศษ หลั กสู ต รครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เปิดรับ นั กศึกษา ภาคพิเศษ ที่ อาเภอแม่สอด จังหวัด ตาก ใช้สถานที่
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ ๖๐๐ ไร่ ของสถาบัน
ที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา ในวั น ที่ ๑๔
มิถุน ายน ๒๕๔๗ จึงมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ทาให้สถาบันราชภัฏ

๒
๔๑ แห่ง ทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล
เป็ น ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เปิ ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เศษ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก
โดยรั บ นั กศึ กษาที่ เป็ น บุ คลากรองค์ กรปกครองท้ องถิ่ น จากจังหวัด กาแพงเพชร จังหวัดตากและ
จังหวัดสุโขทัย
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา (รุ่นแรก)
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (รุ่นแรก)
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทั้งสิ้น ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ คณะวิท ยาการจั ด การ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษา สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร แม่ส อด และส านัก บริก าร
วิชาการและจัดหารายได้

๓
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนสร้างศักยภาพ
ให้ เป็ น ขุม พลั งแห่ งปั ญ ญา พั ฒ นาท้ องถิ่ น ผลิ ต ก าลั งคนที่ มี ค วามรู้ความสามารถและมี คุ ณ ธรรม
โดยเน้นที่จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเป็นที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่น และมีคุณภาพสู่อาเซียน

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
๒. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
๔. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

คติพจน์
ปญฺญาวุฑฺฒิก นิคมาภิวฑฺฒน “สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

อัตลักษณ์
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

๔
ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย

ตราประจามหาวิทยาลัย คือ พระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่ง
อัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร มีรัศมีเปล่ งออก
โดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความว่า ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพ ในแผ่นดิน โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือ
พระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด

สีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สีแสด
สีขาว

เป็นสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเป็นกาแพง หมายถึง ความมั่นคง
เป็นสีแทนศาสนา หมายถึง ความดี คือ จริยธรรม คุณธรรม ปัญญาธรรม

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย คือ ต้นสักทอง เป็นไม้ที่สาคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะเป็น
ต้น ไม้ที่มีค่า และมีราคาสู งกว่าไม้ชนิ ดอื่น ไม้สั กทองเป็ นไม้ ที่มีเนื้อสวยงามทั้งลั กษณะของสี และ
ลวดลายไม้ เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุนานนับร้อยปี และเป็นไม้ที่ขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย

๕
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สภาวิชาการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการอานวยการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วย

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและจัดการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการ
วิชาการ และกิจการพิเศษ

๖
ประวัติความเป็นมาบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มต้น
ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๑ โดยเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เศษ หลั ก สู ต รครุศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๓ เปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ที่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่น
แรก จากนั้นในปีการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ ๖๐๐ ไร่ ของ
สถาบั น ที่ ต าบลแม่ ป ะ อ าเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก และเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ เป็ น รุ่ น แรก
ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๕ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เป็นรุ่นแรกใน ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัย ใน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วัน ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา ในวัน ที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ทาให้สถาบันราชภัฏ ๔๑
แห่งทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็ น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ กษา สาขาวิช าหลั กสู ตรและการสอน และหลั กสู ต รศิล ป
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ณ ศู น ย์ อุ ด มศึ ก ษาแม่ ส อด เป็ น รุ่ น แรก
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เปิ ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจาก
จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิ ดรับ นั กศึกษาระดับปริญ ญาเอก หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิช า
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (ปร.ด.ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) เป็นปี แรก และ
เปิดสอนต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกที่กาลังศึกษา รุ่นที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ เปิ ด การสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอก หลั กสู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด. การบริหารการศึกษา) ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกที่กาลัง
ศึกษารุ่นที่ ๒

๗
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน
๑.๒ ประสานงาน อานวยการ กากับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
๑.๓ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๑.๕ ให้บริการที่เป็นเลิศแก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)
๑. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๒. มีระบบและกลไกการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณภาพ
๓. มีระบบและกลไกในการกากับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ค่านิยมขององค์กร : GRAD
G = Good Service : การปฏิบัติงานและการบริการที่เป็นเลิศ
R = Responsibility : ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
A = Attitude : ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการบริการ
D = Development : พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ

๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒. การประสานงาน อานวยการ กากับ และควบคุมคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาระบบและกลไกการกากับคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาระบบและกลไกการกากับและควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ สนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพ และความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ พัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์หรือนักศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วารสารวิชาการในระดับชาติฐาน TCI หรือฐานวารสารอาเซียน (ACI)
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการทางานและการให้บริการที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบการให้บริการแก่นักศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Grad
Student)
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและ
การให้บริการที่ดี

