คำนำ
คู่ มือ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ฉบั บ นี้ บั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริญญาเอก ใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับบั ณฑิต ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร โดยคู่ มือ ฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ย ประวั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร โครงสร้างการบริ หารงาน คณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตวิทยาลัย ปรัชญาและวัต ถุป ระสงค์ก ารจั ดการศึก ษาของหลั กสู ตร โครงสร้างหลั กสู ต ร และ
รายวิชา ขั้นตอนการลงทะเบียน การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การ
สอบวัดคุณสมบั ติ (Qualifying Examination) ขั้นตอนการลงทะเบียนการทาวิ ทยานิ พนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ ประกาศ แนวปฎิบัติ และข้อบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึก ษา
ทั้งนี้ นักศึกษายังสามารถดาวน์โหลด คู่มือนักศึกษาระดับ บัณฑิ ตศึ กษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ตลอดจนติดตามข้อมู ลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์งาน /กิจกรรม ใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึก ษาของทุก หลัก สูตร ได้ที่ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร http://graduates.kpru.ac.th/
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรกฎาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คติพจน์
ค่านิยมหลัก
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์ประจาสถาบัน
สีประจามหาวิทยาลัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจามหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประวัติความเป็นมาบัณฑิตวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
เอกลักษณ์
ค่านิยมขององค์กร : SMART
โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนของนัก ศึก ษา ระดับมหาบัณฑิต
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สารบัญ (ต่อ)
ขั้นตอนการจัดทาวิทยานิพนธ์แ ละการศึก ษาค้น คว้าอิ สระ ระดับมหาบัณฑิต
ขั้นตอนการลงทะเบียนของนัก ศึก ษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทาวิ ทยานิ พนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
ขั้นตอนการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต

หน้า
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประกาศแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ข แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติระดับดุ ษฎีบัณฑิ ต
ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรระดับปริญญาโท
ภาคผนวก ง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรระดับปริญญาโท
ภาคผนวก จ แนวการปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
ภาคผนวก ฉ แนวการปฏิบัติในการประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบั ณฑิต
ภาคผนวก ช แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ซ ประกาศการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระด้วยระบบ
การเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุ มัติใ ห้กรมการฝึกหั ดครูจั ดตั้ง วิทยาลัย ครู กาแพงเพชร
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ตั้งอยู่เขตหมู่ บ้านวั งยาง หมู่ที่ ๑ ตาบล นครชุม อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ ๔๒๑ ไร่ ๕๘ ตารางวา
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๑๘ มี ก ารประกาศใช้ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘
ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๑๙ เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาภา คปกติ รุ่ น แรก โดยรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ป.กศ.
จ านวน ๓๙๒ คน ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากสภาต าบลต่ า งๆในเขตจั ง หวั ด ก าแพงเพชร
และจังหวัดตาก
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๒๗ มี ก ารประกาศใช้พระราชบั ญญั ติ วิท ยาลัย ครู (ฉบั บ ที่ ๗) พุ ท ธศั กราช
๒๕๒๗ มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้
ปีการศึกษา ๒๕๒๙ เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จ พร ะเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวิทยาลั ยครู ทั้ง ๓๖ แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพั น ธ์
๒๕๓๕
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั วภู มิพลอดุล ยเดช ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ซึ่ ง มี ผ ลให้ วิ ท ยาลั ย ครู ก าแพงเพชร มี ฐ านะเป็ น สถาบั น ราชภั ฎ
กาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๑ เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่โรงเรียน
สรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึก ษาสู่ท้ องถิ่น บนพื้น ที่ ๖๐๐ ไร่ ของสถาบัน ที่
ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน เป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

๒
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ หัว ทรงลงพระปรมาภิ ไธยในพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ในวั น ที่ ๑๔
มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ จึ ง มี ผ ลบั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ เป็ น ต้ น ไป ท าให้ ส ถาบั น ราชภัฏ
๔๑ แห่ ง ทั่ ว ประเทศ มี ส ถานภาพเป็น “มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ” มี ค วามเป็ นอิ ส ระและเป็ นนิ ติบุคคล
เป็ น ส่ ว นราชกา รตา มกฎหมา ยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร งบปร ะมา ณใน สั ง กั ด ส านั ก งาน คณะกรร ม กา ร
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๔๘ เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการ ศึ ก ษา สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและกา รสอน และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึ กษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เปิ ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการปกครองท้ องถิ่น และหลักสูตรวิท ยาศาสตรมหา บั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่ง เสริ มการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขา วิ ช าการจั ด การการคลั ง เป็ น รุ่ น แรก
โดยรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น บุ ค ลากรองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น จากจั ง หวั ด ก าแพงเพชร จั ง หวั ด ตากและ
จังหวัดสุโขทัย
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๒ เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาเอก หลั ก สู ต รปรั ชญาดุษ ฏี บั ณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา (รุ่นแรก)
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิ ตสาขาวิช าการ
บริหารการศึกษา (รุ่นแรก)
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่ว ยงานที่ ทั้ง สิ้น ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด และสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

๓

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้
เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้น ที่
จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์
- ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึ กษาเพื่อพั ฒนาท้องถิ่น
- ๒๕๖๑-๒๕๘๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่น ดินให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
๑. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์
และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
๔. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

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
การผลิต พัฒนาครู และพัฒนาท้องถิ่น

๔

ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย

ตราประจามหาวิทยาลัย คือ พระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอัฐ ทิ ศ
ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือ
จั ก รเป็ น รู ป เสวตฉั ต ร ๗ ชั้ น ตั้ ง อยู่ บ นพระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ หมายความว่ า ทรงมี พระบรมเดชานุภ าพ ใน
แผ่ น ดิ น โดยที่ วั น พระบรมราชาภิ เ ษกตามโบราณราชประเพณี ไ ด้ เ สด็ จ ประทั บเหนื อพระที่ นั่ง อัฐทิศ
สมาชิกรัฐสภาถวายน้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัย
ร า ชภั ฏ ก า แพงเพชร " ด้ า น ล่ า งมี ตั ว อั ก ษรภาษา อั ง กฤษว่ า " KAMPHAENG PHET RAJABHAT
UNIVERSITY"

ตราสัญลักษณ์ประจาสถาบัน มี ๕ สี ดังนี้
สีน้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิด และ
พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สีแสด
สีขาว

เป็นสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเป็นกาแพง หมายถึง ความมั่นคง
เป็นสีแทนศาสนา หมายถึง ความดี คือ จริยธรรม คุณธรรม ปัญญาธรรม

๕

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

พระพุทธวิธานปัญญาบดี
ศูนย์รวมแห่งความรู้ และวิทยาการ
พระพุทธ หมายถึง พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะ
วิธาน หมายถึง ความรู้
ปัญญา หมายถึง ความรู้
บดี หมายถึง ผู้เป็นใหญ่

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย คือ ต้นสักทอง เป็นไม้ที่สาคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะเป็นต้นไม้
ที่มีค่า และมีราคาสูงกว่าไม้ชนิดอื่น ไม้สักทองเป็นไม้ ที่มีเนื้อสวยงามทั้งลักษณะของสีและลวดลายไม้
เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุนานนับร้อยปี และเป็นไม้ที่ขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย

๖

โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สภาวิชาการ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณะกรรมการอานวยการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วย

รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม และกิจการ
นักศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน ประกันคุณภาพ
การศึกษา และบริการ

๗

ประวัติความเป็นมาบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนในระดั บบั ณฑิต ศึก ษาของมหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มต้นใน
ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดรับนักศึกษาระดับ บัณฑิ ตศึ กษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าการบริห ารการศึ กษาเป็น รุ่น แรก ต่ อ มาในปีก ารศึ ก ษา ๒๕๔๓ เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิเศษ
ที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึ กษาเป็นรุ่นแรก จากนั้นใน
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ ท้องถิ่น บนพื้น ที่ ๖๐๐ ไร่ ของสถาบันที่ตาบลแม่
ปะ อ าเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก และเปิ ด รั บ นัก ศึ ก ษา ภาคปกติ เ ป็ นรุ่ นแรก ต่ อ มาในปี ก ารศึกษา
๒๕๔๕ เปิดรับนักศึก ษาระดับ บั ณฑิ ต ศึก ษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปะศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิช า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นรุ่นแรก
ใน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๖ โดยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ภูมิ พลอดุ ล ยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ มีผลให้สถาบันราชภัฏ อยู่ ในโครงสร้า งเดี ยวกับ มหาวิ ทยาลัย ในสานั กงานคณะกรรมกา รการ
อุดมศึกษา
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ หัว ทรงลงพระปรมาภิ ไธยในพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๔๗ จึงมีผลบัง คับ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ทาให้สถาบันราชภัฏ ๔๑ แห่งทั่ ว
ประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิ ติบุ คคล เป็นส่วนราชการ
ตา มกฎหมา ยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร งบปร ะมา ณในสั ง กั ด ส านั ก งาน คณะกร รมกา รกา รอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๔๘ เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เปิ ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการปกครองท้ องถิ่น และหลักสูตรวิท ยาศาสตรมหา บั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เป็นปีแรก
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ได้ เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นปีแรก
ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๖๑ เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เป็นปีแรก

๘

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในระดับสู งและส่งเสริ มการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาที่สอดคล้อ งกับความต้อ งการ
ของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน
๒. การประสานงาน อ านวยการ ก ากับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
๓. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๔. การยกระดับความร่วมมือระดับบัณฑิตศึก ษากับเครือข่ายวิชาการในระดั บชาติและระดับ
อาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน

เป้าประสงค์ (Goals)
๑. มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานและมีคุ ณภาพที่ตอบสนองความต้อ งการ
ของท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ
๒. มีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึก ษา
๓. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพโดยยึดหลั กธรรมาภิบาล
๔. มีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการและเครื อข่ายความรู้ในระดับชาติหรื อ
ระดับอาเซียน
๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน

เอกลักษณ์ : ส่งเสริม ประสาน และกากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา
ค่านิยมขององค์กร : SMART
S – Strategic Management (การบริการจัดการเชิงกลยุทธ์)
M - Moral Orientations (คุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร)
A – Accomplishment of Organizational Goals (การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร)
R - Regulatory Standard and Quality Control (กากับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา)
T – Technology (การใช้เทคโนโลยีสาหรับการบริหารและการให้บริการ)

๙

โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา
อธิการบดี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าสานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

หัวหน้างานบริหาร
และวางแผน

งาน
นโยบาย
และ
วางแผน

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับ
หน่วยงาน

หัวหน้างานวิชาการ

งานพัฒ นา
ระบบ
สารสนเทศ
และ
พัฒ นา
เว็บไซต์

งานประสาน
การจัด
บัณฑิตศึกษา
ระดับ
ปริญ ญาโท

งานส่งเสริม
มาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา

งาน
ประสาน
การจัด
บัณฑิตศึก
ษา ระดับ
ปริญ ญา
เอก

๑๐

หลักสูตรระดับปริญญาโท มีจานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

๑๑

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education Program in Educational Administration
ชื่อย่อ : ค.ม. (การบริหารการศึกษา): M.Ed. (Educational Administration)
๑. ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีอุด มการณ์และความรู้ในด้านการบริหารจัดการศึกษา
ประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีสู่การปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาในท้องถิ่นและเป็นผู้นาที่ มี
คุณธรรมจริยธรรม สามารถนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมไทยและสั งคมโลก
๒. ความสาคัญของหลักสู ตร
เป็นหลักสูตรที่ส นองความต้อ งการของท้อ งถิ่ นในการผลิ ต ผู้บริ หารให้ มีความสามารถทางการ
บริหารทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานและสามารถนากระบวนการวิจัยไป
ใช้พัฒนางานเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้บริหารเพื่อสนองความต้องการของท้อ งถิ่น
๓. วัตถุประสงค์หลักสูตร
๑. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถนาหลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในสถานศึก ษาและการ
บริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
๒. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ทักษะเจตคติที่ดีแ ละมีคุ ณธรรมจริย ธรรมในการบริหาร
การศึกษา
๓. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
๔. ระบบการจัดการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาเป็ นระบบทวิภ าคภาคการศึ ก ษาละ ๑๕ สั ป ดาห์ โ ดยการเรีย นตามระบบ
การศึกษานี้เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิ ตโดยหนึ่ งปีการศึ กษาแบ่ง ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ที่ มี
ระยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ภาคละ ๑๕ สั ป ดาห์ ก รณี ที่ มีก ารเปิ ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ นให้ ก าหนด
ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า ๘ สัปดาห์และจานวนหน่วยกิ ต โดยมีสัดส่วนเที ยบเคี ยงกันได้กั บการศึ กษา ภาค
ปกติ

๑๒
๕. หลักสูตร
๕.๑. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลัก สูตร
แผน ก (แบบ ก๒)
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
ไม่น้อยกว่า

๔๕
๔๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
๑. หมวดวิชาสัมพันธ์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
๖ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
๑๐๖๕๑๐๑
วิทยาการวิจัย
๓(๓-๐-๖)
Research Methodology
๑๐๖๕๑๐๒
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Research for Educational Administration Development
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๒.๑ วิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
๒๗ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
๑๐๖๕๒๐๑
หลักทฤษฎีและปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Principles, Theories, and Practices of Educational
Administration
๑๐๖๕๒๐๒
ผู้นาทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
๓(๒-๒-๕)
Instructional Leadership and Curriculum
Development
๑๐๖๕๒๐๔
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Administration of Educational Resources
๑๐๖๖๒๐๕
ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
๓(๓-๐-๖)
Professional Principal ship
๑๐๖๕๒๐๖
ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Administration Educational Leadership
๑๐๖๕๒๒๒
การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหาร
๓(๙๐)
สถานศึกษา
Practicum in School and Educational
Administration

๑๓
๑๐๖๕๒๐๘
๑๐๖๕๒๓๑

๑๐๖๕๒๓๒

รหัสวิชา
๑๐๖๕๑๐๓
๑๐๖๕๑๐๔
๑๐๖๕๑๐๕
๑๐๖๕๒๐๓

๑๐๖๕๒๐๙
๑๐๖๕๒๑๐
๑๐๖๕๒๑๑
๑๐๖๕๒๑๒
๑๐๖๕๒๑๓
๑๐๖๕๒๑๔

การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษาสาหรับ
นักบริหารการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
Morals and Professional Code of Ethics for
Educational
Administrators and Directors
การบริหารงานวิชาการ กิจการและกิจกรรมนักเรียน
Academic Administration and Student Affairs
๒.๒ วิชาเลือก
แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า
ชื่อรายวิชา
สถิติเพื่อการวิจัย
Research Statistics
การวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research
สถิติวิจัยขั้นสูง
Advanced Statistics
นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
Educational Policy and Planning for Locality
Development
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การบริหารการเงินและพัสดุ
Administration of School Finance and Materials
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Basic Education Administration
การบริหารการอุดมศึกษา
Higher Education Administration
การบริหารการศึกษานอกระบบ
Non-Formal Education Administration
หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา
Principles of Management in Business Education

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

๖ หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๑๔
๑๐๖๕๒๑๕
๑๐๖๕๒๑๖

การนิเทศการศึกษา
Educational Supervision
การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

School Administration for Excellence
๑๐๖๕๒๑๘

การบริหารและการประเมินโครงการ

๓(๓-๐-๖)

Project Management and Evaluation
๑๐๖๕๒๑๙

กฎหมายการศึกษา

๓(๓-๐-๖)

Educational Laws
๑๐๖๕๒๒๐

เศรษฐศาสตร์การศึกษา

๓(๓-๐-๖)

Economics of Education
๑๐๖๕๒๒๑

การบริหารความขัดแย้ง

๓(๓-๐-๖)

Conflict Management
๑๐๖๕๒๒๓

สัมมนาการบริหารการศึกษา

๓(๓-๐-๖)

Seminar in Educational Administration
๑๐๖๕๒๒๖

ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๓(๓-๐-๖)

National Development Theory According to His Majesty's Initiatives
๑๐๖๕๒๒๗

การพัฒนาทีมงาน

๓(๓-๐-๖)

Team Development
๑๐๖๕๒๒๘

บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา

๓(๓-๐-๖)

Contexts and Trend in Education
๒.๓ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้น คว้า อิสระ
แผน ก แบบ ก๒
๑๐๖๖๓๐๑
วิทยานิพนธ์ แผน ก๒

๑๒ หน่วยกิต
๑๒(๐-๒๔-๑๒)

Thesis
๑๐๖๖๓๐๒

แผน ข
การศึกษาค้นคว้าอิสระ แผน ข
Independent Study

๖ หน่วยกิต
๖(๐-๑๒-๖)

๑๕
๓. รายวิชาเสริม
๓.๑ นักศึกษาจะต้องมี ความรู้ค วามสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้ค อมพิ ว เตอร์
ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่ ค ณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภั ฏ กาแพงเพชรก า หนด
โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเข้าศึ กษาผู้ที่ มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์จ ะต้ องเรียนรายวิ ชาต่อไปนี้ โ ดย
ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
๑๐๖๖๔๐๑

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๒(๒-๑-๓)
English Graduate Students
๑๐๖๖๕๐๑
ดิจิทัลสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๒(๑-๒-๓)
Digital for Graduate Students
๓.๒ นักศึกษาที่ไม่เ คยเรียนวิชาการศึก ษามาก่อ นจะต้ อ งสอบผ่ านความรู้ พื้น ฐาน ทาง
การศึ ก ษาให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการบั ณฑิต ศึ ก ษาก าหนดกรณี ส อบไม่ ผ่ านเกณฑ์ จะต้ อ งเรียน
รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
๑๐๖๕๒๒๙
๑๐๖๕๒๓๐

ชื่อรายวิชา
หลักการศึกษาและการเรียนรู้
Principles of Education and Instruction
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
Educational Innovation and Evaluation

๖. คาอธิบายรายวิชา
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

น(ท-ป-อ)

๑๐๖๕๑๐๑ วิทยาการวิจัย
๓(๓-๐-๖)
Research Methodology
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัยเทคนิคการวิจัยแบบต่า งๆขั้ น ตอน
กระบวนการและการออกแบบงานวิจั ยการเขีย นเค้าโครงการวิ จัยการออกแบบและสร้า งเครื่ องมื อ เพื่ อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานงานวิจัย การประเมินการวิจัย การสังเคราะห์และนาผลการวิจั ย
ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Definition of research, research types, research techniques, research
procedures, research design, research proposal, research tools development for data
collection, research report writing, research evaluation, research synthesis and research
application for development.