๙
คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อธิการบดี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าสานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

หัวหน้างานบริหาร
และวางแผน

งานนโยบาย
และวางแผน

งานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หน่วยงาน

หัวหน้างานวิชาการ

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
พัฒนาเว็บไซต์

งานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท

งานส่งเสริม
มาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา

งานประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก

๑๐
ผู้บริหาร บุคลากร และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาหรับการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ทา
หน้าที่ในการกาหนดนโยบาย การกากับ ควบคุมและบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา มีหน้าที่กากับดูแลและส่งเสริมการสอนและการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษา กากับดูแลและให้ความเห็นชอบและดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาประจาตัวนักศึกษา อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบวิทยานิพนธ์ อนุมัติผลการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษาประจาสาขาต่อมหาวิท ยาลัย ตลอดจนให้ ความเห็ นชอบแผน
งบประมาณระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รอง ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาราญ มีแจ้ง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงาน
๖. นางสาวพิกุล
อินไผ่
ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน
๗. อาจารย์ธัญรดี
บุญปัน
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
๓. คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษาคณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน
หัวหน้าสานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

๔. คณะกรรมการประจาฝ่าย บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
๑. บุ ค ลากรประจ าฝ่ า ยวิ ช าการ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ งาน ได้ แ ก่ งานวิ ช าการ งาน
ประสานงานกับสาขาวิชา งานพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา งานพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา งานติดตามความก้าวหน้าและการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑.๑ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านการกากับและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท ได้แก่ งานวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา งานประสานงานกับสาขาวิชา งานการจัดตารางเรียน และ
ปฏิทินการศึกษา งานคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา งานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ งานสอบ
ประมวลความรู้และสอบปลายภาค งานติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ งานตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ งานตรวจรูปแบบและการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
หัวหน้าฝ่าย
๒. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
ประจาฝ่าย
๓. อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
ประจาฝ่าย
๔. อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
ประจาฝ่าย
๕. อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
ประจาฝ่าย
๖. นางสาวประยูร แช่มช้อย
ประจาฝ่าย
๗. นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ
ประจาฝ่าย
๘. นางสาวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง
ประจาฝ่าย
๙. นายจักกริช มีสี
ประจาฝ่าย

๑๒
๑๐. นายวัฒณา จันทร์สังสา

ประจาฝ่าย

๑.๒ งานประสานการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาเอก มี ห น้ า ที่
ปฏิบัติงานด้านการกากับและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ งานวิชาการและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานประสานงานกับสาขาวิชา งานการจัดตารางเรียน
และปฏิทินการศึกษา งานคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา งานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบ
วัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู้และสอบปลายภาค งานตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
งานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ งานพัฒ นาอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก งานกากับและ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
หัวหน้าฝ่าย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
ประจาฝ่าย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ประจาฝ่าย
๔. นางสาวพิกุล อินไผ่
ประจาฝ่าย
๕. นายทวิทัต ริ้วมงคล
ประจาฝ่าย
๖. นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ลอ
ประจาฝ่าย
๗. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจาฝ่าย
๘. นายจักกริช มีสี
ประจาฝ่าย
๑.๓ งานส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาแก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ งานฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทาง
วิ ช าการ งานส่ ง เสริ ม เผยแพร่ บ ทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการในประเทศและต่ า งประเทศ
ประกอบด้วย
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
หัวหน้าฝ่าย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ประคองชาติ ประจาฝ่าย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนี บุญพิทักษ์
ประจาฝ่าย
๔. อาจารย์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ประจาฝ่าย
๕. อาจารย์ ดร.วิทยา คามุณี
ประจาฝ่าย
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ประจาฝ่าย
๗. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
ประจาฝ่าย
๘. อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
ประจาฝ่าย
๙. อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ
ประจาฝ่าย
๑๐. อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
ประจาฝ่าย
๑๑. อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
ประจาฝ่าย
๑๒. อาจารย์พิมพ์ผกา วงษ์กองแก้ว
ประจาฝ่าย
๑๓. อาจารย์อนุธิดา จันที
ประจาฝ่าย
๑๔. นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ
ประจาฝ่าย
๑๕. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจาฝ่าย