๑๖
๑๐๖๕๑๐๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึ กษา
๓(๓-๐-๖)
Research for Educational Administration Development
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระเบียบวิ ธีวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชี พ ทาง
การศึกษา ประเภทของการวิจั ย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ลาดับขั้นของการวิจั ย การ
กาหนดปัญหาและตั้ งคาถามการวิ จัย การกาหนดวัตถุประสงค์ ของการวิจัย สมมติฐาน ตัวแปรที่ศึ ก ษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเขียนนิยามปฏิบัติการ การศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจั ย ที่เ กี่ย วข้ อ ง
การก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย การสร้างเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การ
วิเคราะห์ข้อ มูล การสรุปและอภิ ปรายผลการวิจัย การเขียนบทคัด ย่อ การเขียนรายงานการวิจั ย การ
บริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณนักวิจัย
Analysis, principle, and theories of research methodology, research for
professional development, research types, quantitative research and qualitative research,
research procedures, problem and research question formulation, research objectives,
research hypothesis, variables, population and samples, defining research operation,
review literature, conceptual framework, research tool development, data collection,
data analysis, conclusion and discussion, abstract writing, research reporting, research
management, and research ethics.
๑๐๖๕๑๐๓ สถิติเพื่อการวิจัย
๓(๓-๐-๖)
Statistics for Research
หลักการ และประเภทของสถิติ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
บรรยายและสถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การ
วิเคราะห์ไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม
การเตรียมข้อมูล การลงรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการลงสรุปข้อค้นพบจาก
งานวิจัย
Principles and types of statistics, sampling techniques, data analysis; descriptive
statistics and inferential statistics, compare man analysis, Chi Square Analysis, Regression
Analysis, Analysis of Variance, and Analysis of Co-Variance, Data Preparation, Data Coding,
Analysis, Interpretation, and research Conclusion.
๑๐๖๕๑๐๔ การวิจัยเชิงคุณภาพ
๓(๓-๐-๖)
Qualitative Research
หลักการ แนวคิดทฤษฎี และกระบวนการเกี่ยวกับการวิจัยเชิง คุ ณภาพ รูปแบบการวิจัย เชิ ง
คุณภาพ กรอบความคิดของการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ ข้อดีและข้อจากัดของการวิจัย เชิง คุ ณภาพ การกาหนด

๑๗
ปัญหา การออกแบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลการวิจัย เชิ งคุ ณภาพ เทคนิคการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
Principles, Theories and process of Qualitative Research, forms of qualitative
research, conceptual framework of qualitative research, advantages and research
limitations, research problem formulation, research design, data collection, analysis, and
interpretation, and qualitative research technique, and research report writing.
๑๐๖๕๑๐๕ สถิติวิจัยขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
Advanced Statistics
เทคนิควิธี การวิเคราะห์ทางสถิติ กับตัวแปรเชิงพหุได้แก่ การวิเ คราะห์สหสั มพันธ์และสมการ
ถดถอยเชิ ง พหุ ( Multiple Correlati๐ns and Multiple Regression Analysis) กา ร วิ เ คร า ะ ห์
องค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) การวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง (Path Analysis)การวิ เ คราะห์ ก ารจ า แน ก
ประเภท (Discriminate Analysis) การวิ เ คราะห์ จั ด กลุ่ ม (Cluster Analysis) Hierarchical L๐
glinear M๐dels การวิ เ คราะห์ ตั ว แปรเชิ ง ทวิ แ ละเชิ ง พหุ ข องข้ อ มู ล แบบตาราง ( Bibanate and
Multiple Analysis of Cross-Classification) การวิเคราะห์สหสัมพัน ธ์แบบคาโนนิค อล (Canonical
Analysis)และเทคนิควิธีการทางสถิ ติขั้นสูงใหม่ ๆ เน้นความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการแปลผลการวิเคราะห์
Statistical analysis and multiple variable, multiple correlations and multiple
regression analysis, factor analysis, path analysis, discriminate analysis, cluster analysis,
hierarchical log- linear models , binary and multiple analysis of cross- classification,
canonical analysis, and advanced statistics by using computer program package,
Interpretation from data analysis.
๑๐๖๕๒๐๑ หลักทฤษฎีและปฏิบั ติทางการบริห ารการศึก ษา
๓(๒-๒-๕)
Principles, Theories, and Practices of Educational Administration
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารและการบริ ก าร
การบริหารวิชาการเพื่อคุ ณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อ ม นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริหารและการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัด การศึก ษา การบริหารงาน
บุ ค คล องค์ ก าร ส านั ก งานหรื อ องค์ ค ณะบุ ค คล กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา และผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพื่อเพิ่ มประสิท ธิภาพการบริหารสถานศึ กษาและบริ ห าร
การศึกษา การกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และนาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อ งกับ บริหารของสถาน ศึ ก ษา
และหน่วยงานทางการศึ ก ษาในการเลือ กใช้ท ฤษฏี หลักการ และกระบวนการบริ หารให้ สอดคล้ อ งกั บ
บริบท มหภาคและภูมิสังคมรวมถึ งศึก ษาดู งานสถานศึก ษาที่ประสบความสาเร็จในการประยุก ต์ท ฤษฏี สู่
การปฏิบัติ

๑๘
Analysis, synthesis, theories, principles, process, and function in administration,
academic service for excellent quality ,learning source and environment management,
innovation and technology for management and learning, educational supporting, human
resource management and organizational management, educational and administration
law, planning for high efficiency, relevance of school and education management and
policy setting, plan and strategy, management should be relevance with theory,
principles, and management process, the context, macro and social environment,
theories application.
๑๐๖๕๒๐๒ ผู้นาทางวิชาการและการพัฒนาหลัก สู ตร
๓(๒-๒-๕)
Instructional Leadership and Curriculum Development
หลักการ แนวคิด หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรสถานศึก ษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึ ก ษา
และการบริหารการจัด การเรีย นการสอนเสริ มแนวทางใหม่ การส่งเสริมการจัด การเรียนรู้ เ พื่อ พั ฒ นา
ศักยภาพผู้เรีย น การวัดและประเมิ นผลการเรีย นรู้ สภาพแวดล้อมที่ มีผ ลต่อ หลั กสู ตรและการ พั ฒ นา
หลักสูตร วิธีการและกระบวนการจัดทาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้อ งการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
การติดตาม ประเมิน ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาการนิ เ ทศ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒ นาคุ ณภาพสถานศึ กษา และการ
บริหารการศึกษา
Principles, curriculum and school curriculum, school curriculum development
and instructional management, educational encouragement, measurement and
evaluation, environment that effect to curriculum and curriculum development, method
and curriculum development process for learners, community, and local, monitoring and
curriculum evaluation ,curriculum supervision development, feedback application for
school development and educational development.
๑๐๖๕๒๐๓ นโยบายและการวางแผนพั ฒนาการศึ ก ษาท้ องถิ่น
๓(๓-๐-๖)
Educational Policy and Planning for Locality Development
วิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่ มีผ ล
ต่อการจัดการศึกษา รวมไปถึงทฤษฎีและระบบการวางแผนการศึก ษาเพื่ อนาไปสู่การวิ เ คราะห์และการ
กาหนดนโยบายการศึกษาการวางแผนพัฒนานโยบาย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนานโยบาย
และแผนการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในการบริหารและการจั ดการศึ กษาระดับ ต่างๆเพื่อการวางแผน พั ฒ นา
การศึกษาในระดับ ท้อ งถิ่ นทั้ งระดั บเขตพื้น ที่การศึ กษาและสถานศึก ษาการประสานแผนและการน าไป
ปฏิบัติตลอดจนการประเมิ นนโยบาย การติดตาม ประเมินผลการใช้แ ผนพัฒ นาการศึก ษาท้ องถิ่น และ
การรายงานผลการดาเนินการ

๑๙
Analysis, principle and basic concept of economics, effects of social, politics
and technology to education, theory and educational planning system for policy
formulation and analysis, planning for policy development, educational quality
development, local educational management policy implementation, policy evaluation,
reporting.
๑๐๖๕๒๐๔ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Administration of Educational Resources
วิ เ คราะห์ ห ลั ก และระบบการจั ด การศึ ก ษา เทคนิ ค การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การจัดวางระบบควบคุ มภายใน เทคนิคการบริ หารจั ด การ
สภาพแวดล้ อ มภายในสถานศึ ก ษาเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การได้ อย่ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ แนวคิ ด ทา ง
เศรษฐศาสตร์การศึก ษามาใช้ ในการวางแผนและการบริ หารทรั พยากรทางการศึ กษา รวมไปถึงบทบาท
ของผู้บริหารในการส่งเสริ มการมีส่ว นร่ว มของชุ มชนและท้อ งถิ่น ในการจั ดการศึก ษา การสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ให้ กับผู้เรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพั ฒ นาผู้เ รีย น โดยการแสวงหาและใช้ ทรั พยากรทางการศึก ษาอย่า งเหมาะสม หลักการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการแหล่ง การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และการบริห าร
จัดการงบประมาณการเงินและบัญชีได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ถู กต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยใช้ห ลั ก
ธรรมาภิบาล
Analysis principle and educational system, technique for educational
management, human resources management, law in education, law about general
management, financial, and building, internal controlling system, management
techniques, environment in school, the economics concept for education management,
the planning and administration of resources, administrators roles for supporting the
participation from community, encouraging ethics, morals, values, and expected
characteristic for learners. students supporting system and activities, administration of
education resources, human administration, learning sources administration, budget and
financial administration, the transparency and good governance.
๑๐๖๖๒๐๕ ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
๓(๓-๐-๖)
Professional Principal ship
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผู้บริหารมืออาชีพ องค์ประกอบของผู้บริห าร มื อ
อาชี พ จิ ต วิ ญ ญาณ อุ ด มการณ์ ข องผู้ บ ริห าร แนวทา งการพั ฒ นาเป็ น ผู้บ ริห ารมื อ อาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถนะของผู้บริ หาร การเป็นมีปฏิสั มพัน ธ์ที่ ดีแ ละการพัฒ นาเพื่อนร่ว มงาน มนุษ ย์

๒๐
สัมพันธ์และความสามารถในการทางานร่ว มกับผู้ อื่น ความรับผิดชอบต่ อผลการปฏิ บัติ งาน การมีส่ว น
ร่วมในองค์การวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Analysis, principle, concept, theories about professional administrators,
characters of professional administrators, administrators’ ideology development
guideline, personality development and administrators capacities, good relations and
colleagues development, human relations and working in team accountability,
participation in organization, ethics, profession code of conduct.
๑๐๖๕๒๐๖ ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึก ษา
๓(๓-๐-๖)
Administration Educational Leadership
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย หลักการ กลวิธีและความส าคั ญของการนิ เทศการศึก ษา รูปแบบ
การนิเทศการศึก ษา การวางแผนกระบวนการและเทคนิค การนิ เ ทศการศึก ษาการนิ เทศเพื่อ พั ฒนาครู ใ ห้
จั ด การการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นให้ เ ติ บ โตเต็ มตามศั ก ยภาพ การก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการนิเทศ
การศึกษากากับดูแลการประเมินผลการนิ เทศ รวมถึงหลักการทฤษฏีภาวะผู้นาต่อการบริหารงานในองค์ ก ร
บุคลิกลักษณะ ของผู้นาที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมผู้ น าจิ ต วิ ญ ญาณและอุ ด มการณ์ ข องผู้ บ ริ ห าร ปฏิ สั มพั น ธ์ แ ละการพั ฒ นาเพื่ อ นร่ ว มงา น
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และท้องถิ่น การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารความ
เสี่ ย งและความขั ดแย้ ง การใช้ทั ก ษะความสามารถของผู้ นาในการโน้มน้ าวจู ง ใจผู้ต ามการสร้างทีมงาน
ทักษะในการบริหารการจั ด การ การบริหารงานระบบเครื อข่า ย การกากับติด ตาม ส่งเสริมและประเมิ น
สถานศึกษา การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ การใช้ความเป็นผู้นาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
Concept, theories, meaning, principle, techniques, and the significance of
supervision, supervision procedures, process planning and supervision techniques,
supervision for teacher development, monitoring and evaluation, principles of leadership
in educational administration, leaders’ personalities, analysis of world and social changing,
change agent, administrators ideology, relationship between school and community,
budget for education promotion, risk management, conflict management, leadership skills,
the team motivation, management skills, networking system management, monitoring and
evaluation, decision making.
๑๐๖๕๒๐๘ การประกันคุณภาพการศึก ษา
๓(๒-๒-๕)
Educational Quality Assurance
วิเคราะห์ ความหมาย หลักการและกระบวนการในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาการปร ะกั น
คุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึก ษา ระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาทั้ งภายในและภายนอก
การก ากั บ ติ ด ตามการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาสามารถจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเองของ

๒๑
สถานศึกษาเพื่ อ รองรั บ การประเมิ นภายนอกและนาผลการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาไปใช้เ พื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาอย่างต่อ เนื่อ งเป็นระบบสามารถกากั บติ ดตาม และนาผลการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาไปใช้
เพื่อพัฒนาการศึก ษาอย่า งมีประสิท ธิภาพ และสามารถนาหลัก การแนวคิ ด เกี่ย วกับ การประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาในอนาคตไป การศึกษาดูงานสถานศึก ษาที่ประสบความสาเร็จ ด้านการประกัน คุ ณภาพน า มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
Analysis, meaning, principle and quality assurance process, internal and
external quality assurance, school quality assurance system, evaluation system, self
assessment report, application of SAR for school development, field trip education, best
practice applying in school.
๑๐๖๕๒๐๙ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
Human Resource Management
วิเคราะห์ห ลั กการแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารทรั พยากรมนุ ษ ย์ การจูงใจและ
จิตวิทยาในการบริ หารการนาแนวคิ ด ทฤษฎีแ ละหลั ก พฤติ กรรมศาสตร์ มาใช้ ในการบริ หารงานบุ ค คล
นโยบายระเบียบกฎหมายและองค์กรที่เ กี่ย วข้อ งกั บการบริหารงานบุค คล รวมไปถึงบทบาทหน้า ที่ ข อง
ผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปัญหาแนวโน้มและการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เ พื่อ ความเป็ น เลิ ศ
ทางการศึกษา
Analysis the principle, concept, and theories of human resource management,
the motivation and psychology in administration, application theories and behavioral
science for personnel management, the human regulation and laws, human resource
management that includes the administrators’ role, the problems and human resource
management for excellent educational management.
๑๐๖๕๒๑๐ การบริหารการเงินและพัสดุ
๓(๓-๐-๖)
Administration of School Finance and Materials
วิเคราะห์ แนวคิดระบบกระบวนการงบประมาณการเงิน และพัสดุ แนวคิ ดเกี่ยวกั บการลงทุ น
ทางการศึกษากฎระเบีย บและข้ อ ขัง คั บที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ งบประมาณการเงิน และพั ส ดุแนวปฏิ บัติ ใ น การ
จัดทาและบริหารงบประมาณการเงินและพัส ดุก ารระดมทรั พยากรและลงทุน ในการจั ดการศึ ก ษาของ
ท้องถิ่นศึกษาวิเ คราะห์ ปัญหาและแนวทางพั ฒนาเกี่ย วกั บการบริหารงบประมาณการเงิ นและพั ส ดุ โ ดย
เน้นการบริหารในเขตพื้นฐานที่การศึกษาและสถานศึกษา
Analysis, concept, system, process in school finance and materials, the concept
of education investment, regulation of finance and materials administration, gathering
resources for local educational administration ,problem analysis, guideline for developing
school finance and materials management.

๒๒
๑๐๖๕๒๑๑ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓(๓-๐-๖)
Basic Education Administration
วิ เ คราะห์ ป รั ช ญา นโยบายและจุ ด มุ่ ง หมายในการจัด การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน บทบาทและ
เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่างๆ เน้นหลักการบริหารและนิเทศงานในโรงเรียนที่จั ดการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน
การศึกษาการบริหารโรงเรียนที่จัด การศึ กษาขั้น พื้น ฐานของสถานศึก ษาในท้อ งถิ่น ปัญหาและแนวโน้ ม
ใหม่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Philosophical analysis, policy and goal in basic education administration, role
and duties in education. Administration and school supervision, basic education
management for local school, educational problems and new trend for basic education
๑๐๖๕๒๑๒ การบริหารการอุดมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Higher Education Administration
ปรัชญา ทฤษฎี และกระบวนการในการบริหารการอุ ดมศึ กษา ทั้งในระดับปริญ ญาและต่ า
กว่าระดับปริญญา อาชีวศึกษา พลศึกษา และอื่นๆ การบริหารการอุดมศึกษาไทย การบริหารอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มใหม่การบริหารการอุดมศึกษาในปัจจุบัน
Philosophy, theories, and process in higher education administration, bachelor
degree and undergraduate degree, vocational education, physical education ,higher
education administration for local development, problems and new approach for higher
education development.
๑๐๖๕๒๑๓ การบริหารการศึกษานอกระบบ
๓(๓-๐-๖)
Non-Formal Education Administration
แนวคิดเกี่ยวกับการศึ กษาตลอดชี วิต และวิเคราะห์ปรัชญา นโยบายและจุดมุ่งหมายในการ
จัดการศึกษานอกระบบ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดั บต่างๆ เน้นหลักการบริหารและการ
นิเทศงานในการจัดการศึ กษานอกระบบ การศึกษาการบริหารการศึก ษานอกระบบของท้ องถิ่ น ปัญหา
และแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ปรัชญา ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสาคัญของการศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย พัฒนาการ การศึกษานอกระบบในประเทศไทย การจัดการศึกษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยในต่างประเทศ

๒๓
Concept of lifelong learning, philosophy analysis, policy and goal for non- formal
education administration, the roles and function of officers, administration principle and
supervision for non- formal education. local non- formal education administration,
problems and new trend for non-formal education, the formal education and non-formal
education and informal education, philosophy, definition, trait, and importance of nonformal education, development of formal education in Thailand ,non- formal and
informal education aboard.
๑๐๖๕๒๑๔ หลักการบริหารธุรกิจการศึก ษา
๓(๓-๐-๖)
Principles of Management in Business Education
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุร กิจ ความแตกต่างระหว่างการบริหารการศึก ษาและ
การบริหารธุรกิจ วิวัฒนาการบริหารธุรกิจหน้าที่ข องผู้จัด การ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดงาน
บุ ค คล การควบคุ ม การตั ด สิ น ใจ ปั ญ หาในการบริ ห ารธุ ร กิ จ อิ ท ธิ พลของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มีต่ อ กา ร
บริหารธุรกิจ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการในการบริ หารองค์การธุร กิจทางการศึก ษารวมไปถึ งการวิ เครา ะห์
ผลการตอบแทนทางการศึกษา
Principles of business management, differences between education
management and business management, evolution of business management,
organization management, personnel management, controlling, decision making in
business the influence of environment to business management, the techniques and
method in business education, the analysis of result in education.
๑๐๖๕๒๑๕ การนิเทศการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Educational Supervision
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย หลักการ กลวิธีและความสาคัญของการนิเทศการศึ กษา รูปแบบ
การนิเทศการศึกษา การวางแผนกระบวนการและเทคนิคการนิเทศการศึ กษาการนิเ ทศเพื่อ พั ฒนาครู ใ ห้
จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความสามารถเต็ มตามศั กยภาพ การกากับติดตามและประเมิน ผลการ
นิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา การนิเทศครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาที่ สัมพั น ธ์ กั บ ระบบประกั น คุ ณภาพและประเมิน
คุณภาพการศึ ก ษา การพัฒนาที มงานการนิ เทศภายใน บทบาทของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในการ วาง
แผนการนิเทศและกากับดูแลการประเมินผลการนิเทศ
Conceptual framework, theories, meaning, principles and importance of
educational supervision, forms of educational supervision, planning, process, and
techniques of educational supervision for teachers’ development. Monitoring and

๒๔
evaluation of educational supervision, education administration in school, teachers
supervision, education development that suitable with quality assurance system, team
of internal supervision, roles of administrators in supervision planning and evaluation the
supervision.
๑๐๖๕๒๑๖ การบริหารสถาบันการศึก ษาเพื่อ ความเป็น เลิ ศ
๓(๒-๒-๕)
School Administration for Excellence
ปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละนโยบายการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ต่ างๆ โครงสร้ า งและการจัด
องค์การในการบริ หารการศึก ษาของไทยในระดับ ประเทศและระบบเขตพื้น ที่การศึ กษา การจัดระบบ
บริ ห ารงานภายในสถาบั นการศึ ก ษาและการประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้ เ หมาะกั บ ประเภท ระดั บ และขนาดของ
สถาบันการศึกษา งานและการจัดการระบบงานในการบริ การหน่ วยงานทางการศึก ษาและสถานศึ ก ษา
การนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่า งๆ มาประยุกต์ใช้ ในการบริหารสถาบั นการศึ ก ษา การรับรองวิ ท ย
ฐานะและการประกันคุณภาพการศึก ษา การประยุกต์ใช้ แนวคิดใหม่ในการบริหารเพื่อยกระดั บคุ ณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
Philosophy, aims, and policy in education administration, structure and
organization administration, local area of education, internal administration and
application for kinds or level of school, Job and system in education, innovation and
technology application at school, quality assurance, new concept for instructional
development.
๑๐๖๕๒๑๘ การบริหารและประเมินโครงการ
๓(๓-๐-๖)
Project Management and Evaluation
วิเคราะห์แนวคิ ด หลักการและทฤษฎี กระบวนและรูปแบบการประเมิน โครงการ เทคนิ ค
วิ ธี ก ารประเมิ น โครงการ การวิ เ คราะห์ โ ครงการ การเลือ กและพั ฒ นาเครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิน
โครงการ การออกแบบการประเมินโครงการ การเขียนเค้าโครงการประเมินโครงการ การรายงานผลการ
ประเมิน การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
Analysis, concept, principle, theories, process, and model of project evaluation,
project evaluation techniques, methodology of project evaluation, selection and tools
development, project evaluation design, proposal writing, report writing, benefit of
project evaluation, using the result of project evaluation for education development

๒๕
๑๐๖๕๒๑๙ กฎหมายการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Educational Laws
วิ เ คราะห์ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ นเกี่ ย วกั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญัติ กฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การจัดและบริหารการศึ กษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี ตัวอย่างการใช้กฎหมายทาง
การศึกษา ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
Analysis of basic educational laws, constitutional laws, enactment, regulation,
and imperatives in education administration, case study analysis, the example for
education laws, problems and solution.
๑๐๖๕๒๒๐ เศรษฐศาสตร์การศึก ษา
๓(๓-๐-๖)
Economics of Education
หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้ องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพั ฒนาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ หลักการจัดสรรทรัพยากร การวางแผนกาลังคนกับ การลงทุ นด้านการศึก ษาเปรี ยบเทีย บการ
ลงทุ น ด้ า นการศึ ก ษา ความคุ้ มค่ า วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ นกั บ ผลตอบแทนทางการศึ ก ษาและการพัฒนา
ประเทศแหล่งที่มาของการลงทุนในการจั ดการศึกษาระดับท้ องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้ อ งถิ่ น
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง แนวโน้มของเศรษฐกิจเพื่อมาวางแผนการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน
Basic of economics of education, relation between education and economy,
management of resources, about human resource planning and investment for
education, cost benefit comparison, investment analysis and result, country
development, local education administration, economy development, analysis on
changing economic for education development planning.
๑๐๖๕๒๒๑ การบริหารความขัดแย้ง
๓(๓-๐-๖)
Conflict Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์ การ เทคนิคและกระบวนการบริหารความขั ด แย้ ง
ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกั บความขั ดแย้งในองค์การ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและการเรียนรู้ จ าก
กรณีความขัดแย้งเพื่อการพัฒนาองค์การ
Concepts, theories of conflict management in organization, techniques and
process of conflict management, application of theories, and learn from case study of
conflict management for organization development.