๑๓
๒. บุคลากรประจาฝ่ายบริหารและวางแผน มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ งานนโยบายและ
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานธุร การและสารบรรณ งานการเงิน งานพั ส ดุ งานพั ฒ นาบุ คลากร
งานพั ฒ นาส านั ก งาน งานบริ ห ารความเสี่ ยง งานตรวจสอบภายใน งานพั ฒ นาระบบข้ อมู ล และ
สารสนเทศ งานให้บริการห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
๒.๑ งานนโยบายและแผน/งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ งาน
นโยบายและแผนงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานพัฒนา
บุคลากร งานพัฒนาสานักงาน และงานให้บริการห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย
๑. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
หัวหน้าฝ่าย
๒. อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
ประจาฝ่าย
๓. อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
ประจาฝ่าย
๔. อาจารย์อนันธิตรา ดอนบรรเทา
ประจาฝ่าย
๕. นางสาวประยูร แช่มช้อย
ประจาฝ่าย
๖. นางสาวพิกุล อินไผ่
ประจาฝ่าย
๗. นายทวิทัต ริ้วมงคล
ประจาฝ่าย
๘. นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ
ประจาฝ่าย
๙. นางสาวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง
ประจาฝ่าย
๑๐. นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ลอ
ประจาฝ่าย
๑๑. นายวัฒณา จันทร์สังสา
ประจาฝ่าย
๑๒. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจาฝ่าย
๒.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้แก่
งานบริหารความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน งานการจัดการความรู้ และงานประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงาน ประกอบด้วย
๑. อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
หัวหน้าฝ่าย
๒. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
ประจาฝ่าย
๓. อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
ประจาฝ่าย
๔. อาจารย์พิมพ์ผกา วงษ์กองแก้ว
ประจาฝ่าย
๕. อาจารย์อนันธิตรา ดอนบรรเทา
ประจาฝ่าย
๖. อาจารย์คุนัญญา เบญจวรรณ
ประจาฝ่าย
๗. อาจารย์เอกวินิต พรหมรักษา
ประจาฝ่าย
๘. อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
ประจาฝ่าย
๙. นางสาวประยูร แช่มช้อย
ประจาฝ่าย
๑๐. นางสาวพิกุล อินไผ่
ประจาฝ่าย
๑๑. นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ลอ
ประจาฝ่าย
๑๒. นายจักกริช มีสี
ประจาฝ่าย
๑๓. นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ
ประจาฝ่าย
๑๔. นางสาวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง
ประจาฝ่าย

๑๔
๑๕. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล

ประจาฝ่าย

๒.๓ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้แก่
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) งานวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) งาน
พัฒนาเว็บไซต์ งานบริการข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับนักศึกษา (E-Grad Student) ประกอบด้วย
๑. อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
หัวหน้าฝ่าย
๒. อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
ประจาฝ่าย
๓. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจาฝ่าย
๔. นายวัฒณา จันทร์สังสา
ประจาฝ่าย
๕. นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ
ประจาฝ่าย
๖. นายจักกริช มีสี
ประจาฝ่าย
๗. นายทวิทัต ริ้วมงคล
ประจาฝ่าย

๑๕
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational
Administration

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
ชื่อย่อภาษาไทย :
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
Ph.D. (Educational Administration)

๓. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งพัฒ นาบุ คลากรที่มีคุณ ภาพ เป็น นักบริห ารมืออาชีพ มีภ าวะผู้นา เป็น นักวิช าการที่มี
ความสามารถในการวิ จั ย มี ค วามเชี่ ย วชาญรอบรู้ เชิ งลึ ก ในศาสตร์บ ริห ารการศึ ก ษา มุ่ งมั่ น ที่ จ ะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการบริหารการศึกษาระดับสูง
๔. ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความสาคัญ ซึ่งปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มุ่งปฏิรูปทั้งในด้านหลักการ
จุดมุ่งหมาย ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งให้สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัช ญาของสถาบั น การศึกษาและมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพที่เป็นสากลเน้นการพัฒ นาทาง
วิช าการและทางวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในระดับสู ง โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้ส ามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการมี
คุณภาพและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการพัฒนาการศึกษาให้เอื้ อต่อการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติและสังคมโลก จาเป็นที่จะต้องมีนักบริหารการศึกษาที่เป็นนักวิชาการ เป็นผู้นา เป็น
นั กวิจั ย มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามเชี่ ย วชาญรอบรู้ในศาสตร์บ ริห ารการศึก ษา มุ่ งมั่ น ที่ จ ะ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ใหม่ ช่วยพัฒนาและประยุกต์ ใช้พัฒนาระบบการศึกษาและ
องค์การทางการศึกษา สถานศึกษาให้สู่ความเป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
๕. วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีจุดเน้นดังนี้