๒๖

๑๐๖๕๒๒๒ การฝึกปฏิบัติการบริ หารการศึ กษาและบริ หารสถานศึ กษา

๓(๙๐)

Practice in Educational Administrators
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ หารการศึก ษาและการบริห ารสถานศึ กษา โดยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชีพ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามโครงสร้างการบริ หารสถานศึ กษา นโยบายและการกาหนดยุท ธศา สตร์
การบริ ห ารการศึ ก ษา การบริ หารหลั กสู ต ร และการจัด การเรีย นรู้ การบริ หารทรัพยากรมนุษ ย์ทาง
การศึกษา การบริหารงบประมาณการเงิน การบริหารทั่วไป การบริหารการวิจัย และการบริการวิชาการ
จิตวิญญาณและอุด มการณ์ ของผู้ บริ หาร แนวทางการพัฒนาเป็ นผู้ บริห ารมือ อาชี พ การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร หลักธรรมาภิบาล
และความซื่ อ สั ต ย์ สุจ ริต จรรยาบรรณวิ ช าชี พที่คุ รุ สภาก าหนด การปฏิ บัติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ดี มี จิต
สาธารณะและเสียสละให้สังคม
Practice in educational administrators, the training for professional experiences in
administration, the structure of school administration, policy, and strategies in education
administration, curriculum management, and learning operation, human resources
management, finance management, general management, research project management,
spirit and ideal of administrators, professional administrators, knowledge management in
administration, ethics and moral of administrators, good governance principles, and
social mindsetety.
๑๐๖๕๒๒๓ สัมมนาการบริหารการศึกษาและเปรียบเทีย บระบบการศึ กษา
๓(๒-๒-๕)
Seminar in Educational Administrators and Compare
Educational System
หลักการ แนวคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใ ช้ อภิปรายและระดมความคิ ดเกี่ย วกั บแน วคิ ด
ปรัชญา ประเด็นปัญหา ประสบการณ์ การศึกษา ระบบการศึกษา การบริหารและการจัดการศึก ษาใน
ประเทศและต่างประเทศ จัดประชุมสัมมนาทางการบริหารการศึกษา สร้างสรรค์ ปรับปรุ ง พัฒนา แก้ไข
ต่อยอด และสามารถจัดทารายงานเพื่ อนาเสนออย่า งเป็นระบบมีมาตรฐาน รวมทั้งใช้หลักวิชากา รเพื่ อ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไ ขปัญหา ทาให้เกิดนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่ อ
การบริหารจัดการศึกษา เปรียบเทียบการจัดการศึ กษาโดยจั ด กิจกรรมทั ศนศึ ก ษาดู งานในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ
Principles, concept, analysis, and application in discussion and brain storming,
concept, philosophy, problems on,educational system, administration in Thailand and
aboard, seminar in educational administrators and compare educational system, creation,
improvement, development, and reporting for standard system, analysis for solving
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problems, construct innovation, comparison education system by joining the fieldtrip in
Thailand and aboard.
๑๐๖๕๒๒๖ ทฤษฎีพัฒนาประเทศอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ
๓(๓-๐-๖)
National Development Theories According to His Majesty's
Initiatives
แนวคิดและทฤษฎีอั นเนื่ องมาจากพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัวที่ ปรากฏใน
เอกสารและหลักฐานต่างๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบั ติ เพื่อนาทฤษฎีหรือ แนวคิดไปประยุกต์ ใ ช้ ใ น
การพัฒนา และการบริหารทรั พยากรทางการศึก ษาให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อการจั ด การศึก ษา การพัฒ นา
ท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต
Concept and theories of national development theories based on his
majesty's initiatives, using the theories or conceptual ideas to apply in education
development, and resources management in education for benefit of education, local
development, country development in present and future.
๑๐๖๕๒๒๗ การพัฒนาทีมงาน
๓(๓-๐-๖)
Team Development
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดและความสาคัญของทีมงาน กระบวนการ ขั้นตอนรูปแบบของการ
สร้างทีมงาน การพัฒนาทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารตลอดจนบทบาทของสมาชิ กในทีม งานที่
ทาให้เกิดคุณภาพในการบริหาร
Principles, theories, concept, and importance of team, process, procedure,
format of team development, team efficiency development in administration and role
of team’s members.
๑๐๖๕๒๒๘ บริบทและแนวโน้มทางการศึก ษา
๓(๓-๐-๖)
Contexts and Trend in Education
วิเคราะห์ปรัชญาพื้นฐานและปรัชญาการศึก ษาที่เ น้นผู้เรีย นเป็น ศูนย์ก ลาง แนวคิดในการจั ด
การศึกษาและภู มิปัญ ญาไทย การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่ มีผ ลต่อ การจัดและบริ ห าร
การศึกษา บทบาทของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาสัง คม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนทัศน์ใหม่ ใ น
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สัมมนาปัญหาและแนวโน้มของการจัด การศึก ษาของท้องถิ่น พัฒนามโน
ทัศน์และแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษา
Analysis on basic philosophy and education philosophy about child centered,
concept of education, Thai wisdom, politics, economy, social, and technology to
education administration, the roles of education that effect to social, economy and
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politics, new paradigm in education changing, seminar the problems in context and trend
in education for local schools, concept development and guideline for solving problems
and education development.
๑๐๖๕๒๒๙ หลักการศึกษาและการเรียนรู้
๓(๓-๐-๖)
(Principles of Education and Instruction)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษากับศาสตร์ที่เ กี่ยวข้อ งปรัชญาการศึ กษา จิตวิทยาการศึกษา
ประวัติ แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึก ษาไทยพระราชบัญ ญัติการศึก ษา แผนการศึกษาแห่งชาติ ผู้บริหาร
กับการพัฒนาประเทศองค์ กรวิ ชาชี พ ใบประกอบวิชาชี พหลั กสู ตร แนวคิดพื้นฐานเกี่ย วกับ การจั ด การ
เรียนการสอนปัญหา แนวโน้มของการจัด และบริหารจัดการศึกษาของไทย
Basic concepts in education, science philosophy, psychology, history study,
influencing ideas in Thai education, national education plan teachers and administrators
to develop country and professional organization, curriculum and basic concept in
instructional solving problems, trend of Thai education system.
๑๐๖๕๒๓๐ นวัตกรรมและการประเมินผลการศึ ก ษา
๓(๓-๐-๖)
Educational Innovation and Evaluation
แนวคิ ด ทฤษฏี นวั ต กรรมการประเมิ นผลการศึ ก ษา เทคโนโลยีแ ละสารสนเทศทางการ
ความสาคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนการจัดการเรี ย น
การสอน กระบวนการสื่ อ ความหมายสื่ อ และนวั ต กรรมการเรีย นการสอนการผลิ ตและการใช้ สื่ อ และ
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิ นผลหลั กการวั ดผลประเมิน ผลการเรียนการสอนการ สร้ า ง
และหาคุณภาพเครื่อ งมือ การวั ดผลระเบี ยบและการประเมินผลการเรีย นการสอนตามหลั กสู ตรร ะดั บ
ต่างๆปัญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหา การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวั ตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือ ข่ายการเรี ย นรู้
การสร้าง ออกแบบ การนาไปใช้การประเมินผลการปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง
ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศสาหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนใน
อนาคตได้อย่า งเหมาะสมสอดคล้อ งกับระดั บการศึ ก ษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ เรี ยนเกิ ด การเรีย นรู้ที่ ดี สามารถ
แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรีย นรู้ของผู้ เรียนให้มีคุ ณธรรมและจริ ยธรร มใน
การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Concept, theories, innovation in evaluation. technology and information in
education, education innovation, evaluation, media in education, teaching aid material
construction, evaluation principles, construct and quality improvement the tools for
measurement and evaluation, problems and solution in evaluation for each curriculum
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analysis of problems from using innovation, technology, and information design for
innovation in education development , searching skills for atudents and construct their
new knowledge, ethics and moral for students in using innovation, technology for learning
processมinnovation evaluation of science and technology that can develop students
achievement.
๑๐๖๕๒๓๑ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึก ษา
๓(๓-๐-๖)
สาหรับนักบริหารการศึก ษา
Moral Ethics and Professional Code of Ethics for Educational
Administration and Director
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ของหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชี พสาหรั บผู้ บริหารสถานศึ กษาและผู้บริ หารการศึ กษาที่ คุรุส ภากาหนด สามารถ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะและเสี ย สละให้ สั ง คม สามารถปฏิ บั ติ ต นตา ม
จรรยาบรรณของวิช าชี พผู้ บริห ารสถานศึ กษาและผู้ บริ หา รการศึ กษาสามารถเสนอแนวคิ ดในการน า
หลักการเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการพึ่ งพาและความ
ร่วมมือ ระหว่างบุคคลกับองค์การ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในสังคมยุคปัจจุบัน
Analysis, principles, concept of moral and professional code of ethics for
educational administration and director, good performance on administration, service
mind for social, the professional ethics of administrators, using the moral and
professional code of ethics for educational administration, encourage the moral
application in social, participation of person in organization that appropriate with
situation.
๑๐๖๕๒๓๒ การบริหารงานวิชาการ กิจการและกิจการนักเรียน
๓ (๓-๐-๖)
Academic Administration and Student Activities
หลักการ แนวคิด ของการบริหารงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา กิจการและ
กิ จ กรรมนั ก เรีย นกิ จกรรมเสริ มหลั ก สูต รและกิ จกรรมนัก เรีย นเพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพผู้เ รีย นให้ รู้จักการ
จั ด การและคิ ด เป็ น คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ คิ ด อย่ างมี วิ จารณญาณ คิ ด อย่ า งเป็ นระบบ และคิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทัก ษะชีวิต ของผู้เรียนสร้า งองค์ ค วามรู้เ กี่ยวกับการบริหารจั ดการให้
เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบบ
การแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และสามารถส่งเสริ ม
วินัยคุณธรรมจริย ธรรมและความสามั ค คี ในหมู่ ค ณะ นานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ใ นการ พั ฒ นา
กิจการและกิจกรรมนักเรียนได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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principles, concept of academic administration, education development ,
students activities, activities for curriculum and learners development in management,
think, analyze, synthesize, systematic thinking, creative thinking, critical thinking, support
the life skills for learners, the learners can construct their knowledge in management,
learners development administration and student activities, social activities, public
benefit, helping system, and encourage the discipline students, moral, ethics and unity
in team innovation and technology application for activities based on school context.
๑๐๖๖๓๐๑ วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก๒
๑๒(๐-๒๔-๑๒)
Thesis
ศึกษาและวิจัยเกี่ย วกั บปั ญหา กระบวนการ ปัจจัยเกี่ยวข้องทางด้านการบริหารการ ศึ ก ษา
เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิ งวิชาการ การนาทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึ กษา โดย
อาศัยเทคนิควิธีวิจัยและการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา
study and research about problems, process, factors of education
administration, focus on academic creative, theories application, techniques in solving
problem in education by using research techniques, and searching new knowledge for
education development.
๑๐๖๖๓๐๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ แผน ข
๖(๐-๑๒-๖)
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าประเด็น ปัญ หาที่ สนใจ โดยยึดหลักการ แนวคิดและทฤษฏี ด้านการบริห าร
การศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ แสวงหาวิธี การบริ หารการศึ กษา ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ ผู้ ส อน
และกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
independent study about problem, principle, concept, and theories in
administration for solving problems or searching the new knowledge or new techniques
for administration under the guideline of advisor and lecturer and committee in that
independent study.
๑๐๖๖๔๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับนั กศึก ษาบัณ ฑิตศึก ษา
๒(๒-๑-๓)
English for Graduate Students
ฝึกทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอั งกฤษ เน้นการพูด อ่าน
และสรุปใจความสาคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคั ดย่อภาษาอั ง กฤษ
โดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๓๑
Skills practice, the basic English skills; listening, speaking, reading, and writing
skills, focus on speaking, reading and summarize the main idea of abstract and academic
documents. Practice writing abstract from media or electronic media.
๑๐๖๖๕๐๑ ดิจิทัลสาหรับนักศึกษาบัณ ฑิตศึก ษา
๒(๑-๒-๓)
Digital for Graduate Students
ฝึกทักษะ โปรแกรม และแอปพลิเ คชั่นในการใช้ งานในระดับ บั ณฑิต ศึ กษาในการวิ เ ครา ะห์
ข้อมูลทางวิจัย รวมถึงความรู้เกี่ ยวกับ ดิจิทั ล คอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิว เตอร์ เน้นทักษะเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การใช้ แ ละการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล อิ น เตอร์ เ น็ ท การใช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ใ นการ
บริหารงาน และเทคโนโลยีส ารสนเทศสาหรับ นัก ศึ ก ษาระดั บบั ณฑิ ต ศึ กษา การใช้ฐานข้อมู ล เพื่ อ การ
สืบค้นและอ้างอิง ทักษะการใช้แอปพลิเ คชั่น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็จรู ปเพื่ อประยุ กต์ ใช้ในการท า
วิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย
Practice skills, program and application for analysis data of research, knowledge
about digital, computer and using computer for Graduate Students, using technology in
searching data or information from internet for developing research. program application
in job management, using data base for reference, using application skills, package of
computer program for research, writing research article and research presentation.

๓๒

ข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(สังคม-มัธยมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึก ษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท : ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปริญญาเอก : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
๑. การบริหารการศึกษา
๒. การวิจัยทางการศึกษา
๓. การวัดและประเมินทางการศึกษา
๔. สถิติเพื่อการวิจัย
๕. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท : นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาเอก : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
๑. การบริหารการศึกษา
๒. การวิจัยทางศึกษา
๓. การสื่อสาร
๔. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

๓๓

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาเอก : กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
๑. การบริหารการศึกษา
๒. การวิจัยทางศึกษา
๓. การพัฒนารูปแบบ
๔. ประกันคุณภาพการศึกษา

๓๔

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพั ฒนา)
Master of Arts (Administration and Development Strategy)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพั ฒนา)
M.A. (Administration and Development Strategy)
๑. ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารและการพั ฒนาภายใต้บริบทของสัง คมไทยและ
การพัฒนาอย่า งยั่ งยื นตามศาสตร์ พระราชา โดยมุ่งพัฒ นาศัก ยภาพของบุ คลากรในท้ อ งถิ่ นให้ เ ป็ น นั ก
บริ ห ารและนัก พั ฒ นาที่มีวิ สั ยทั ศ น์ก ว้ างไกล มี ค วามรู้ และทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ความ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ และทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุ ทธศา สตร์
ชาติ ๒๐ ปี และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ เพื่ อ น าไปสู่ก ารวางแผนกลยุท ธ์ และการ
กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ส อดคล้อ งกั บบริ บทขององค์ กร ท้องถิ่น และประเทศชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์และสานึกความรับ ผิดชอบต่อท้อ งถิ่นและประเทศชาติ
๒. ความสาคัญของหลักสู ตร
หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูต รที่ มุ่ง สร้า งบุ คลากรในองค์ กรภาครั ฐ ภาคเอกชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้เป็นนักบริหาร และนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมส่ ว นรวม
มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการการวิ จัย และการวางแผนกลยุ ท ธ์ที่ ส อดคล้ อ งกั บวิ เ คราะห์ สถานการณ์ ค วาม
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนยุทธศาสตร์ การพั ฒนาประเทศ และหลักการพั ฒนาตามศาสตร์ พระราชา เพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาองค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อสร้างมหาบัณฑิตเป็นนักบริหารและนักพัฒนาให้มีคุณลั กษณะดังนี้
๑. มีอุดมการณ์ และความเป็น ผู้นาที่ มีวิสั ยทั ศ น์ก ว้า งไกล มีความสามารถในการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาองค์กร ท้องถิ่น และประเทศชาติที่สอดคล้อ งกั บบริ บทขององค์ กร ท้องถิ่น และประเทศภายใต้
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
๒. มีความรู้และทักษะการวิจัยเพื่อ นาไปประยุกต์ ใช้ใ นการบริ หารและการพั ฒนาท้อ งถิ่น และ
ประเทศ
๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

๓๕
๔. ระบบการจัดการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาเป็ นระบบทวิภ าคภาคการศึก ษาละ ๑๕ สั ป ดาห์ โ ดยการเรี ยนตามระบบ
การศึกษานี้เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิ ตโดยหนึ่ งปีการศึ กษาแบ่ง ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ที่ มี
ระยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ภาคละ ๑๕ สั ป ดาห์ ก รณี ที่ มีก ารเปิ ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ นให้ ก าหนด
ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า ๘ สัปดาห์และจานวนหน่วยกิ ต โดยมีสัดส่วนเที ยบเคี ยงกันได้กั บการศึ กษา ภาค
ปกติ
๕. หลักสูตร
๕.๑. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลัก สูตร
แผน ก (แบบ ก๒)
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
ไม่น้อยกว่า

๓๙
๓๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
๑. หมวดวิชาสัมพันธ์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ๙ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
๒๕๐๖๑๐๑
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Concepts and Theories of Development
๓๕๖๕๑๐๑
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
Organization and Human Resource
Management
๒๕๐๖๑๐๒
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
Research Methodology in Social
Sciences
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
แผน ก แบบ ก๒ ๑๘ หน่วยกิต / แผน ข ๒๔ หน่วยกิต
๒.๑. วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก๒ และ แผน ข ๑๕ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-อ)
๓๕๖๖๒๐๑
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
(๓-๐-๖)
Planning and Strategic Management
๒๕๐๖๒๐๑ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓(๓-๐-๖)
The King’s Wisdom and Sustainable
Development

๓๖
๒๕๓๖๒๐๒

การฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์
๓(๐-๖-๓)
เชิงประเด็น
Practicum in the Issue-based Strategic
Planning
๒๕๓๖๒๐๘ การสัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและ
๓(๒-๒-๕)
การพัฒนา
Seminar in Development Strategy
๑๐๔๖๒๐๑ การวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารและ
๓(๒-๒-๕)
การพัฒนา
Research in Administration and
Development Strategy
๒.๒ วิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
แผน ก (แบบ ก๒) ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
๒๕๐๖๒๐๒ ภูมิภาคศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Regional Study
๒๕๐๖๒๐๓ สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓(๓-๐-๖)
Sociology for Sustainable Development
๒๕๓๖๒๐๔ การจัดการทุนทางสังคมและทุนวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖)
Social and Culture Capital Management
๒๕๗๖๒๐๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Economics for Development
๓๐๑๖๒๐๑ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อ
๓(๓-๐-๖)
การพัฒนา
Intercultural Communication for l
Development
๓๕๖๖๒๐๒ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ๓ (๓-๐-๖)
กับการพัฒนา
Supply Chain Management and Logistics for
Development