๑๖
๑. เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ระดับสูงในศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
๒. เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. เป็นนักวิชาการที่สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมการบริหารจาก
กระบวนการวิจัย
๖. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดู
ร้อนให้จัดเนื้อหาวิชาในสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และต้องจัดเวลา
เรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์และต้องจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า ๒ เท่า
ของเวลาเรียนในภาคปกติและจานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๗. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตประจา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๘. หลักสูตร
๘.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๖๐ หน่วยกิต
๘.๒ โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
๑. รายวิชาบังคับ
๒. หมวดวิชาเลือก
๓. วิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
๑๕
๙
๓๖
๖๐

๙. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามีดังนี้
๑. หมวดวิชาบังคับ จานวน ๑๕ หน่วยกิต
๑๐๖๗๑๐๑ การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
Integration Theories of Educational Administration
๑๐๖๗๑๐๒ การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
Educational Policy and Planning Development
๑๐๖๗๑๐๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
Human Resource Development in Educational
Administration

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๑๗
๑๐๖๗๑๐๔
๑๐๖๗๑๐๕

๑๐๖๗๑๐๖
๑๐๖๗๑๐๗

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
Advanced Research Methodology in Educational
Administration
สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Paradigm Shift and Innovation
in Educational Administration
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา๑
Seminar in Research of Educational Administration I
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา๒
Seminar in Research of Educational Administration II

๓(๓-๐-๖)

๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)

๒. หมวดวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
ให้เลือกวิชาตามความถนัด ความสนใจ หรือความจาเป็น ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
ตามความเหมาะสม
๑๐๖๗๒๐๑ สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Seminar in Merit and Ethics of Educational Administrator
๑๐๖๗๒๐๒ นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ
๓(๓-๐-๖)
Comparative International Education Policy and
International Education
๑๐๖๗๒๐๓ การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Quality Assurance and Development Educational
Techniques
๑๐๖๗๒๐๔ การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Applications of Information Technological System
for EducationalAdministration
๑๐๖๗๒๐๕ ภาวะผู้นาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
๓(๓-๐-๖)
Leadership and Organizational Behavior Change
๑๐๖๗๒๐๖ พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Supervisory Behavior in Educational Administration
๑๐๖๗๒๐๗ สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณ
และเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Seminar in Budgeting Management Development
and Economics of Education

๑๘
๑๐๖๗๒๐๘

๑๐๖๗๒๐๙

๑๐๖๗๒๑๐

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
Educational Administration and Management by State
and Local Administration Organizations
สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหาร
การศึกษา
Seminar in Politics, Economy and Social Problems
Related to Educational Administration
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
Advanced Statistics for Educational Research

๓. วิทยานิพนธ์
๑๐๖๘๑๐๖ วิทยานิพนธ์
Doctoral Dissertation

๓(๓-๐-๖)

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

๓๖(๐-๗๒-๓๖)

๔. หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมทักษะจัดไว้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
๑๕๕๕๑๐๒ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๑
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students I)
๑๕๕๕๑๐๓ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๒
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students II)
๑๕๕๕๑๐๔ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๓
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students III)
๕. เงื่อนไขของหลักสูตร
- ผู้เข้าศึกษาซึ่งสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่ทางการศึกษา จะต้องศึกษา
รายวิชาตามที่หลักสูตรนี้กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
๑๐๖๘๔๐๔ พื้นฐานทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Educational Foundation
๑๐๖๘๔๐๕ พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Fundamentals of Educational Administration

๑๙
- ผู้เข้าศึกษาซึ่งสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางการศึกษา แต่ไม่ใช่ทางการบริหารการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาตามที่หลักสูตรนี้กาหนด โดยไม่
นับหน่วยกิต ดังนี้
๑๐๖๘๔๐๕ พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Fundamentals of Educational Administration
๖. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
นักศึกษาจะต้องมีการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๒๐
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Administration and
Development Strategy

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Administration and
Development Strategy)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Administration and Development Strategy)
๓. ปรัชญา
ความเจริญที่ยั่งยืน ความสามารถในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนภูมิภาคและประเทศ จะเกิดขึ้นได้ต้องมียุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่ดีที่พัฒนาจาก
องค์ ค วามรู้ โดยบู ร ณาการจากภู มิ ปั ญ ญาไทยและภู มิ ปั ญ ญาสากลด้ ว ยการคิ ด เชิ งระบบ รวมทั้ ง
บูรณาการศาสตร์ด้านการบริหาร ยุทธศาสตร์ และการวิจัยเข้าด้วยกัน
๔. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
๑) มีความรู้ความสามารถอย่างลุ่มลึกในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เป็นนักบริหาร นักยุทธศาสตร์ นักพัฒนามืออาชีพ และนักวิชาการ ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างลุ่มลึกด้านยุทธศาสตร์
การบริหาร และการพัฒนา ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และ
ประเทศ

๒๑

๕.หลักสูตร
๕.๑ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ ๑.๑
ไม่น้อยกว่า
๖๐ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
ไม่น้อยกว่า
๖๐ หน่วยกิต
๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
๖๐ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
๑. หมวดวิชาเฉพาะ
๒๔ หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
วิชาเลือก
๙
หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเสริมทักษะไม่นับหน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
๓. หมวดวิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวม
๖๐ หนวยกิต
๕.๓ รายวิชา
แบบ ๑.๑ (เน้นการทาวิจัย)
๑. รายวิชาเรียน ไม่นับหน่วยกิต จานวน ๖ หน่วยกิต
๒๕๓๗๙๑๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ๑
(Seminar on Doctoral Dissertation I)
๒๕๓๗๙๑๒ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ๒
(Seminar on Doctoral Dissertation II)
๒. วิทยานิพนธ์
๒๕๓๗๙๐๑ วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
แบบ ๑.๒ (เน้นการทาวิจัยและศึกษารายวิชา)
๑) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๒๔ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ จานวน ๑๕ หน่วยกิต
๑๐๔๗๑๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
(Advanced Research Methodology)
๑๐๔๗๒๕๓ การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
(Research in Administration and Development Strategy)

๓(๑-๔-๔)
๓(๑-๔-๔)
๖๐ หน่วยกิต

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒๒
๒๕๓๗๑๑๑
๒๕๓๗๔๐๘
๒๕๓๗๘๐๑

การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Strategic Thinking and Administration and Development
Strategy)
นวัตกรรมการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
(Organization Management Innovation and Human Resource
Management)
สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๓(๑-๔-๔)
(Seminar on Administration and Development Strategy)

๑.๒ วิชาเลือก จานวน ๙ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่มการบริหารและการพัฒนา
๒๕๓๗๑๐๑ การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Knowledge Management for Development in Organization,
Locality and Region)
๒๕๓๗๒๐๓ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาของนักบริหาร
๓(๓-๐-๖)
และนักพัฒนา
(Change Management and Leadership of Administrators
and Development Workers)
๒๕๓๗๓๐๑ บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
๓(๓-๐-๖)
(Context and Trend of Local and Regional Development)
๒๕๓๗๔๐๑ ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Philosophy and Ethics for Administrators and Development
Workers)
๒๕๓๗๖๐๑ การบริหารนโยบายสาธารณะ
๓(๓-๐-๖)
(Public Policy Administration)
๒๕๓๗๗๐๑ การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Independent Study on Administration and Development)
กลุ่มการพัฒนายุทธศาสตร์
๒๕๓๗๒๐๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๓(๓-๐-๖)
(Economic and Social Development Strategies)
๒๕๓๗๗๐๒ การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
(Independent Study on Construction and Development
of Strategy)
๒๕๓๗๗๐๓ ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Issues and Trends in Administration and Development
Strategy)

๒๓
กลุ่มทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
๔๐๐๗๐๐๑ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ ๓(๓-๐-๖)
พัฒนา
(Scientific Concepts and Application in Administration
and Development)
๒๕๓๗๑๐๒ ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ
๓(๓-๐-๖)
(Theory of Administration and Development Systems)
๒๕๓๗๔๐๒ วิวัฒนาการและแนวโน้มของปรัชญา ทฤษฎีและวิทยาการ
๓(๓-๐-๖)
แผนใหม่
(Evolution and Trends of Philosophy, Theories, and New
Scholastic Domains)
๒๕๓๗๕๐๑ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
๓(๓-๐-๖)
การบริหารและการพัฒนา
(Behavioral Science and Social Science Theories and
Application in Administration and Development)
กลุ่มการวิจัยและประเมินเพื่อการบริหารและการพัฒนา
๑๐๔๗๑๐๒ การวิจัยสถาบัน
๓(๓-๐-๖)
(Institutional Research)
๑๐๔๗๒๕๔
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Qualitative Research for Development)
๑๐๔๗๓๕๑ การประเมินยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ
๓(๓-๐-๖)
(Strategy, Plan and Project Evaluation)
๒) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมทักษะจัดไว้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา
๑๕๕๕๑๐๒ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต๑
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students I)
๑๕๕๕๑๐๓ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๒
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students II)
๑๕๕๕๑๐๔ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๓
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students III)
๓) หมวดวิทยานิพนธ์
๒๕๓๗๙๐๒ วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(Dissertation)