๓๗
๒.๓ วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
๒๕๓๖๓๐๒
วิทยานิพนธ์ แผน ก (แบบ ก๒) ๑๒ หน่วยกิต
Thesis
๒๕๓๖๓๐๓
การศึกษาค้นคว้าอิสระ แผน ข ๖ หน่วยกิต
Independent Study
๓. รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษา)
๓.๑ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสอบผ่ า นการ ทดสอบควา มรู้ ความสามารถด้ า น
ภาษาอังกฤษและด้านคอมพิ ว เตอร์ อยู่ ในเกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึก ษาประจาสาขาวิชาก าหนด
กรณีความรู้ความสามารถต่ากว่า เกณฑ์ที่ มหาวิ ทยาลัย กาหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ โดยไม่ นั บ
หน่วยกิต เพื่อจบการศึกษา
รหัสวิชา
๑๕๕๖๔๐๑

๔๑๒๖๔๐๑

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ
๓(๓-๐-๖)
บัณฑิตศึกษา
Academic English for Graduate Studies
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕)
Information Technology for Graduate
Students

๖. คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
๒๕๐๖๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
๓ (๓-๐-๖)
Concepts and Theories of Development
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารพั ฒ นา พลวั ต ของการพั ฒ นา ผลกระทบและความสั มพั นธ์ ข องการ
พัฒนาที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อมต่า ง ๆ หลักการพัฒนาที่ยั่งยื น ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกรณีศึกษาตามหลักการและทฤษฎี การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ
Concepts and theories of development, dynamic of development, impact and
importance of Development to economy, society, culture, politics and environment
sustainable development principles, Philosophy of Sufficiency Economy and case study
of principles and variety of development theories

๓๘
๓๕๖๖๑๐๑

องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
๓ (๓-๐-๖)
Organization and Human Resource Management
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ ภาวะผู้นา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา
ศักยภาพและการจูงใจ การประเมินผลองค์การและการจั ดการทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดการด้านสุขภาพ
และความปลอดภั ย ในการท างาน กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ คุ ณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารงาน
Principles, concepts, organizational theories, design of organization structure,
leadership, human resource management, job analysis, manpower planning, recruitment,
selection, potential development and motivation, evaluation of organization and human
resource management, health management and safety in a working place, laws related
to human resource management, ethics, moral and social responsibility in administration
๒๕๐๖๑๐๒

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Research Methodology in Social Sciences
มโนทัศน์ และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย เชิ ง
ปริ มาณ การพั ฒ นาโจทก์ การวิ จัย การสร้ างกรอบแนวคิ ด การวิจั ย การออกแบบการวิ จัย การเขียน
โครงการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ ในการวิ จัย การเก็บรวบรวมข้ อ มูล การวิเคราะห์ข้ อ มูล การสรุป และการ
เขียนรายงานการวิจัย
Concepts and research methodology in Social Sciences, quantitative and
qualitative research, research problem formation, research conceptualization, research
design, research proposal writing, research instruments, data collection, data analysis,
conclusion and research report writing.
หมวดวิชาบังคับ
๓๕๖๖๒๐๑ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุท ธ์
๓ (๓-๐-๖)
Planning and Strategic Management
แนวคิ ด เทคนิ ค กระบวนการ และเครื่ อ งมื อ การวางแผนและการจั ด การเชิ ง กลยุทธ์
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกองค์ ก าร การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ระดับองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุ ม
โดยการติดตาม และการประเมินกลยุทธ์ เพื่อให้องค์การอยู่รอดภายใต้การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม และการใช้กรณีศึกษาของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Concepts, techniques, process and planning instrument and strategic
management, analysis of internal and external environment, analysis of business

๓๙
environment, industry and competition, functional strategy designation, organizational
strategy designation. and operational strategy designation, monitoring and evaluation.
Strategies for the surviving organization under the competitive and changing environment,
case studies on strategic management at local and global level
๒๕๐๖๒๐๑

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
The King’s Wisdom and Sustainable Development
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาตามศาสตร์พระราชา
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริในภูมิภาค
ต่างๆ การสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
Concepts and theories of sustainable development, development principles
and problem solving based on the King’ s wisdom, Sufficiency Economy Philosophy,
implementation guidelines according to the royal initiative projects in all regions,
synthesizing body of knowledge based on the King’s wisdom
๒๕๓๖๒๐๒

การฝึกปฏิบัติการวางแผนยุท ธศาสตร์เชิงประเด็น
๓ (๐-๖-๓)
Practicum in the Issue-based Strategic Planning
การฝึกทักษะปฏิ บั ติการวางแผนยุท ธศาสตร์ เ ชิง ประเด็น ในองค์ กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและภู มิสัง คม การ
วิเคราะห์และประเมินจุด แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุก คามของสภาพแวดล้ อมภายในและภายน อก
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงประเด็นโดยมุ่ง เน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
Practice of issue- based strategic planning in government sector, private sector,
and local community through problems and needs analyses, analysis of organization and
geosocial potentiality, analysis and assessment of strengths, weaknesses, opportunities,
and threats of internal and external environment in order to practice issue-based strategic
planning focusing on community and stakeholders’ participation

๒๕๓๖๒๐๘

การสัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและการพั ฒนา
๓ (๒-๒-๕)
Seminar in Development Strategy
การรวบรวมประเด็นปัญหาการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ การถอดบทเรียน
การอภิปราย และนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่มีแนวปฏิบัติ ที่ ดี

๔๐
การจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อ งกับประเด็นยุ ทธศาสตร์ การบริหารและการพั ฒนา เพื่อสังเคราะห์ เป็ น
หลักวิชาการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
Collection of issues on administration problems and local development, lesson
learned, analysis, discussion, and presenting the solution for problems of “best- practice”
organizations, seminar related to the strategic administration and development in order
to synthesize academically or guideline for problematic solution
๑๐๔๖๒๐๑

การวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารและการพั ฒนา
๓ (๒-๒-๕)
Research in Administration and Development Strategy
การวิเคราะห์และพั ฒนาโจทย์ปัญ หาการวิจัย ด้านยุ ทธศาสตร์ การบริหารและการพั ฒนา ของ
องค์การ ท้องถิ่น และประเทศ การออกแบบการวิจัย การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่ อ งมื อ
การเก็ บ รวบรวมและการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นรายงานและการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร ท้องถิ่น และประเทศ
Analysis and development of research questions on strategic administration and
development at organizational, local and national levels, research design, research
proposal development, research instrument construction, data collection and data
analysis, research report writing and research dissemination to apply in problem solving
and development at organizational, local and national levels
หมวดวิชาเลือก
๒๕๐๖๒๐๒ ภูมิภาคศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
Regional Study
หลั ก การ แนวคิ ด ภู มิภ าคศึ ก ษาของพั ฒ นาการความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วั ฒ นธรรม และการเมื อ งของประเทศต่ าง ๆ ตลอดจนผลกระทบและการแบ่ง ปั นผลประโยชน์ จาก
กรณีศึกษาการรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์และการวางแผนยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละภูมิภาค การวิเคราะห์ชุมชน กระบวนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาใน
แต่ละภูมิภาค
Concepts and principles on cooperative development in economy, social,
culture and politics of countries. Impact and profit sharing from case study of regional
cooperation in analysis and strategic planning related to each regional context,
community analysis, development process and development models in each region.

๔๑
๒๕๐๖๒๐๓
สั ง ค ม
วิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
Sociology for Sustainable Development
แนวคิดทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย และความสาคั ญของสั ง คมวิ ทยา และการศึกษา การ
พัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่ อวิเ คราะห์นโยบาย ปัญหา อุปสรรค และความสาเร็จของการ
พัฒนาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อนาไปสู่แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิด ทางด้านสั งคมเพื่ อ การ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
Definitions, scopes, theories and the significances of the sociology. the study of
concepts and theories on sustainable development, case study analysis for policy
analyzing, problem, conflict and development success in the past, present and future for
the application of social concepts to develop the balance and sustainability at local and
nation level
๒๕๓๖๒๐๔

การจัดการทุนทางสังคมและทุ นวัฒนธรรม
๓ (๓-๐-๖)
Social and Culture Capital Management
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการจัดการ ขอบเขต ความหมาย ความสาคัญของการจัดการทุ น ทาง
สังคม และทุนทางวั ฒนธรรม โครงสร้างวั ฒ นธรรมชุ มชน การเปลี่ยนแปลงทางสัง คมและวั ฒน ธร รม
ท้องถิ่น ลักษณะของทุน ทางสัง คม และทุนทางวั ฒนธรรม การประยุก ต์ใ ช้ทุ น ทางสั ง คม และทุน ทาง
วัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Concept, theories, management process, scope, definition, significance of social
and cultural capitals management, community cultural structure, social and cultural
change in locality, characteristics of social and cultural capitals, application of social and
cultural capitals for local development
๒๕๗๖๒๐๑

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพั ฒนา
๓ (๓-๐-๖)
Economics for Development
ทฤษฎี แ ละวิ ธี วิ ท ยาของส านั ก เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก ทฤษฎี แ ละวิ ธี วิ ท ยาของส านั ก
เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนา
เศรษฐกิ จ นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอ เ พี ย ง
เศรษฐศาสตร์แนวพุท ธ เศรษฐกิจชุมชน โดยการบูรณาการแนวคิ ดทฤษฎี ด้านเศรษฐศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อ
นาไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
Theories and methodology of mainstream economists, theories and
methodology of political economics, economic development academies, economic
growth theory, economic development theory, economic development policy of

๔๒
Thailand, principle on Self Sufficiency Economy, Buddhist Economy, Community economy
by integrating various economic theories for the balanced and sustainable development
๓๐๑๖๒๐๑

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่ อการพั ฒนา
๓ (๓-๐-๖)
Intercultural Communication for l Development
แนวคิ ด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคั ญ และบทบาทของการสื่ อ สารระหว่ า งวัฒ นธรรม
อิทธิพลหรือองค์ ประกอบทางสัง คม วัฒนธรรม จิตวิทยา สภาพแวดล้อม กระบวนการเข้าสู่วั ฒนธร รม
ใหม่ และการปรับตัว อุปสรรคและประสิทธิภาพของการสื่อสารต่างวั ฒนธรรมเพื่อ การพั ฒนา จริยธรรม
และปัญหาการศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
Concepts, theories, definitions, significances, and roles of cross cultural
communication, influence or social, cultural, psychological, environmental components,
new cultural entry process and adjustment, ethics and problems on cross cultural
communication for the development
๓๕๖๖๒๐๒

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติก ส์เพื่อการพั ฒนา
๓ (๓-๐-๖)
Supply Chain Management and Logistics for Development
บทบาท ความส าคั ญ ของการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ การพั ฒ นา แผน
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาระบบโลจิ สติ ก ส์ใ นระดับ ประเทศ และอาเซียน การวิเคราะห์ ขี ดความสา มารถ
ทางการแข่งขันในการจัด การห่ว งโซ่อุ ปทานและโลจิ สติ กส์ ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาค
บริการและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
Role and significance of supply chain management and logistics for
development, strategic planning for logistics development at the national and ASEAN
levels, analysis of competitive competency on supply chain management and logistics in
agricultural, industrial, service sections and tourism to promote the cooperation in
economic, social, cultural development and national security with ASEAN region
วิทยานิพนธ์
หลักสูตร แผน ก (แบบ ก๒)
๒๕๓๖๓๐๒ วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
Thesis
ศึกษาและวิจัยในประเด็นปัญหาด้านยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนา เพื่อต่อยอดความรู้
จาก แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ความรู้ ในการแก้ ไ ข
ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ – ๔ ดังนี้

๔๓
Study and research on the problems of strategic administration and
development to build up knowledge from concepts, theories and research methodology
in order to construct the knowledge, application of knowledge in solving the problems
and local development by registration of the thesis ๑-๔ as follows:
วิทยานิพนธ์ ๑
๓ หน่วยกิต
Thesis ๑
การวิเคราะห์โจทย์ การวิ จัยด้า นยุท ธศาสตร์การบริ หารและการพั ฒนา เพื่อพัฒนาเป็น หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ การจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัย ก าหนด
และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
An analysis of research question on strategic administration and development in
order to develop the thesis topic, thesis proposal outline with qualified and standardized
format as stated by the university and proposal defend
วิทยานิพนธ์ ๒
๓ หน่วยกิต
Thesis ๒
การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทางสัง คมศาสตร์ ให้เหมาะสมและครอบคลุ ม
กับตัวแปร ขอบเขตเนื้อหา ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การทดลองใช้
การวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือ ที่ใ ช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อ มูล ภาคสนามจากประชากร
หรือกลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์
Constructing and developing the research instrument in Social Sciences
appropriately and covering the variables, scope, population and sample, checking the
quality of the instrument, trying out, analysis for research instrument quality, field study
data collection from population or sample or main informants identified in the thesis
proposal
วิทยานิพนธ์ ๓
๓ หน่วยกิต
Thesis ๓
การจัดกระทาข้อมูล เพื่อนาไปสู่การวิเ คราะห์ ข้อ มูล เชิ ง คุณภาพ หรือการวิเคราะห์ข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณ โดยการใช้สถิติ ในการวิ เ คราะห์ข้ อ มูลจากประชากร กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ในวิท ยานิ พ นธ์
การแปลความหมายข้อมูล และการสรุปผลการศึกษา
Data management for qualitative data analysis or quantitative data analysis by
using the statistical analysis from the population, samples identified in the thesis, data
interpretation and conclusion

๔๔
วิทยานิพนธ์ ๔
๓ หน่วยกิต
Thesis ๔
การเขียนเรียบเรียงรายงานวิท ยานิ พนธ์ ตามรูปแบบและมาตรฐานที่ มหาวิทาลั ยกาหนด การ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และการเขียนบทความเพื่ อ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
Writing thesis according to the university format, checking for plagiarism, thesis
defend, article writing for publication
หลักสูตร แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
๒๕๓๖๓๐๓
การค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
Independent Study
การศึ ก ษา ค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองโดยการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ โ จทย์ก ารวิ จัย ในประเด็ นปัญหา
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพั ฒนาในท้ องถิ่ น เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ ใช้อ งค์ ความรู้จากการ
วิจัยเพื่อทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อพัฒนางาน องค์กร และท้องถิ่น ดังนี้
An Independent study by studying, analyzing problematic research question on
the issue of strategic administration and local development leading to application of
research knowledge for the independent study to develop the organization and locality
as follows:
การค้นคว้าอิสระ ๑
๒ หน่วยกิต
Independent Study ๑
การศึ ก ษา ค้ น คว้ า เพื่ อ กาหนดปัญ หาการวิ จัย การจัด ทาโครงร่างการศึ ก ษาคว้ าอิ ส ระด้าน
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
A study, research to identify research problem, independent study proposal on
administration and development strategy according to the university format
การค้นคว้าอิสระ ๒
๒ หน่วยกิต
Independent Study ๒
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
จากประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามที่ได้ระบุไว้ในการศึกษาคว้าอิสระ
Constructing and checking research instrument, data collection on field study of
the population or sample or key informants identified in the Independent Study

๔๕
การค้นคว้าอิสระ ๓
๒ หน่วยกิต
Independent Study ๓
การจั ด กระท าข้ อ มู ล เพื่ อ น าไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสรุ ป ผล และการเขี ย นรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบปกป้องการศึก ษาค้ นคว้าอิ สระ และการเขียนบทความเพื่ อการ ตี พิ มพ์
เผยแพร่
Data management for data analysis, conclusion, report writing of independent
study, defend on independent study, article writing for publication
รายวิชาเสริม
๑๕๕๖๔๐๑ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับบัณ ฑิตศึก ษา
๓(๓-๐-๖)
Academic English for Graduate Studies
ศัพท์และโครงสร้างของการเขียนเชิ งวิชาการ ถอดความสรุปความและอ้างอิง ลีลา ประเภท
และรูปแบบของการเขียนทางวิชาการ พื้นฐานการเขียนรายงานทางวิชาการในบริ บทของ
สห
วิทยาการ
Academic vocabulary and writing structure : paraphrasing, summarizing, and
citing; styles, genres, and conventions of academic writing; fundamentals of
academic report writing within an interdisciplinary context
๔๑๒๖๔๐๑

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรั บบัณ ฑิตศึก ษา
๓(๒-๒-๕)
Information Technology for Graduate Students
ความรู้พื้นฐานเกี่ย วกับ การใช้ง านเทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะการสื บ ค้น ข้อ มู ล และแหล่ ง
อ้างอิง จากฐานข้อมูลงานวิจัย และบทความวิชาการออนไลน์ในประเทศและต่า งประเทศ การจัดท า
วิ ท ยานิ พนธ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ การใช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ใ นการน าเสนอ
ผลงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
Basic knowledge of information technology usage, data searching skill. Citation
resource from research database and online articles locally and internationally,
electronic thesis management, statistical analysis, applicable program for presentation,
research article writing for publication

๔๖

ข้อมูลของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท : บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาเอก : ปร.ด.(พัฒนศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ
๑. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
๒. บริหารธุรกิจ-การตลาด
๓. การวิจัยชาติพันธุ์วรรณา
๔. นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
ปริญญาโท : พบ.ม.(สถิติประยุกต์)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก : ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
๓. สถิติเพื่อการวิจัย
๔. บริหารธุรกิจ
๕. การประกันคุณภาพ

๔๗

๔. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ปริญญาโท : ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึ กษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
ปริญญาเอก : ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความเชี่ยวชาญ
๑. การวัดและประเมินทางการศึกษา
๒. การวิจัยทางการศึกษา
๓. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
๔. การพัฒนากลยุทธ์
๕. การวางแผนกลยุทธ์

๔๘

หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีจานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริห ารและการพั ฒ นา เป็ น หลั กสู ต รพั ฒ นาและผลิ ตดุ ษ ฎี บั ณฑิต ที่ มีค วามรู้
ความสามารถในการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพั ฒนา ซึ่งพัฒนาจากองค์ความรู้ อุดมการณ์
ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบั ติ โดยบูรณาการภู มิปั ญญาไทยและภู มิปั ญญาสากล ด้วยการคิ ด เชิ ง
ระบบและวิทยาการการวิจัย เพื่อการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาอันนาไปสู่การพั ฒ นา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ
๔. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
(๑) มีความรู้ความสามารถอย่างลุ่มลึกในเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพั ฒนา เป็นนัก
ยุทธศาสตร์ นักบริหาร นักพัฒนามืออาชีพ และนักวิชาการ ที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

๔๙
(๒) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างลุ่ มลึกด้านยุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และ
ประเทศ
๒) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านศาสตร์การบริหารและการพัฒนา สาหรับนาไปเป็นนวัตกรรม
การพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์
๕. หลักสูตร
๕.๑ หน่วยกิตรวมตลอดหลัก สูตร
ไม่น้อยกว่า
๖๐ หน่วยกิต
๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑
๑. หมวดวิชาเฉพาะ
๒๔ หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๙
หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเสริมทักษะ
ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลั กสูตรที่กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
๓. วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
๕.๓ รายวิชา
แบบ ๒.๑ (เน้นการทาวิจัยและศึก ษารายวิชา)
๑) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน ๒๔ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
จานวน ๑๕ หน่วยกิต
๑๐๔๗๑๐๑
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
Advanced Research Methodology
๑๐๔๗๒๕๓
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Research in Administration and Development Strategy
๒๕๓๗๑๑๑
การคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Strategic Thinking and Administration and Development Strategy
๒๕๓๗๔๐๘
นวัตกรรมการจัดการองค์การและการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
Organization Management Innovation and Human Resource
Development
๒๕๓๗๘๐๑
สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๓(๒-๒-๔)
Seminar on Administration and Development Strategy