๒๔
ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๑. วิธีการลงทะเบียน
๑.๑ สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาเป็นการลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอด
หลักสูตร ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนจานวน ๗ ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ – ๗)
ภาคเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๘ -๙ (ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียน)
กรณีที่นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๙ นักศึกษาต้องชาระค่าค่าธรรมเนียม
รักษาสภาพ ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษาเป็ น การลงทะเบี ย นแบบเหมาจ่ า ยตลอดหลั ก สู ต ร
๒๗๕,๐๐๐ บาท โดยนั ก ศึ ก ษาช าระค่ า ลงทะเบี ย น จ านวน ๗ ภาคเรี ย น (ภาคเรี ย นที่ ๑ – ๗)
ภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๘ -๙ (ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียน)
กรณีที่นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๙ นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษา
สภาพภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒. การลงทะเบียนอื่น ๆ
๒.๑ ลงทะเบียนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๒.๒ ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
๒.๓ ลงทะเบียนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
๒.๔ ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์
๓. ขั้นตอนการลงทะเบียน
๓.๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียน
๓.๒ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียน
๓.๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
๓.๓.๑ ลงทะเบียนเรียน
๓.๓.๒ ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
๓.๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
๓.๔.๑ ลงทะเบียนเรียน
๓.๔.๒ ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ
๓.๕ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๐ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๓.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๓.๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๓.๘ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๓.๙ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

๒๕
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาลงทะเบียน
ทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ๖ - ๑๐ หน่วยกิต

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ลงทะเบียนใหม่
สอบไม่ผ่านครั้งที่ ๒
ไม่ผ่าน ได้ U
เฉพาะหน่วยกิตที่ได้ U
ลงทะเบียนใหม่

สอบผ่าน
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หน่วยกิตที่เหลือ

ลงทะเบียน ครบ ๓๖ หน่วยกิต

สอบวิทยานิพนธ์

สอบไม่ผ่านครั้งแรก
สอบใหม่ ภายใน ๖๐
วัน

๒๖
ขั้นตอนการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต

นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
เห็นชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ปอ.๑)

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาและ
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเห็นชอบ

นักศึกษาทาโครงร่างวิทยานิพนธ์นาเสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย (ปอ.๒)

นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปอ.๓)

บัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอชื่อเรื่องโครงร่าง
ต่อกรรมการบัณฑิตประจาสาขา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
เห็นชอบ
คณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
ทาการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์

๒๗
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์มี ขั้ น ตอนของการท าตามล าดั บ คื อ การลงทะเบี ย นท าวิท ยานิ พ นธ์
การจัดทาและเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ การทาวิจัยตามโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ การส่งรูปเล่มและแผ่นบันทึก
ข้อมูล (Diskette) บทคัดย่อ บทความวิทยานิพนธ์ และการเสนอขออนุมัติปริญญา
บัณฑิตวิทยาลั ย ได้กาหนดกระบวนการตรวจสอบ และควบคุมคุณ ภาพเป็น ๓ ระยะคือ
การแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ การพิ จารณาโครงร่างวิท ยานิพ นธ์โดยคณะกรรมการ
พิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และการสอบปากเปล่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอแต่งตั้ง การทาวิทยานิพนธ์จะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติ
ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนดังนี้
๑. นักศึกษาจะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน และมีคุณสมบัติครบตามกาหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขา
๑) ลงทะเบียนครั้งแรกเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้ ๖ - ๑๐ หน่วยกิต โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
๒) ลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไป โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
๒. ในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาค
เรียนจนกว่าจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และมีผลการสอบ “S”

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ – ๒ คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ คนต้องสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการวัดและประเมินผลหรือวิจัย หรือมีประสบการณ์วิจัยที่เป็น
วิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยรวมกันอย่างน้อย ๕ เรื่อง และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังนี้

๒๘
คุณสมบัติ
๑. ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่
ตนเองเป็นที่ปรึกษา
๒. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดาเนินการวิจัย
๓. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
๔. ประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ในระหว่างที่กาลังทาวิทยานิพนธ์
๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์
๖. เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน ๑๐ เรื่อง