๕๐

๒๕๓๗๑๐๑

๒๕๓๗๒๐๓

๒๕๓๗๓๐๑
๒๕๓๗๔๐๑
๒๕๓๗๖๐๑
๒๕๓๗๗๐๑

๒๕๓๗๒๐๑
๒๕๓๗๗๐๒
๒๕๓๗๗๐๓

๔๐๐๗๐๐๑

๒๕๓๗๑๐๒

๑.๒ วิชาเลือก
จานวน
๙ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม ต่อไปนี้
กลุ่มการบริหารและการพัฒนา
การจัดการความรู้ในองค์การ ท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓(๓-๐-๖)
Knowledge Management for Sustainable Development in Organization,
Locality and Region
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาของนักบริหาร
๓(๓-๐-๖)
และนักพัฒนา
Change Management and Leadership of Administrators and
Development Workers
บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
๓(๓-๐-๖)
Context and Trend of Local and Regional Development
ปรัชญาและคุณธรรมสาหรับนักบริหารและนักพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Philosophy and Ethics for Administrators and Development Workers
การบริหารนโยบายสาธารณะ
๓(๓-๐-๖)
Public Policy Administration
การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Independent Study on Administration and Development
กลุ่มการพัฒนายุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๓(๓-๐-๖)
Economic and Social Development Strategies
การศึกษาเอกเทศเพื่อการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
Independent Study on Construction and Development of Strategy
ปัญหาและแนวโน้มด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Issues and Trends in Administration and Development Strategy
กลุ่มทฤษฎีและการประยุก ต์ใช้
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา ๓(๓-๐-๖)
Scientific Concepts and Application in Administration
and Development
ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ
๓(๓-๐-๖)
Theory of Administration and Development Systems

๕๑
๒๕๓๗๑๐๓
๒๕๓๗๕๐๑

๑๐๔๗๑๐๒
๑๐๔๗๒๕๔
๑๐๔๗๓๕๑

ทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
Theory of Public and Private Administration
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อ ประยุก ต์ใช้ใน
การบริหารและการพัฒนา
Behavioral Science and Social Science Theories and
Application in Administration and Development
กลุ่มการวิจัยและประเมินเพื่ อการบริหารและการพั ฒนา
การวิจัยสถาบัน
Institutional Research
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
Qualitative Research for Development
การประเมินยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ
Strategy, Plan and Project Evaluation

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมทักษะจัดไว้เพื่อการพั ฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
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
Dissertation
๖. คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๑๐๔๗๑๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology

๓๖(๐-๐-๑๐๘)

น(ท-ป-อ)
๓(๓-๐-๖)

๕๒
มโนทัศน์เกี่ยวกับระเบี ยบวิ ธีวิจัย ขั้นสู ง การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบ
ผสมผสาน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา และการ
วิจัยเชิงนโยบาย การพัฒนากรอบแนวคิ ดและวิธี การดาเนิ นการวิจั ยโดยใช้ร ะเบี ยบวิธี การวิจัย ขั้ น สู ง
การใช้สถิติขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์ข้ อมู ลหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จ รู ป
และการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Concepts on advanced research methodology, quantitative research, qualitative
research, mixed method research, experimental research, future research, correlation
research, research and development, and policy research, conceptual framework
development and implementation by advanced research methodology, advanced
statistics for multivariate data analysis, analysis by application program, and analysis and
synthesis of advanced research methodology.
๑๐๔๗๒๕๓

การวิจัยด้านยุทธศาสตร์ การบริ หารและการพั ฒนา
๓(๓-๐-๖)
Research in Administration and Development Strategy
การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์แ ละ
แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ การพัฒนารูปแบบการวิจัย ด้านยุ ทธศาสตร์ การบริหารและการพั ฒนาแนวใหม่
หลักเกณฑ์และข้ อจากัด ในการพิจารณาเลือ กแบบการวิจัย ด้า นยุท ธศาสตร์ การบริหารและการ พั ฒ นา
การพัฒนาโครงการวิจัยด้านยุ ทธศาสตร์ การบริ หารและการพั ฒนา การนาผลวิจัยมากาหนดโคร งการ
พัฒนาและการพั ฒนาการบริหารงาน รวมทั้งการสร้ างองค์ ค วามรู้ใ หม่ ด้านยุท ธศาสตร์การบริ หารและ
การพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย
Problem analysis on administration and development strategy responding to the
Strategy and the Twelfth National Economic and Social Development Plan, development
of new research models in administration and development strategy, criteria and
limitation in administration and development strategy design, developing research
projects in administration and development, application of research in designating the
development projects and administration development, and constructing a new body of
knowledge in administration strategy and research process development.
๒๕๓๗๑๑๑

การคิดเชิงกลยุทธ์และยุ ทธศาสตร์ การบริ หารและการพั ฒนา
๓(๓-๐-๖)
Strategic Thinking and Administration and Development Strategy
การวิเคราะห์รูปแบบ หลักการและกระบวนการคิ ด เทคนิคการคิดเชิง กลยุ ทธ์ ในบริ บทของภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การจัดการยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ อย่ า งยั่ ง ยืน โดยตระหนั ก ถึ ง ความสมดุ ล ทั้ ง ด้ านการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
เทคโนโลยีและด้านกายภาพเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงมั่ง คั่งและยั่งยืน

๕๓
Model, principle and thinking process analysis, strategic techniques in the context
of local, national and international wisdom in order to designate the strategy,
administration and development strategy moving toward sustainable excellence focusing
on balancing political, economic, social, technological and physical factors moving
toward wealth and sustainability.
๒๕๓๗๔๐๘

นวัตกรรมการจัดการองค์การและการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์
๓(๓-๐-๖)
Organization Management Innovation and Human
Resource Development
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการและเทคนิค ต่าง ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมการจั ดการองค์ การและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การนานวัตกรรมมาใช้ ในการบริ หารองค์การและการพั ฒนาทรั พยากร
มนุษย์ บทบาทของผู้บริหารในการสร้า งสรรค์นวั ตกรรมองค์การ กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ ดี (best
practice) เพื่ อ การบริ ห ารองค์ ก ารและการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่ งยืน ตลอดจนปัญหาและแนวโน้ มการบริ หารจั ดการองค์ การต่ าง ๆ โดยศึกษาจาก
กรณี ตั ว อย่ า งทั้ ง องค์ ก ารภาครัฐ และภาคเอกชนที่ ประสบความส าเร็จ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่น ภู มิภาค
ประเทศ และนานาชาติ
Concepts, theories, principles and techniques of organization management
innovation and human resource development, implementing the innovation in
organization management and human resource development, role of administrators in
creating organizational innovation, strategy and best practice in sustainably efficient and
effective human resource management as well as the problem and trends in
organizational management by examining case studies from both successful private and
government sectors in local, regional, national and international levels.
๒๕๓๗๘๐๑

สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพั ฒนา
๓(๒-๒-๕)
Seminar on Administration and Development Strategy
การกาหนดประเด็ นปั ญหาที่เ กี่ย วข้ อ งกั บยุ ทธศาสตร์ การบริ หารและการพัฒ นาที่ มีผลต่ อ การ
พัฒนาประเทศ การวิเคราะห์เชิงลึกและนาเสนอบทความและ/หรือ เอกสารประมวลความคิ ดที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษา เพื่อนาไปสู่การวิพากษ์ในการปฏิบัติการสัมมนา
Determination of problems related to administration and development strategies
affecting national development, in- depth analysis and article or document presentation
from studies leading to critical comments and seminar management.

๕๔
๒๕๓๗๑๐๑

การจัดการความรู้ในองค์การท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓(๓-๐-๖)
Knowledge Management for Sustainable Development in
Organization, Locality and Region
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรู้ และการพัฒนาที่ยั่ งยืน ตามศาสตร์ พระราชาศึ ก ษา
กรณีตัวอย่างองค์ กรแห่ งการเรียนรู้หรือ การจั ดการความรู้ ใ นองค์ การหรื อหน่ วยงานต่า งๆ ท้องถิ่น และ
ภูมิภาค วิเคราะห์การสร้า งองค์ค วามรู้แ ละระบบการเรี ยนรู้ข ององค์ การและชุ มชนที่ มียุท ธศาสตร์ ก าร
บริหารและการพัฒนาที่ประสบความสาเร็จ อันนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์การและชุ มชน การนาเสนอ
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในองค์การและชุมชนเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค
Principles, concepts, theories in knowledge management, the King’s Philosophy
for sustainable development, case studies of learning organizations or knowledge
management in organizations or other agencies, localities and regions. Analysis of
knowledge management and learning process in organizations and communities with
successful administration and development strategies leading to the sustainable
organization and community, presentations of knowledge management strategy of
organizations and communities for the development of locality and region.
๒๕๓๗๒๐๓

การบริหารการเปลี่ ยนแปลงและภาวะผู้นาของนั กบริ หารและนั กพั ฒนา ๓(๓-๐-๖)
Change Management and Leadership of Administrators and
Development Workers
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในมิติใหม่ และองค์การสมัยใหม่ ทักษะ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนวั ฒนธรรมการบริหาร การบริหารที่มุ่งผลสั มฤทธิ์ การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขององค์การและท้อ งถิ่น การนาเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์การและชุ มชนเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่ งยื นที่ สอดคล้ องกับ บริบ ทที่ เปลี่ย นแปลง ศึกษาวิเคราะห์แ นวคิ ด
ทฤษฎี และกระบวนการสร้ างภาวะผู้ นาการเปลี่ย นแปลงของนัก บริ หารและนัก พั ฒ นา รูปแบบและ
เทคนิคการสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นาในการบริหารงานการพัฒนาองค์ การ ชุมชน และท้องถิ่น โดย
เน้นการศึกษากรณีตัวอย่างนักบริหาร และนักพัฒนาที่ประสบความสาเร็จ
Principles, concepts and theories of new dimensions of change management
and modern organization, change management skills, adjustments of administrative
culture, results based management, participatory development of every part of the
organization and locality, presentation of organization and community administration
strategy relevant to a changing context, analysis of concept, theory, and leadership
building processes of the administrator and development worker, models and techniques
of leadership building and developing in administration leaders by emphasizing case
studies of successful administrators and development workers.

๕๕
๒๕๓๗๓๐๑

บริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้ องถิ่นและภูมิภาค
๓(๓-๐-๖)
Context and Trend of Local and Regional Development
หลักการ ทฤษฎีและแนวคิ ดในการพั ฒนาที่ส อดคล้ อ งกั บหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
วิ เ คราะห์ ส ภาพและปั ญ หาของการพั ฒ นาที่ เ ผชิ ญ อยู่ รวมทั้ ง แนวโน้ มการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ การต่อยอดภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์แ ละพัฒนา นวั ตกรรมท้อ งถิ่ นและภู มิ ภ าค
เพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนดุลยภาพของการพัฒนาในทุก มิติ
Principles, theories and concepts on development in accordance with the
Sufficiency Economy Philosophy, analysis of current state, and development problems,
future development trends in accordance with the national strategy, wisdom
continuation, creativity and local as well as regional innovations development using for
factors driving for equilibrium of development in all dimensions.
๒๕๓๗๔๐๑

ปรัชญาและคุณธรรมสาหรั บนัก บริหารและนัก พัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Philosophy and Ethics for Administrators and Development
Workers
วิธีคิดเชิงปรัชญาและปัญหาต่าง ๆ ในเชิงปรัชญาและจริยธรรม และการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
ปรั ช ญาและจริ ย ธรรมที่ มีผ ลต่ อ การบริห ารและการพั ฒ นาในบริ บ ทที่ เ ปลี่ ยนแปลง ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับนั กบริหารและนั กพั ฒนา และการสร้า ง
ปรัชญาการบริหารและการพัฒนาของตนเองที่จ ะนาไปสู่ การเสริ มสร้างประสิทธิ ภาพในการบริหาร และ
การพัฒนางาน
Philosophical thinking and various problems in philosophy and ethics and
application of specific philosophies and ethics that affect administration and
development in a changing context; analysis of issues on virtue, ethics and professional
etiquette for administrators and development workers and philosophy building in
administration and self- development which will lead to the effectiveness of
administration and development.
๒๕๓๗๖๐๑

การบริหารนโยบายสาธารณะ
๓(๓-๐-๖)
Public Policy Administration
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ นับแต่
การก่ อ รู ป นโยบายสาธารณะ การขั บเคลื่ อ นนโยบายสาธารณะไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และการประเมิ นผล
นโยบายสาธารณะที่สอดคล้อ งกับ บริบทของประเทศ และปัจจัยสภาพแวดล้อ มทางการเมือ ง เศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของผู้นา ประชาสังคม และสถาบันทางสัง คมที่

๕๖
มีอิทธิพลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายสาธารณะ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
Concepts, theories and principles of public policy, public policy process starting
from policy formation; policy advocacy and policy evaluation relevant to the nation’ s
context and other factors including politics, economy, social and culture, and technology;
analysis of the leader’s role, community and social institutions that influence public
policy process including education; analyze and present correct, appropriate and
effective public policies.
๒๕๓๗๗๐๑

การศึกษาเอกเทศเพื่อ การบริ หารและการพั ฒนา
๓(๓-๐-๖)
Independent Study on Administration and Development
การศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาหรื อสาระที่ผู้ เรียนสนใจเกี่ยวกับการบริหารและการพั ฒนา ซึ่งมีผ ล
ต่อการพัฒนาตนเองหน่วยงาน องค์การหรือท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะทาง
ด้วยตนเอง
Studies in content of interest to students on administration and development
affecting self- development, working units, organizations or localities, development of
capabilities of specific learning.
๒๕๓๗๒๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คม
๓(๓-๐-๖)
Economic and Social Development Strategies
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม โดยเน้นประชาธิปไตย
เชิงเศรษฐกิจและสังคมการจัดทาแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่ว ม
เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลังตอบสนองความต้อ งการและแก้ไขปัญหาได้ สอดคล้อ งกับภู มิสัง คมทั้ง ร ะดั บ
ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ โลก สร้างความเป็น ธรรมซึ่ ง ทาให้ เ กิด ดุ ลยภาพของการ
พัฒนา
Concepts on economic and social development strategies, focusing on economic
and social democracy, strategic planning, advocacy and evaluation focusing on
participation process responding to social needs and problem solving in accordance with
social geography at local, national, regional and global levels, fairness providing for
development balance.

๕๗
๒๕๓๗๗๐๒

การศึกษาเอกเทศเพื่อ การสร้างและพั ฒนายุ ทธศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
Independent Study on Construction and Development of Strategy
การศึกษาค้นคว้าในเนื้อ หาหรือ สาระที่สนใจเพื่อ สร้า งยุ ทธศาสตร์ข องหน่ วยงานองค์ การ หรื อ
ท้องถิ่น การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะทางด้วยตนเอง
The study of interesting content to develop the strategies of working units,
organizations and localities, development of special learning abilities on an individual
basis.
๒๕๓๗๗๐๓

ปัญหาและแนวโน้มด้า นยุท ธศาสตร์การบริหารและการพั ฒนา
๓(๓-๐-๖)
Issues and Trends in Administration and Development Strategy
ความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การปรับปรุง ความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และความคิ ดใหม่ ใ น
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
The changes, development, adjustment, dynamics, trends and current ideas
related to the development of administrative and development strategies.
๔๐๐๗๐๐๑

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการบริ หารและการพั ฒนา ๓(๓-๐-๖)
Scientific Concepts and Application in Administration and
Development
ปรัชญาและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบันทั้ง การจัดการทรัพยากรธรร มชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีต่า ง ๆ โดยมุ่งเน้นสารัตถะและความเชื่อ มโยงกั บการบริหารและ
การพัฒนา และนาไปสู่การสัง เคราะห์เ ป็นยุ ทธศาสตร์การบริหารและการพัฒ นาองค์ การ ท้องถิ่น และ
ประเทศ
The philosophy and scientific concepts and current technology, natural resource
and environmental management, various technologies focusing on the essence and
linkage of administration and development leading to the synthesis of administrative
strategy and development of organization, locality and the country.
๒๕๓๗๑๐๒

ทฤษฎีการบริหารและการพั ฒนาเชิงระบบ
๓(๓-๐-๖)
Theory of Administration and Development Systems
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริห ารและการพั ฒนา โดยวิเคราะห์เ ชิ งระบบและประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เพื่อการพัฒนาองค์การและประเทศ
Concepts and theories of administration and development, systematic analysis
and application on administrative strategy and development to develop the organization
and the country.

๕๘
๒๕๓๗๑๐๓

ทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
๓(๓-๐-๖)
Theory of Public and Private Administration
การวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเน้นสาระสาคั ญ ของ
แต่ละทฤษฎีและความเชื่อ มโยงกั บทฤษฎีอื่นๆ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา ศึกษาหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
Analysis in concepts, principles and theories of public and private administration
focusing on essences of each theory and connections of other theories for building
administration and development strategy, studying best practices of public and private
sectors.
๒๕๓๗๕๐๑

ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อ ประยุ กต์ใช้ใน
๓(๓-๐-๖)
การบริหารและการพัฒนา
Behavioral Science and Social Science Theories and Application in
Administration and Development
การวิเคราะห์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นสาระสาคัญของแต่ ละทฤษฎี แ ละ
ความเชื่ อ มโยงกั บ ทฤษฎี อื่ น ๆ เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารและการพัฒนา
วิเคราะห์วิจัยยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
Analysis of behavioral and social science theories emphasizing each theory and
linkage with other theories to design administrative and development strategy, analysis
of research on administrative strategy and development.
๑๐๔๗๑๐๒

การวิจัยสถาบัน
๓(๓-๐-๖)
Institutional Research
บทบาทของการวิจัยสถาบัน ในการพั ฒนาองค์การ ลักษณะเฉพาะและขั้ นตอนการวิจัย สถาบั น
การพัฒนากรอบแนวคิด หรื อประเด็ นในการวิจั ยสถาบั น ปัญหาและอุปสรรคของการวิจั ยสถาบั น ฝึ ก
ปฏิบัติการวิจัยสถาบัน
The role of institutional research in organizational development, specific
characteristics and institutional research procedure, conceptual framework development
or institutional research issues, problems and difficulties of institutional research, practice
of institutional research.

๕๙
๑๐๔๗๒๕๔

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Qualitative Research for Development
กระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคในการวิจัยเชิงคุณภาพ การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อการพัฒนา การฝึกปฏิบัติภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative research process, qualitative research techniques, usage of qualitative
research for development, field study in qualitative research.
๑๐๔๗๓๕๑

การประเมินยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ
๓(๓-๐-๖)
Strategy, Plan and Project Evaluation
แนวคิด และรูปแบบการประเมินร่วมสมัย การประเมินความต้องการจาเป็นและความเป็น ไปได้
การประเมินยุทธศาสตร์ แผน และโครงการด้านการบริหารและการพัฒนา การวางแผนและออกแบบ
การประเมิน การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการ
ประเมิน การกากับ ติดตามผลการปฏิ บั ติง าน และการนาผลการประเมิน ไปใช้ใ นการพั ฒนาองค์ ก าร
หน่วยงาน
Contemporary concepts and models of evaluation, needs and feasibility
assessment, evaluation of strategy, plan, and project on administration and development,
planning and evaluation design, instrument development and data collection, data
analysis and evaluation report writing, monitoring, operational follow up, application of
evaluation in organization development and working units.
๑๕๕๕๑๐๒

ภาษาอังกฤษสาหรับนัก ศึก ษาดุ ษฎีบัณ ฑิ ต ๑
๓(๓-๐-๖)
English for Doctoral Students I
ทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร การอ่านบทความ
Review of practical English structure; practice of speaking and communication
skills; reading of articles.
๑๕๕๕๑๐๓

ภาษาอังกฤษสาหรับนัก ศึก ษาดุ ษฎีบัณ ฑิ ต ๒
๓(๓-๐-๖)
English for Doctoral Students II
พัฒนาทักษะการอภิปราย การนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เทคนิคการอ่าน การเขียนเชิง
สรุป การเขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ
Practice in group discussion skill development, reading techniques, summary
writing, and essay writing with different topics.

๖๐
๑๕๕๕๑๐๔

ภาษาอังกฤษสาหรับนัก ศึก ษาดุ ษฎีบัณ ฑิ ต ๓
๓(๓-๐-๖)
English for Doctoral Students III
การอ่านเชิงวิเคราะห์และเชิงวิ พากษ์ การเขียนบทความ บทคัดย่อ รายงานการวิจัย ทักษะการ
นาเสนอทางวิชาการ
Analytical and critical reading; writing of articles, abstracts, research reports;
academic presentation skills.
๒๕๓๗๙๑๑

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุ ษฎีบั ณฑิ ต ๑
๓(๑-๔-๔)
Seminar on Doctoral Dissertation I
สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาปัญหาวิจัยเพื่อจัดทาวิ ทยานิพนธ์ การค้นหาและการ
ประเมินงานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้ อง การบรรยายผลการจั ด กระทาข้อ มู ล การเขียนผลการวิจัย และอภิ ป ราย
ผลการวิจัย หลักการเขียนบทความทางการวิจัยและทางวิชาการ
Seminar on research synthesizing, development of research problems for
dissertation, searching and evaluating related literature, finding discussion on data
analysis, research report writing and research finding discussion, principles in research
article and academic writing.
๒๕๓๗๙๑๒

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุ ษฎีบั ณฑิ ต ๒
๓(๑-๔-๔)
Seminar on Doctoral Dissertation II
สัมมนาและวิเคราะห์การกาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิ จั ย
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
Seminar and analysis on theoretical conceptual framework designation and
development of research framework, related literature review, writing dissertation
proposal.
๒๕๓๗๙๐๒

วิทยานิพนธ์ (แบบ ๒.๑)
๓๖(๐-๐-๑๐๘)
Dissertation
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาที่สามารถนา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์การ หรือท้องถิ่น
Conducting research on topics related to administration and development
strategy enabling to apply research findings in working unit, organization or locality.

๔๖

ข้อมูลของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท : บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาเอก : ปร.ด.(พัฒนศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ
๑. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
๒. บริหารธุรกิจ-การตลาด
๓. การวิจัยชาติพันธุ์วรรณา
๔. นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
ปริญญาโท : พบ.ม.(สถิติประยุกต์)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก : ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
๓. สถิติเพื่อการวิจัย
๔. บริหารธุรกิจ
๕. การประกันคุณภาพ

๖๒

๔. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ปริญญาโท : ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึ กษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
ปริญญาเอก : ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความเชี่ยวชาญ
๑. การวัดและประเมินทางการศึกษา
๒. การวิจัยทางการศึกษา
๓. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
๔. การพัฒนากลยุทธ์
๕. การวางแผนกลยุทธ์

๖๓

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational
Administration

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Educational Administration)
๓. ปรัชญา
มุ่งพัฒนาบุคลากรที่ มีคุ ณภาพ เป็นนักบริหารมืออาชีพเพื่อ สอดรับ กับ การพัฒนาการศึก ษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และการจัดการศึกษาในยุค Thailand ๔.๐ เป็นนักวิชาการที่มีภาวะผู้นา มีความสามารถ
ในการวิจัย มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ เชิ งลึ ก ในศาสตร์บริหารการศึ ก ษา มุ่งมั่นที่จะสร้า งสรรค์ นวั ต กร รม
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการบริหารการศึกษาระดับสูง
๔. วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุ ณลั ก ษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นดังนี้
๑. เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ร ะดับ สูงในศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
๒. เป็นนักบริหารการศึ ก ษามื ออาชี พที่ มีวิ สั ยทั ศน์ เป็นผู้นาการเปลี่ย นแปลง และมี
คุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. เป็นนักวิชาการที่สามารถสร้างสรรค์องค์ ความรู้ ใหม่ และนวัตกรรมการบริหารจาก
กระบวนการวิจัย
๕. หลักสูตร
๕.๑ หน่วยกิตรวมตลอดหลัก สูตร
แบบ ๑.๑
ไม่น้อยกว่า
๖๐ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต

๖๔
๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
๑. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๑.๑ วิชาบังคับ
๑.๒ วิชาเลือก
๒. วิทยานิพนธ์
๓. รายวิชาเสริม

แบบ ๑.๑
๖๐ หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
๖๐ หน่วยกิต

แบบ ๒.๑
๓๖ หน่วยกิต
๒๗ หน่วยกิต
ไม่น้องกว่า ๙ หน่วยกิต
๓๖ หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
๗๒ หน่วยกิต

๕.๓ รายวิชา
แบบ ๑.๑
๑. รายวิชาเรียน ไม่นับหน่วยกิต
๑๐๖๗๒๐๑ สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๑
Seminar in Educational Administration Research I
๑๐๖๗๒๐๒ สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๒
Seminar in Educational Administration Research II
๑๐๖๗๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๓
Seminar in Educational Administration Research III
๒. วิทยานิพนธ์
๑๐๖๘๑๐๖ วิทยานิพนธ์
Doctoral Dissertation

จานวน ๙ หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๖๐(๐-๑๒๐-๖๐)

แบบ ๒.๑
๑. หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน ๓๖ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
จานวน ๒๗ หน่วยกิต
๑๐๖๗๑๐๑ การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Integration of Theories for Educational Administration
๑๐๖๗๑๐๒ การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Education Policy and Planning Development
๑๐๖๗๑๐๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Human Resource Development in Educational Administration

๖๕
๑๐๖๗๑๐๔ วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Advanced Research Methodology in Educational Administration
๑๐๖๗๑๐๕ สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรม
๓(๒-๒-๕)
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar on Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration
๑๐๖๗๑๐๖ สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Seminar on Integrity Merit and Ethics of Educational Administrator
๑๐๖๗๑๐๗ การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Quality Assurance and Educational Development Techniques
๑๐๖๗๑๐๘
การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนใน ศตวรรษที่ ๒๑
๓(๒-๒-๕)
Curriculum Development and Student Affairs in the ๒๑st Century
๑๐๖๗๑๐๙
พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Supervisory Behavior in Educational Administration
๑.๒ วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
ให้เลือกวิชาตามความถนัด ความสนใจ หรือความจาเป็น ที่คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาตามความเหมาะสม
๑๐๖๗๒๐๑ สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๑
๓(๒-๒-๕)
Seminar on Educational Administration Research I
๑๐๖๗๒๐๒ สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๒
๓(๒-๒-๕)
Seminar on Educational Administration Research II
๑๐๖๗๒๐๔ นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ
๓(๒-๒-๕
Comparative Education Policy and International Education
๑๐๖๗๒๐๕ การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Applications of Information Technological System
for Educational Administration
๑๐๖๗๒๐๖ ภาวะผู้นาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
๓(๒-๒-๕)
Leadership and organizational Behavior Change
๑๐๖๗๒๐๗ การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา
๓(๙๐)
Practicum in School and Educational Administration
๑๐๖๗๒๐๘ สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณ และเศรษฐศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
ทางการศึกษา
Seminar on Budgeting Management Development and Economics

๖๖
of Education
๑๐๖๗๒๐๙ การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ๓(๒-๒-๕)
Educational Administration and Management by State
and Local Administration Organization
๑๐๖๗๒๑๐ สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Seminar on Politics, Economy, and Social Problem Related to
Educational Administration
๑๐๖๗๒๑๑ สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Advanced Statistics for Educational Research
๑.๓ หมวดวิทยานิพนธ์
๑๐๖๘๑๐๖ วิทยานิพนธ์
Doctoral Dissertation

๓๖ หน่วยกิต
๓๖(๐-๗๒-๓๖)

๑.๔ หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมทักษะจัดไว้เพื่อการพั ฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนั กศึก ษา
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
๕.๔ เงื่อนไขของหลักสูตร
๑) ผู้เข้าศึกษาซึ่งสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่ทางการศึกษา
จะต้องศึกษารายวิชาตามที่หลักสูตรนี้กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
๑๐๖๘๔๐๔ พื้นฐานทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Educational Foundation
๑๐๖๘๔๐๕ พืน้ ฐานทางการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Fundamentals of Educational Administration
๒) ผู้เข้าศึกษาซึ่งสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงทางการศึกษา แต่ไม่ใช่ทางการบริหารการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาตามที่หลั กสูตรนี้
กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิตดังนี้
๑๐๖๘๔๐๕ พืน้ ฐานทางการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)

๖๗
Fundamentals of Educational Administration
๖. คาอธิบายรายวิชา
๑๐๖๗๑๐๑ การผสมผสานทฤษฎี เพื่อ การบริ หารการศึก ษา
๓(๒-๒-๕)
Integration of Theories for Educational Administration
การวิ เ คราะห์ ท ฤษฎี หลั ก การและกระบวนการทางการบริ หาร ปรั ช ญาการศึ ก ษา น ามา
ผสมผสานเพื่อการบริหารการศึกษา รวมถึงระบบและการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ สังเคราะห์
ข้ อ เสนอเชิ ง ทฤษฎี รวมถึ ง องค์ ป ระกอบของหลั กการและแนวคิ ด ของผู้บ ริห ารมื ออาชี พ จิ ต วิญญาณ
อุดมการณ์ของผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะ
ของผู้บริหาร การเป็นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและการพั ฒนาเพื่อนร่ วมงาน มนุษย์สัมพันธ์และความสามารถใน
การท างานร่ว มกั บ ผู้อื่ น ความรั บ ผิด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ งาน การมี ส่ วนร่ว มในองค์ การวิ ชาชีพ มี
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ และองค์ ค วามรู้ ในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ กษาที่
เหมาะสมสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาทุกระดับทั้ งภาครัฐและเอกชน
Analysis of theories, principles, management process, educational philosophies,
integrated administration for education, and modern education management. Synthesis
of theoretical proposals and knowledge for appropriate school management to be
implemented in all levels of education for both public and private sectors.
๑๐๖๗๑๐๒ การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึก ษา
๓(๒-๒-๕)
Education Policy and Planning Development
แนวคิดหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ต่อการจัดการศึกษาในการ
วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์การศึกษา และการจัดทาแผนเพื่อการพัฒนาการศึก ษา รวมทั้งศึก ษา
เชิงเปรียบเทียบการกาหนดนโยบายและการจัดทาแผนของไทยกับประเทศที่พัฒนา เพื่อกาหนดกลยุ ท ธ์
และวิธีดาเนิน การที่ใ ช้ในการบริ หาร และการจัดการทางการศึ ก ษา สังเคราะห์ กลยุทธ์ และเทคนิ ค
วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรี ยน การบริหารการประชาสั มพันธ์ และความสั มพันธ์ ชุ มชน
ตลอดจนผลงานวิจัย ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ในการบริหารและการจัดการทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ
Fundamental principles and concepts of economics, society, politics, and
technology in educational management, particularly policy analysis, strategies, and
operational plans for educational development. Comparative studies of Thai policies and
other countries to determine strategies and methodologies used in educational
administration and management. Synthesis of issues on academics, administration,
finance, supplies, personnel management, community relations, buildings, student affairs,
and Public Relation Implications of research findings to all levels of educational
administration

๖๘

๑๐๖๗๑๐๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริห ารการศึก ษา
๓(๒-๒-๕)
Human Resource Development in Educational Administration
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ยุทธศาสตร์ในการพั ฒนาทรั พยา กร
มนุษย์ในสังคมที่ เปลี่ยนแปลงของโลกและสั ง คมผู้ นาการเปลี่ย นแปลง ระดมทรัพยากรเพื่อ การ ศึ ก ษา
บริหารความเสี่ยงและความขัด แย้ง ปฏิสัมพันธ์และพัฒนาเพื่อนร่ วมงาน ทางานเป็นทีมในองค์ กร และ
สร้างการมีส่วนร่ว มของชุ มชนโดยวิ ธีการในการพั ฒนามนุ ษย์ ให้ เป็ นทรั พยากรบุ คคลที่ เหมาะสมกั บ วิ ถี
ชีวิต สามารถปฏิบั ติห น้า ที่ไ ด้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผ ล โดยเน้นกระบวนการพั ฒ นา ทาง
การศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งศึกษาการวางแผนกาลัง คนตามหลั กการบริหารงานบุ คคลในทางการบริ ห าร
การศึกษา
Principles, theories, concepts, and strategies of human resource development
in changing society and leadership. Human resource approaches for managing
educational resources, risk, and interpersonal conflicts to promote teamwork
effectiveness, participatory academic and community organizations, to fulfil the
personnel, professional and lifestyle demands.
๑๐๖๗๑๐๔ วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึ กษา
๓(๓-๐-๖)
Advanced Research Methodology in Educational Administration
การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบทฤษฎี และวิ ธีการวิจั ยขั้นสู งของการวิจัยเชิง ปริมาณ การวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเชิงประเมิ น ผล
การวิจัยเชิงปฏิบั ติ การ และการวิจัยและพัฒ นา วิเคราะห์ สังเคราะห์ การออกแบบการวิ จัย ประเมิ น
งานวิจัย และพัฒนางานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
Analysis and comparison of theories and advanced research methodologies:
quantitative, qualitative, integrated, policy-making, evaluative, operational, predictive and
R&D. Research analysis, synthesis, design, assessment, and development in the field of
educational administration.
๑๐๖๗๑๐๕ สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทั ศน์ และนวัตกรรม
๓(๒-๒-๕)
ทางการบริหารการศึกษา
Seminar on Paradigm Shift and Innovation in Educational
Administration
สัมมนาพัฒนาการต่าง ๆ ของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการ
คิดและการปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์นวัต กรรมด้านการบริ หารจัด การการศึก ษาให้เ กิด ประสิท ธิภาพสู ง สุ ด
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารและการบริการ การ

๖๙
บริหารวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็น เลิ ศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่ งแวดล้อ ม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานธุร การ การเงินพัสดุ องค์การ สานักงานหรือองค์ ค ณะบุ ค คล กฎหมายที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ
การศึ ก ษา และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา การวางแผนเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึก ษา การกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และนาสู่ การ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ ห ารของสถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในการเลื อ กใช้ ทฤษฏี
หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้อ งกับบริ บท มหภาคและภูมิสังคม อาทิ การให้ความสนใจ
กับการบริหารจัดการการศึกษาในฐานะองค์กรทางธุรกิจ การให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อ มและพลั ง งาน
ในฐานะที่เป็น ทุน สาหรับ การจั ดการศึ ก ษา และระบบมาตรฐานและการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาใน
ประเทศและต่างประเทศ
Seminar on changing world and development issues, theory and practice of
paradigm shift on innovative and effective educational administration, and initiatives in
education, such as green business sectors, cost- effective environment and energy
aspects, standard systems, and quality assurance for educational administration.

๑๐๖๗๑๐๖ สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนั กบริ หารการศึก ษา
๓(๒-๒-๕)
Seminar on Integrity Merit and Ethics of Educational Administrator
สั มมนาการวิ เ คราะห์ หลั ก การ แนวคิ ด ของหลั ก ธรรมาภิ บ าลและความซื่ อ สั ต ย์สุจริต
คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึก ษาที่คุ รุ ส ภา
กาหนด สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและเสีย สละให้ สัง คม สามารถปฏิ บั ติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึก ษาและผู้บริหารการศึก ษาสามารถเสนอแนวคิ ดในการ
นาหลักการเกี่ยวกับ คุ ณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้า งวั ฒนธรรมแห่ งการพึ่ ง พาและ
ความร่วมมือ ระหว่างบุคคลกับองค์การ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในสังคมยุค ปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบ
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุ ณธรรมจริยธรรม สภาพแวดล้อมทางสัง คมที่ มีผ ลกระทบต่อ พฤติ กรรม ด้านจริยธรรม
ของนั ก บริ ห ารการศึ ก ษา ในศาสตร์ ต ะวั น ออกและตะวั น ตก ศึ ก ษาลั ก ษณะเฉพาะ องค์ ป ระกอบ
มาตรฐาน ของจรรยาบรรณนักบริ หารการศึ กษา และพัฒนาตัวบ่ง ชี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นาเสนอ
อภิปรายปัญหา และข้อเสนอแนะทางคุ ณธรรมและจรรยาบรรณของนั กบริ หารการศึ กษาไทยในร ะดั บ
ต่างๆ เพื่อการแก้ไขและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารการศึ กษาให้ป ฏิบัติ ตนในกรอบคุ ณธรรม
จริยธรรมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
Seminar on analysis and comparison of theories in integrity and ethics, social
environment affecting ethical behaviors of education administrators. Emphasis on
studying oriental and western practices, characteristics of the standard components of
the code of ethics for educational administrators, ethical issues, and indicator

๗๐
development for education administrators’ moral value, ethics, and good governance
practices.
๑๐๖๗๑๐๗ การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษา
๓(๒-๒-๕)
Quality Assurance and Educational Development Techniques
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎี ระบบ การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพั ฒนาคุ ณภา พ
การศึ ก ษา ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การและกระบวนการ การประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา ทฤษฎี ก ารจัดการ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึ กษาในการจั ดการศึ กษา เป็นผู้บริหารที่ มีบทบาทในการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก และกากับติดตาม จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง นาผลไปรองรับ
การประเมินภายนอก และนาผลมาพัฒนาสถานศึก ษา ศึกษาวิพากษ์การจัดการคุ ณภาพการศึ กษาของ
องค์การทางการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ นาเสนอตัวแบบเพื่อการจัดการคุณภาพการศึ ก ษา
อย่างเป็นระบบ
Analysis and synthesis of theories, systems, quality assurance, and techniques
on educational quality development. Theoretical applications of quality assurance and
quality management according to educational standards and external and internal
auditors for preparing self- assessment reports and applying the external assessment
results for institutional development. Study of quality management of educational
organizations in Thailand and other countries to propose models for educational quality
management.
๑๐๖๗๑๐๘

การพัฒนาหลักสูตรและกิจ การนัก เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๓(๒-๒-๕)
Curriculum Development and Student Affairs in
the ๒๑ st Century
หลักการ แนวคิด หลักสูตรการศึกษาหลักสู ตรสถานศึ ก ษา การพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึ ก ษา
และการบริหารการจัด การเรีย นการสอนเสริ มแนวทางใหม่ การส่งเสริมการจัด การเรียนรู้ เ พื่อ พั ฒ นา
ศักยภาพผู้เรีย น การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่ มีผ ลต่อ หลั กสู ตรและการ พั ฒ นา
หลักสูตร วิธีการและกระบวนการจัดทาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้อ งการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
การติดตาม ประเมิน ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาการนิ เ ทศ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒ นาคุ ณภาพสถานศึ กษา และการ
บริ ห ารการศึ ก ษา เปรี ย บเที ย บหลั ก สู ต รในต่ า งประเทศ ประกอ บกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ของการ
บริหารงานวิชาการเชิงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจการและกิจกรรมนักเรียนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จัก การจัดการและคิดเป็น คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็ นระบบ และคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิด การ พั ฒ นา
ทักษะชีวิต ของผู้ เรีย นสร้า งองค์ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การบริ หารจั ด การให้เ กิ ด การดูแ ลช่ว ยเหลือ ผู้ เรี ย น ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารจั ดการให้ เกิ ด กิจ กรรมพั ฒนาผู้ เรี ยนระบบการแนะแนว กิจกรรมเพื่ อ
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สังคมและสาธารณะประโยชน์ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และสามารถส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
ความสามัคคีในหมู่ค ณะ นานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนากิจการและกิจ กรรมนัก เรี ย น ได้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
Principles, concepts, institutional curriculum development, instructional
management, educational encouragement, measurement and evaluation, environmental
based designed curriculum for learners and community, and curriculum supervision
development. Comparative analysis of curriculum design and student affairs between
Thailand and other countries for applying innovative educational administration and
developing educational quality with the ๒๑st century skill approaches.
๑๐๖๗๑๐๙ พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึ ก ษา
๓(๒-๒-๕)
Supervisory Behavior in Educational Administration
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กลยุทธ์ รูปแบบ และวิธีการ กระบวนการ การนิเทศการศึก ษา ใน
การพัฒนานวัตกรรมพฤติกรรมการนิเทศการศึก ษา ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผนกระบวนการ
นิ เ ทศการศึ ก ษาเชิ ง ระบบ ในการควบคุ มและประเมิ น ผลในการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาที่ มี ค วาม
ต่อเนื่องโดยผู้บริหารในองค์การทางการศึ กษา ในการบริหารเชิงคุณภาพทั้ง องค์กร การวิเคราะห์ ภ าวะ
ผู้รับการนิเทศเพื่อการเลือ กใช้ พฤติกรรมการนิ เทศของผู้บริหารการศึก ษา การศึกษา วิจัยและทฤษฎี อื่ น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ประสิ ทธิ ภาพขององค์ การทางการศึก ษา เน้นบทบาทของผู้ บริหารการศึ ก ษาใน ฐา นะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Concepts, principles, theories, and supervision process for educational
development for supervisor behavior innovation: use of information technology,
systemic plan for educational supervision, continuity of supervision process and
evaluation, corporate quality management, analysis of supervisor attitudes and
supervisory behaviors, and roles of educational administrators as national and
international leaders in educational supervision.
๑๐๖๗๒๐๑ สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึก ษา ๑
๓(๒-๒-๕)
Seminar on Educational Administration Research I
สัมมนาการสัง เคราะห์ งานวิจัย การพัฒนาหัวข้ อปั ญหาวิจั ย เพื่อจั ด ทาวิท ยานิ พนธ์ ส าหรั บ
ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาจากผลการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย (การตั้ ง ปั ญ หาวิ จัย
สมมติฐาน และข้อควรคานึ งทางสถิ ติ) การค้นหาและการประเมิ นวรรณกรรมที่ สนั บสนุ นปั ญหา วิ จั ย
การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิ ติแ ละการเชื่ อ มโยงกั บปั ญหาวิ จัย การวิเคราะห์ขนาดอิ ทธิ ผ ลของ
ผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย

๗๒
Seminar on research synthesis and topic development for doctoral dissertation
in educational administration: ( setting problems, hypothesis, and statistical
consideration) , reviewing related literature, describing statistical results, evaluating
research impacts, and writing research results.
๑๐๖๗๒๐๒ สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึก ษา ๒
๓(๒-๒-๕)
Seminar on Educational Administration Research II
หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ กาหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็น กรอบแนวคิด ในการ
วิจัยสาหรับหัวข้อเรื่อ งที่ สนใจ จัดทาวิทยานิพนธ์สาหรับปริญญาดุ ษฎีบั ณฑิ ตทางการบริ หารการศึ ก ษา
การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เ กี่ยวข้ อง การวิ เคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสาหรับหัวข้อเรื่อ งที่ ส นใจ
การอภิปรายถกเถียงเรื่อ งความเหมาะสมของแบบวิจัย ที่เ ลือ กใช้อ ย่างละเอียดลึก ซึ้ง และการเขีย นเค้ า
โครงวิทยานิพนธ์ และนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสั มมนา
Principles of professional writing, formulating theoretical framework for topics
of interests, conducting doctoral dissertations in educational administration, reviewing
and analyzing related literature, analyzing research methodologies, discussing
appropriateness of research models in depth, writing and presenting dissertation
proposals in public conferences.
๑๐๖๗๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึก ษา ๓
๓(๒-๒-๕)
Seminar on Educational Administration Research III
วิพากษ์ประเด็นส าคั ญเพื่ อให้ไ ด้หั วข้ อ เรื่อ งที่สนใจ และทันต่อสถานการณ์ก ารเปลี่ ยนแปลง
นาไปสู่หลักการเขีย นโครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์ ปัญหาและความสาคัญ ของการวิ จัย วัตถุประสงค์ การ วิ จั ย
ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้อ ง กรอบแนวคิ ด
และวิธีดาเนินการวิ จัย การอภิปรายความเหมาะสมของระเบียบวิธี วิจัยที่ เลื อ กใช้ นาเสนอและวิ พา กษ์
โครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา
Principles of professional writing, formulating theoretical framework for topics
of interests, conducting doctoral dissertations in educational administration, reviewing
and analyzing related literature, analyzing research methodologies, discussing
appropriateness of research models in depth, presenting and criticizing dissertation
proposals in public conferences.

๗๓
๑๐๖๗๒๐๔ นโยบายการศึกษาเชิงเปรี ยบเทีย บและการศึก ษานานาชาติ
๓(๒-๒-๕)
Comparative Education Policy and International Education
การวิเคราะห์ สังเคราะห์แ ละเปรี ยบเทีย บ นโยบายการศึก ษาของประเทศต่า งๆ ในเอเชี ย
อเมริ ก า และยุ โ รป หรื อ ประเทศพั ฒ นาอื่ น ๆ ประเด็ น ส าคั ญที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การกาหนดนโยบายและ
วางแผนการศึกษา การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติของแต่ล ะประเทศ ข้อสรุปสาหรับการนาผลการศึก ษา
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
Analysis, synthesis, and comparison of an educational policy of countries in Asia,
America, Europe, and other developed countries. Major issues in policy formation and
educational planning, implementation of policy into practice of each country,
conclusions that are applicable in Thai context.
๑๐๖๗๒๐๕ การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริ หารทางการศึ กษา
๓(๒-๒-๕)
Applications of Information Technological System
for Educational Administration.
หลักการและวิ ธีการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ
การศึกษาและการปฏิบัติงาน ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุ งการบริ หารจั ด การ
รวมทั้งส่งเสริ มสนับ สนุน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึก ษา และเป็นผู้นาในการพัฒ นาและใช้
นวัตกรรมการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
Principles and approaches of information technological system, information
technology administration for education, and evaluators information technology use for
administration improvement, promoting information technology use for education and
leadership in educational administration development,
๑๐๖๗๒๐๖ ภาวะผู้นาและการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมองค์ก าร
๓(๒-๒-๕)
Leadership and organizational Behavior Change
แนวคิด หลักการทฤษฎีภาวะผู้นา ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลงทั้งในร ะดั บ
บุ ค คล กลุ่ ม และองค์ ก าร ปั จ จั ย หรือ องค์ ป ระกอบของพฤติก รรมแต่ ละระดั บ การวิ เ คราะห์ และการ
สังเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบทฤษฎีกับพฤติกรรมที่คาดหวั งและเป็ นจริง การนาเสนอตัวแบบภาวะผู้นาเพื่ อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การทางการศึกษาไทย
Concepts, theories and principles of ( education) leadership, organizational
behavior and changes in individual, group and organization levels, factors or behavior
components on each level, analysis and synthesis for comparative behavioral theories
for expected and factual behavior, presentation of leadership pattern for Thai education
change

๗๔
๑๐๖๗๒๐๗ การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึ ก ษาและบริ หารสถานศึก ษา
๓(๙๐)
Practice in Educational Administrators
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาและการบริห ารสถานศึ ก ษา โดยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชีพ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามโครงสร้างการบริ หารสถานศึ กษา นโยบายและการกาหนดยุท ธศา สตร์
การบริ ห ารการศึ ก ษา การบริ หารหลั กสู ต ร และการจัด การเรีย นรู้ การบริ หารทรัพยากรมนุษ ย์ทาง
การศึกษา การบริหารงบประมาณการเงิน การบริหารทั่วไป การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ
จิตวิญญาณและอุด มการณ์ ของผู้ บริ หาร แนวทางการพัฒนาเป็ นผู้ บริห ารมือ อาชี พ การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร หลักธรรมาภิบาล
และความซื่ อ สั ต ย์ สุจ ริต จรรยาบรรณวิ ช าชี พที่คุ รุ สภาก าหนด การปฏิ บัติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ดี มี จิต
สาธารณะและเสียสละให้สังคม
Practice in educational administration and school management with
professional training based on institutions’ administrative structures, policies, and
strategies in educational administration, curriculum organization, learning operation
management, human resources management, financial management, general
management, research project management, spirituality of administrators, professional
administrators, knowledge management in administration, ethics and morals of
administrators, principles of good governance, and social mindsets.
๑๐๖๗๒๐๘ สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณและเศรษฐศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
ทางการศึกษา
Seminar on Budgeting Management Development and Economics
of Education
สัมมนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับ ระบบการเงิน การงบประมาณ
และการคลังที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาผลกระทบต่อการเงิน การงบประมาณ การคลัง ระเบียบ
และกฏหมายที่เกี่ยวข้อ งที่ มีต่ อรูปแบบการพั ฒนาการบริหารงบประมาณทางการศึก ษาและการบริ ห าร
การศึกษา การประยุกต์เศรษฐศาสตร์ มหภาคเพื่อนามาวิเ คราะห์ ความสั มพันธ์ร ะหว่างระบบการศึ ก ษา
กับระบบเศรษฐกิจ การศึกษากับขบวนการพัฒ นาเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐในการจั ดการกั บ ร ะบบ
การศึกษา
Seminar on principles, theories, concepts, and methodologies of financial
systems and budget related to educational administration, financial impacts, rules, and
regulations. Application of macro economy to analyze the relationship of educational
and economic systems, economic development, and roles of government on educational
management.

๗๕
๑๐๖๗๒๐๙ การบริหารและการจัดการศึ ก ษาของรั ฐและองค์กร
๓(๒-๒-๕)
ปกครองส่วนท้องถิ่น
Educational Administration and Management by State
and Local Administration Organization
การวิ เ คราะห์ น โยบาย แผน มาตรฐานการศึ ก ษา การสนั บ สนุ นทรั พยากร การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาตามอ านาจหน้ าที่ ข องในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ องถิ่น
สังเคราะห์และนาเสนอแนวทางการบริ หารและการจัด การศึก ษาตามอานาจหน้าที่ ข ององค์ กรและความ
เหมาะสมของท้องถิ่น
Analysis and synthesis of policies, plans, educational standards, supports, and
monitoring and evaluation of education according to authorized roles and responsibilities
devolved to both national and local levels, and recommended guidelines for appropriate
local educational administration and management.
๑๐๖๗๒๑๐ สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการ
๓(๒-๒-๕)
บริหารการศึกษา
Seminar on Politics, Economy, and Social Problem Related to
Educational Administration
สัมมนาความเปลี่ยนแปลง ปัญหาและการแก้ปัญหาทั้งในด้านการเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คม
ที่มีผลกระทบต่อการบริ หารการศึก ษา ศึกษาการพัฒนาการเมื อง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งประเมิ น
ระบบการศึกษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์แ ละสอดคล้องกั บการพัฒนาประเทศ
Seminar on changes, problems, and solutions of socio- economic and political
conflicts affecting educational administration: political, economic, and social
development, and evaluation of Thai educational system as guidelines for educational
management and the national development.
๑๐๖๗๒๑๑ สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึก ษา
๓(๓-๐-๖)
Advanced Statistics for Educational Research
ระเบี ย บ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ชั้น สู งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ทางการบริห ารการศึ ก ษา การประยุ ก ต์ใช้
วิธีการทางสถิติขั้นสูงเพื่ อวิ เคราะห์ ข้อ มูล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การทดสอบนัยสาคัญของสถิ ติ เ พื่ อ
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ การทานาย การคาดคะเนและการแปลความหมายในเชิงปริมาณ
Methodology in advanced statistics for educational administration research,
application of advanced statistical methods for data analysis, use of computer software,

๗๖
tests for statistical significance to compare relationships, predictions, and quantitative
interpretations.
๑๕๕๕๑๐๒

ภาษาอังกฤษสาหรับนัก ศึก ษาดุ ษฎีบัณ ฑิ ต ๑
๓(๓-๐-๖)
English for Doctoral Students I
ทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร การอ่านบทความ
Review English structures. Practice speaking, communication, and reading articles.

๑๕๕๕๑๐๓

ภาษาอังกฤษสาหรับนัก ศึก ษาดุ ษฎีบัณ ฑิ ต ๒
๓(๓-๐-๖)
English for Doctoral Students II
พัฒนาทักษะการอภิปราย เทคนิคการอ่าน การเขียนเชิงสรุป การเขียนเรียงความใน
หัวข้อต่างๆ
Practice discussion skills, reading techniques, summary writing, and essay writing on
different topics.
๑๕๕๕๑๐๔

ภาษาอังกฤษสาหรับนัก ศึก ษาดุ ษฎีบัณ ฑิ ต ๓
๓(๓-๐-๖)
English for Doctoral Students III
พั ฒ นาการอ่านเชิ ง วิเ คราะห์แ ละเชิ ง วิพากษ์ การเขีย นบทความ บทคั ด ย่อ รายงานการวิจัย
ทักษะการนาเสนอทางวิชาการ
Practice analytical and critical reading, article writing, abstract writing, and research
report writing, and academic presentation skills.
๑๐๖๘๔๐๔ พื้นฐานทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Fundamental of Education
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎีป รัช ญาการศึ ก ษา นโยบายและจุด มุ่ ง หมายของการจัด
การศึกษา รวมถึงปัญหาและแนวโน้มในการจัดการศึกษายุคใหม่
Study and analyze concepts of educational theories, philosophy, policies, and
goals of education management, and issues and trends of modern educational
management

๗๗
๑๐๖๘๔๐๕ พื้นฐานทางการบริหารการศึก ษา
๓(๓-๐-๖)
Fundamental of Educational Administration
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี ภ าวะผู้ น า บทบาท คุ ณลั ก ษณะและประเภทของผู้ น า
สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อ งกั บภาวะผู้นาและกรณี ตัว อย่าง ศึกษารูปแบบภาวะผู้นา เทคนิคการจู ง
ใจ การสร้างมนุษยสัมพัน ธ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนาความคิ ดริเ ริ่มสร้า งสรรค์ ของผู้ น าใน
ท้องถิ่น การเสริมสร้างและพั ฒนาภาวะผู้นา และสังเคราะห์เ พื่อ นาไปสู่การสร้างองค์ ความรู้ใหม่ ใ นการ
บริหารจัดการศึกษา โดยใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีทางการบริ หารการศึก ษา ระบบและ
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษา รวม
ไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บการศึ กษาและบริ บทของแนวโน้มในการจัด การศึก ษา เพื่อกาหนดวิสัย ทั ศ น์
และเป้าหมายของการศึ กษา จัดโครงสร้างการบริหาร รวมไปถึงการกาหนดภารกิจของครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
Study and analysis of concepts, leadership theories, roles, responsibilities, types
and characters of leaders. Synthesis of related research findings on leadership and case
studies, leadership patterns, behavior adjustments, development of local leadership
initiatives, and leadership promotion, to build the novel body of knowledge in
educational administration. Applications of system and process in modern educational
administration, vision creation for administration and management, related rules and
laws, contexts and trends, visions and goals, structures, and mission assignments of
teachers and educational personnel.
๑๐๖๘๑๐๖

วิทยานิพนธ์ (แบบ ๑.๑)
๖๐(๐-๑๒๐-๖๐)
Doctoral Dissertation
วิจัยในหัวเรื่องเกี่ยวกับ การบริหาร การการบริหารศึกษา การบริหารสถานศึกษา ที่สามารถ
นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ
Doing research in Management issues, Educational administrations, and School
administrations The Results can be applied to the department, organization, school,
locality or nation.
๑๐๖๘๑๐๖

วิทยานิพนธ์ (แบบ ๒.๑)
๓๖(๐-๗๒-๓๖)
Doctoral Dissertation
วิจัยในหัวเรื่องเกี่ยวกับ การบริหาร การการบริหารศึกษา การบริหารสถานศึกษา ที่สามารถ
นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ
Doing research in Management issues, Educational administrations, and School
administrations The Results can be applied to the department, organization, school,
locality or nation.

๗๘

ข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(สังคม-มัธยมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึก ษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท : ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปริญญาเอก : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
๑. การบริหารการศึกษา
๒. การวิจัยทางการศึกษา
๓. การวัดและประเมินทางการศึกษา
๔. สถิติเพื่อการวิจัย
๕. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท : นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาเอก : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
๑. การบริหารการศึกษา
๒. การวิจัยทางศึกษา
๓. การสื่อสาร
๔. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

๗๙

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาเอก : กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
๑. การบริหารการศึกษา
๒. การวิจัยทางศึกษา
๓. การพัฒนารูปแบบ
๔. ประกันคุณภาพการศึกษา

๘๐

ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดั บปริญญาโท
๑. การลงทะเบียน แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ วิธีการลงทะเบียนโดยนักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนจานวน ๕ ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ - ๕)
ภาคเรียนละ ๒๔,๐๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๖ (ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียน)
กรณีที่นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๖ นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษา
สภาพภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท
๑.๒. การลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๑.๓. ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒. ขั้นตอนการลงทะเบียน
๒.๑. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๒. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๓. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๔ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๔. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
๒.๔.๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๑,๒ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ๑
๒.๔.๒ ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
๒.๕. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
๒.๕.๑ ลงทะเบียน วิทยานิพนธ์ ๓,๔ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ๒
๒.๕.๒ ลงทะเบียนสอบโครงร่าง
๒.๖. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๕
๒.๖.๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๕,๖ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ๓
๒.๖.๒ ลงทะเบียนสอบป้องกัน

ขั้นตอนการจัดทาวิทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การจัดทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิ สระ เป็นส่วนหนึ่งของการจัด การศึ กษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ สามารถลงทะเบี ยนวิท ยานิพนธ์/การศึก ษาค้น คว้า อิสระ
ในการลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ นั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. นักศึกษาลงทะเบีย นในรายวิชาพื้น ฐานและรายวิชาบั งคั บครบตามหลั กสู ตร และได้รับการ
อนุมัติผลการศึกษาแต่ล ะรายวิชา ครบถ้วนแล้ว หลักสูตร แผน ก (วิทยานิพนธ์) จานวน ๒๔ หน่วยกิต
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) จานวน ๓๐ หน่วยกิต

๘๑
๒. นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตร
ระดับปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตร
ระดับปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘
ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์แ ละการศึก ษาค้น คว้า อิสระ
สาหรับขั้นตอนในการจัดทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ลงทะเบียนครั้งที่ ๑
การจัดทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
๔ หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒ หน่วยกิต

๑.๑ การเสนอหัวข้อโครงร่างและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
แบบ ปท.๑ (ก)/ปท.๑ (ข)
๑.๒ การยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ แบบ ปท.๒ (ก)/ปท.๒ (ข)
๑.๓ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และรายงานผลการสอบ แบบ ปท.๓ (ก)/ปท.๓ (ข)

ลงทะเบียนครั้งที่ ๒
การสร้างเครื่องมือ/การเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์
และจัดทารายงาน
วิทยานิพนธ์
๔ หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒ หน่วยกิต

ลงทะเบียนครั้งที่ ๓
การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์
๔ หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒ หน่วยกิต

๒.๑ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบ ปท.๔.๑ (ก) และ ปท.๔.๑ (ข)
๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบ ปท.๔.๒ (ก) และ ปท.๔.๒ (ข)

๓.๑ การยื่นเรื่องขอสอบ
แบบ ปท.๕ (ก) และ ปท.๕ (ข)
๓.๒ การสอบและการรายงานผลการสอบ
แบบ ปท.๖ (ก)/ปท.๖ (ข)
๓.๓ การยื่นแบบขอสาเร็จการศึกษา
แบบ ปท.๗ (ก)/ปท.๗ (ข)

๘๒

ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดั บดุ ษฎี บัณฑิต
๑. วิธีการลงทะเบียน
๑.๑ สาขายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและการพั ฒนาเป็ นการลงทะเบี ยนแบบเหมาจ่ ายตลอด
หลักสูตร ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาชาระค่าลงทะเบีย นจานวน ๗ ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ – ๗)
ภาคเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๘ -๙ (ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียน)
กรณีที่นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๙ นักศึกษาต้องชาระค่าค่าธรรมเนียมรั ก ษา
สภาพ ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ สาขาการบริหารการศึ ก ษาเป็น การลงทะเบียนแบบเหมาจ่า ยตลอดหลัก สูตร ๒๗๕,๐๐๐
บาท โดยนักศึกษาชาระค่าลงทะเบียน จานวน ๗ ภาคเรียน (ภาคเรียนที่๑ – ๗) ภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐
บาท ภาคเรียนที่ ๘ -๙ (ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียน)
กรณีที่นักศึกษายัง ไม่สาเร็จการศึ กษาในภาคเรียนที่ ๙ นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนีย มรั ก ษา
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 ๑/๒๕๖๔ ลงทะเบียนเรียน
๓.๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ลงทะเบียนเรียน
๓.๓ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๔
๓.๓.๑ ลงทะเบียนเรียน
๓.๓.๒ ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
๓.๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
๓.๔.๑ ลงทะเบียนเรียน
๓.๔.๒ ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ
๓.๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๓.๖ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๕ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๓.๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๓.๘ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๓.๙ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๖ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

๘๓

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทาวิ ทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
นักศึกษาลงทะเบียน
ทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ๖ - ๑๐ หน่วยกิต

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
สอบผ่ าน
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หน่วยกิตที่เหลือ

ลงทะเบียน ครบ ๓๖ หน่วยกิต

สอบวิทยานิพนธ์

ลงทะเบียนใหม่
สอบไม่ผ่านครั้งที่ ๒
ไม่ผ่าน ได้ U
เฉพาะหน่วยกิตที่ได้ U
ลงทะเบียนใหม่
สอบไม่ผ่านครั้งแรก
สอบใหม่ ภายใน ๖๐
วัน

๘๔

ขั้นตอนการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิ ต

นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
เห็นชอบ
นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ปอ.๑)
นักศึกษาทาโครงร่างวิทยานิพนธ์นาเสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย (ปอ.๒)

นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปอ.๓)

บัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอชื่อเรื่องโครงร่าง
ต่อกรรมการบัณฑิตประจาสาขา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาและ
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเห็นชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
เห็นชอบ
คณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
ทาการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์

๘๕
การท าวิ ท ยานิ พนธ์ มีขั้ น ตอนของการท า ตามล าดั บ คื อ การลงทะเบี ย นท าวิ ท ยานิ พน ธ์
การจัดทาและเสนอโครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์ การพิจารณาโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์ การทาวิจัยตามโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ การส่งรูปเล่มและแผ่นบันทึก ข้ อ มู ล
(Diskette) บทคัดย่อ บทความวิทยานิพนธ์ และการเสนอขออนุมัติปริญญา
บัณฑิตวิทยาลัยได้กาหนดกระบวนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพเป็น ๓ ระยะคือ การ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการพิจารณาโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่าวิท ยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ คณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึ ก ษา
เสนอแต่งตั้ง การทาวิทยานิพนธ์จะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูร ณ์เ มื่อได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร
การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนดังนี้
๑. นักศึกษาจะลงทะเบี ยนทาวิ ทยานิ พนธ์ไ ด้ ต้องได้รับความเห็น ชอบจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ ปรึ กษาประจ าหมู่ เรีย น และมีคุณสมบั ติ ครบตามกาหนดเฉพาะของแต่ ล ะ
สาขา
๑) ลงทะเบียนครั้งแรกเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้ ๖ - ๑๐ หน่วยกิต โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
๒) ลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไป โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
๒. ในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึก ษาทุกภาคเรี ย น
จนกว่าจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และมีผลการสอบ “S”
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา ดังนี้
อาจารย์ ที่ป รึก ษาวิ ท ยานิพนธ์ ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการที่ ป รึก ษาวิ ทยานิ พนธ์ และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ – ๒ คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ คนต้องสาเร็จการศึก ษา
ระดับปริญญาเอก ทางด้านการวัดและประเมินผลหรือ วิจัย หรือมีประสบการณ์ วิจัย ที่เ ป็น วิจัย เดี่ ย ว
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยรวมกันอย่างน้อย ๕ เรื่อง และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ ดังนี้

๘๖
คุณสมบัติ
๑. ประธานกรรมการที่ ปรึ ก ษาวิ ทยานิ พนธ์ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยา นิ พนธ์
หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใ น การ
ทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒. กรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ร่วม
ต้องเป็นอาจารย์ป ระจาหรือ ผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกสถาบั น มีคุ ณวุ ฒิป ริญ ญาเอก หรือ เทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพัน ธ์ กั น
และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึ กษาที่
ตนเองเป็นที่ปรึกษา
๒. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดาเนินการวิจัย
๓. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
๔. ประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ในระหว่างที่กาลังทาวิทยานิพนธ์
๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์
๖. เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเป็น
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน ๑๐ เรื่อง

๘๗

ภาคผนวก

๘๘

ภาคผนวก ก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา

๘๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้
………………………………………………
เพื่อ ให้ การด าเนิน การสอบเกี่ ยวกับ การสอบประมวลความรู้ ในระดับ บั ณฑิ ต ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยถู ก ต้ อ ง และบั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิต ศึกษาอาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
มติ ค ณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึ กษาในคราวประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่ อ วั น ที่ มกราคม ๒๕๔๗ จึ ง ให้ย กเลิ ก
ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เรื่ อ งแนวปฏิ บัติ ใ นการสอบประมวลความรู้ ฉบับ ลงวั น ที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และให้ใช้แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การสอบประมวลความรู้ หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของ
นักศึ กษาในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เ กี่ยวข้อ ง ซึ่ งกาหนดให้นั กศึก ษาในหลัก สูต รปริญ ญามหาบัณฑิ ต
แผน ก(๒) ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๑.๒ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เ ป็นผู้ดาเนินการจัดสอบประมวลความรู้
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยเป็น
ผู้ท รงคุ ณวุฒิ ภ ายนอกอย่า งน้ อ ย ๒ คน คณะอนุ ก รรมการบั ณฑิ ต ประจ าสาขาวิ ช าเป็ น ผู้ น าเสนอรายชื่ อ
กรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาความเหมาะสม แล้ ว น าเสนอให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิขอสอบประมวลความรู้ ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียน
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๔ การประเมินผลสอบประมวลความรู้ให้ใช้สัญลั กษณ์ PD หมายถึง สอบผ่านดีเยี่ยม
P หมายถึง สอบผ่าน หรือ F หมายถึง สอบไม่ผ่าน
๑.๕ นักศึกษาตามข้อ ๑.๓ สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก
๒ ครั้ง นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่ ๓ แล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒. การสอบประมวลความรู้สาหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาที่เรียน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาต้องสอบหมวดวิ ชาต่อไปนี้
๑. หมวดวิชาสัมพันธ์
๒.๑.๑ สาขาการบริหารการศึกษา เนื้อหาสาระที่ต้องสอบมี ๒ ส่วน ได้แก่
๒.๑.๑.๑ วิชาพื้นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านบริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
๒.๑.๑.๒ วิชาวิทยาการวิจัย
/ ๒.๑.๒ สาขาหลักสูตรและการสอน……………..

๙๐
-๒๒.๑.๒ สาขาหลักสูตรและการสอน เนื้อหาสาระที่ต้องสอบมี ๒ส่วนได้แก่
๒.๑.๒.๑ วิชาพื้นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๑.๒.๒ วิชาสถิติและการวิจัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาสถิติเพื่อการวิ จัย และ
การวิจัยทางการศึกษา
๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๒.๒.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีและการ
ปฏิ บั ติ การบริห ารการศึ ก ษา นโยบายและการวางแผนการศึก ษาท้ อ งถิ่น ความเป็ น นั กบริ ห ารมื ออาชี พ
ผู้นาทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
๒.๒.๒ สาขาหลักสูตรและการสอน มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
และการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
๓. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้
๓.๑ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนแต่ละหมวดวิชา ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือว่าสอบ
ประมวลความรู้ผ่าน
๓.๒ นักศึกษาได้คะแนนแต่ละหมวดวิชา ร้อยละ ๕๐-๕๙ ต้องสอบปากเปล่าผ่านถึง
ถือว่าสอบประมวลความรู้ผ่าน
๓.๓ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนแต่ละหมวดวิชา ต่ากว่า ร้อยละ ๕๐ ต้องสอบหมวด
วิชานั้นใหม่
๔. การให้ระดับประเมินผลสอบประมวลความรู้ให้ใช้ เกณฑ์ ดังนี้
๔.๑ ในกรณีที่นักศึกษาสอบประมวลความรู้ได้ คะแนนร้อ ยละ ๗๐ ขึ้นไป ทั้งสอง
หมวดวิชา ถือว่าสอบผ่านดีเยี่ยม ได้ระดับการประเมิน PD
๔.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรู้ผ่าน และสอบปากเปล่าผ่าน
ถือว่าสอบประมวลความรู้ผ่าน ได้ระดับการประเมิน P
๔.๓ ในกรณีนักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรู้ทั้งสองหมวดวิชาหรือ
หมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่งได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ถือว่าการสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านได้ระดับ
การประเมิน F

๙๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๙๑

ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต

๙๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณ สมบั ติระดับดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
………………………………………………
เพื่อให้การดาเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบั ติในการจัดการศึกษาระดับ ดุษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรี ยบร้ อยถู กต้ อง และ
บั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการบัณฑิ ต ศึก ษาในคราวประชุ มครั้ ง ที่
๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกาหนดแนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติระดับดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การวัดคุณสมบัติ หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการทาวิจั ย ของ
นักศึกษาก่อนทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตแผน ๒.๑ ต้องสอบผ่าน
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๑.๒ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ เป็นผู้ดาเนินการจัดสอบวัด คุณสมบัติ
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการสอบวัด คุ ณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการชุ ดหนึ่ง โดยคณะกรรมการ
บั ณฑิ ต ประจ าสาขาวิช าเป็น ผู้ นาเสนอรายชื่ อ กรรมการสอบวั ด คุ ณสมบั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการบัณฑิ ต ศึ กษา
พิจารณาความเหมาะสม แล้วนาเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิขอสอบวัด คุณสมบั ติไ ด้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๔ ถ้าการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก ๒ ครั้ง
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๓ แล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒. การสอบวั ด คุ ณสมบั ติ หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา การบริห ารการศึกษา
ต้องสอบด้านต่อไปนี้
๒.๑ ด้านการวิจัย
๒.๒ ด้านการบริหารการศึกษา
๓.เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ...

๙๓

๓. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ
๓.๑ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนแต่ละด้านและผลรวมทุ กด้าน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
จึงมีสิทธิ์สอบปากเปล่า
๔. การให้ระดับการประเมินผลสอบวัดคุณสมบัติให้ ใช้เกณฑ์ดังนี้
๔.๑ ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติได้ คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ถือว่า
สอบผ่านดีเยี่ยม
๔.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙%
ถือว่าสอบวัดคุณสมบัติผ่าน
๔.๓ ในกรณีนักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบวัดคุณสมบั ติ หรือได้คะแนนรวมต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ถือว่าการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่นักศึกษาระดับดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ ๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๙๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณ สมบั ติ
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
………………………………………………
เพื่อให้การดาเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบั ติในการจัดการศึกษาระดับ ดุษฎี บั ณฑิ ต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้ อง และบังเกิดผลดีต่อ การจัดการศึ ก ษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึก ษาในคราวประชุ มครั้ งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๑ จึงกาหนดแนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การวัดคุณสมบัติ หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการทาวิจั ย ของ
นักศึกษาก่อนทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตแผน ๒.๑ ต้องสอบผ่าน
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๑.๒ ให้ ค ณะกรรมการสอบวั ด คุ ณสมบั ติ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด สอบวัด คุ ณสมบัติ
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบั ติประกอบด้ วยกรรมการชุดหนึ่ง โดยคณะกรรมการ
บั ณฑิ ต ประจ าสาขาวิช าเป็ นผู้ นาเสนอรายชื่อ กรรมการสอบวั ด คุ ณสมบั ติ ให้ ค ณะกรรมการบัณฑิ ต ศึกษา
พิจารณาความเหมาะสม แล้วนาเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิขอสอบวัด คุณสมบั ติไ ด้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๔ ถ้ า การสอบวั ด คุ ณสมบั ติ ค รั้ ง แรกไม่ ผ่ าน สามารถขอสอบได้ อี ก ๒ ครั้ง
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๓ แล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒. การสอบวัดคุณสมบัติหลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบั ณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา ต้องสอบด้านต่อไปนี้
๒.๑ ด้านการวิจัย
๒.๒ ด้านการบริหารและการพัฒนา...

๙๕
๒.๒ ด้านการบริหารและการพัฒนา
๒.๓ ด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
๓. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ
๓.๑ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนแต่ละด้านและผลรวมทุ กด้าน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
จึงมีสิทธิ์สอบปากเปล่า
๔. การให้ระดับการประเมินผลสอบวัดคุณสมบัติให้ ใช้เกณฑ์ดังนี้
๔.๑ ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติได้ คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ถือว่าสอบ
ผ่านดีเยี่ยม
๔.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙% ถือว่าสอบวัด
คุณสมบัติผ่าน
๔.๓ ในกรณีนักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบวัดคุณสมบั ติ หรือได้คะแนนรวมต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ถือว่าการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๙๖

ภาคผนวก ค
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรระดับปริญญาโท

๙๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................
เพื่อให้ การทาวิทยานิพนธ์ข องนัก ศึกษาระดับบั ณฑิต ศึกษา มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏกาแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี คุณภาพและเป็ นไปตามข้ อบัง คับมหาวิท ยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้ว ยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ , ๑๓ , ๒๗ และ ๒๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และโดยมติของคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึก ษา มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวั นที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประชุ มครั้ งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๙ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง
ยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อ ง แนวปฏิบัติ ในการ ทาวิทยานิพนธ์ ฉบับ ลงวัน ที่
๑๗ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติ ในการท าวิท ยานิ พนธ์ หลัก สูตรปริญ ญาโท พ.ศ.๒๕๕๘
ไว้ดังนี้
๑. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้
๒ – ๔ หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ต้อ งมี คุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติ
ผลการศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละ
หลักสูตร โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลั กสูตรแต่ล ะสาขา
๒. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
๒.๑ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิตแล้ว ให้ดาเนินการจัดทา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๒.๒ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้ าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์อีกครั้งภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก
๒.๓ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๒.๒ นักศึกษาจะได้ระดับผลการเรียน U สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
๒.๔ เมื่อนักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน U สาหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิ พนธ์ผ่านแล้วให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจานวนหน่วยกิต
ที่ยังเหลือ
/๓. ให้คณะกรรมการ…

๙๘
๓. ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้
ความเห็นชอบ
๔. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีคุณสมบัติเป็ นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บบัณฑิ ตศึก ษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลัก เกณฑ์แ ละแนวปฎิ บัติ เกี่ย วกับ การประกั น
คุณภาพการศึ กษาภายในระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้ งนี้ หากมีก ารประกาศใช้ เกณฑ์มาตรฐานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้ เกณฑ์ มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
๕. ขั้นตอนในการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขั้นที่ ๑ การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาหมู่เรียน
ขั้นที่ ๒ การเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา
ประจาสาขา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติข องนักศึ กษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ ความเห็นชอบเพื่อ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง
ต่อไป
ขั้นที่ ๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๔ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
๔.๑ รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนเท่ากับ
คณะกรรมการสอบ
๔.๒ ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์
๔.๓ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)
ทีผ่ ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๕ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดาเนินการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และจัดส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
อนุมัติให้จัดทาวิทยานิพนธ์
๗. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเป็นประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิ ทยาลัย จานวน
ไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึ กษาเพื่อ
รับปริญญา จานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
/(๕ ) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา…

๙๙
(๕ ) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน
๓ คน เป็นกรรมการ
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิ พนธ์และในการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้ กรรมการ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสอบแทน
๘. องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) มีแผนการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผน
(๒) มีการให้คาปรึกษาโดยให้ความสาคัญและใช้เทคนิคการให้ คาปรึกษาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของนักศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิ ตร
(๓) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้ง ด้า นความรู้ ความสามารถ มีเป้าหมาย
และมีแผนการทาวิทยานิพนธ์ มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น อดทน ในการทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
(๔) มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการทาวิทยานิพนธ์ทุ กขั้นตอน
(๕) มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องรวมทั้งปรับปรุงการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ
๑๐. การสอบวิทยานิพนธ์
๑๐.๑ นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบวิ ทยานิพนธ์ ตามแบบที่
กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อบัณฑิต วิทยาลัย
๑๐.๒ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ กรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
๑๐.๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงคนเดียว คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย
กรรมการ
๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
/ทั้งนี้ คณะกรรมการ…

๑๐๐
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุ ณสมบั ติตามกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ จะต้องใช้ เกณฑ์ มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
๑๐.๓ การแต่งตั้ง ประธานและกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
บัณฑิต ศึกษาประจาสาขาเสนอชื่อ ประเภทละ ๒ คน ต่อบั ณฑิต วิทยาลัยเพื่ อเสนอคณะกรรมการบั ณฑิต ศึกษา
พิจารณาเลือก ทั้งนี้ อาจเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณี ประเภทละ ๑ คน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑๐.๔ คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พนธ์ มีห น้ าที่ ท ดสอบความรู้ค วามเข้า ใจในการท า
วิทยานิพนธ์ด้ วยการซั กถามและลงมติตั ดสิน ผลการสอบของนักศึ กษา การสอบผ่า นวิท ยานิ พนธ์ต้อ งได้รั บมติ
จากกรรมการอย่า งน้อ ย ๓ ใน ๔ โดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ สรุปผลการสอบและรายละเอียดการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๕ ให้นัก ศึกษาแก้ไขวิ ทยานิ พนธ์ต ามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการสอบวิท ยานิพนธ์ต่ อ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๔๕ วัน นับ จากวันที่สอบ เพื่อส่งตรวจรูปแบบวิท ยานิพนธ์ก่อ นจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบั บ
สมบูรณ์
๑๑. การสาเร็จการศึกษา
๑๑.๑ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอสาเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๑๑.๑.๑ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕ ฉบับ
๑๑.๑.๒ แผ่นข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ แผ่น
๑๑.๑.๓ บทความวิจัย จานวน ๑ ชุด
๑๑.๑.๔ ใบร ายงา น ผลการ ตร วจ สอบการ คั ด ลอกผลงาน ทางวิ ช ากา ร
(plagiarism) ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)
๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออก
ประกาศ
๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒
๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
๑๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสาเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการ
สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติผลการศึ กษาของมหาวิทยาลัยฯ

/๑๒. การทาวิทยานิพนธ์…

๑๐๑
๑๒. การทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๑๐๒

ภาคผนวก ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรระดับปริญญาโท

๑๐๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้น คว้าอิ สระ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลั กสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ , ๑๓, ๒๗ และ ๒๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิ ตศึก ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงยกเลิก
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท
พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ดังนี้
๑. การลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาจะลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต้ องมีคุณสมบั ติดังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละหลักสูตร
โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลั กสูตรแต่ล ะสาขา
๒. ลงทะเบียนครั้งที่ ๑ จานวน ๒ หน่วยกิต การจัดทาโครงร่าง การเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักศึกษา และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๒. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีคุณสมบัติเป็นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และ
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับ ที่
ประกาศใช้ล่าสุด
/๒.๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่าง…

๑๐๔
๒.๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๔ การยื่นเรื่องขอสอบ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่างการศึกษาค้น คว้า
อิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐานดังนี้
(๑) รูปเล่มโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
(๒) ไฟล์ข้อมูลโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒.๕ บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เป็นประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนจานวนไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัย
ที่นอกเหนือจากการทาวิจัยเพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๕) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอก มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
กรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้
ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบัณฑิ ตศึก ษาประจาสาขา บุคคลใดบุคคลหนึ่งทาหน้าที่
เป็นประธานกรรมการสอบแทน
๓. การสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการจัดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยฯ จัดทาประกาศกาหนดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) นักศึกษาส่งโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบั ณฑิตวิทยาลัย เพื่อดาเนินการจัดส่ง
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบ
(๓) คณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระดาเนินการสอบและจั ดส่งผลการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๒ เล่ม ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบผ่าน
กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้
นาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้นาเสนออีกครั้ง ภายใน ๖๐ วัน หลังการนาเสนอครั้งแรก
(๒) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน หรือไม่ได้
/นาเสนอโครงร่าง.....…

๑๐๕
นาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามข้อ (๑) นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนเป็น U สาหรับหน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
(๓) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษา
ค้นคว้าอิสระใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นๆ เมื่อสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระตามจานวนหน่วยกิต ที่เหลือ
๔. ลงทะเบียนครั้งที่ ๒ จานวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูล
๕. ลงทะเบียนครั้งที่ ๓ จานวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) สอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) เผยแพร่บทความการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๔) ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๖. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิ สระ ทาหน้าที่ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับกรอบความคิด ขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาค้นคว้า โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
เสนอรายชื่อกรรมการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้คณะกรรมการสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เป็นประธาน
(๒) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและ
มีผลงานวิจัยที่นอกเหนือจากการทาวิจัยเพื่อรับปริญญา จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่สอบ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัย ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึก ษาพิจารณาคัด เลือกเป็นประธาน
กรรมการสอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖.๒ การดาเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการจัดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้

/(๑) นักศึกษาที่พร้อมสอบ.....…

๑๐๖
(๑) นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบการศึกษาค้น คว้าอิสระที่ผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมกับรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิต
วิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศกาหนดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทาการทดสอบด้วยการซักถามและลงมติ
ตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านต้องได้รับมติจากคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยมีประธาน
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นผู้บันทึกผลการสอบและดาเนินการให้ มีการตัดสินใจเพื่อ เสนอเป็นข้ อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไขที่สอดคล้องและเป็นไปได้
(๔) ประธานคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส่งผลการสอบตามแบบที่กาหนด
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และส่งผลการประเมินไปยังสานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน
๗. การจัดทารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เมื่อนักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยตามกระบวนการแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้นักศึกษาแก้ไขการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในคู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘ ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบ
(๒) จัดส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อนจัดทารายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๘. การขอสาเร็จการศึกษา
ให้นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอสาเร็จการศึกษาต่อบัณฑิต วิทยาลัย ดังนี้
๘.๑ การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕ ฉบับ
๘.๒ แผ่นข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ แผ่น
๘.๓ บทความวิจัย จานวน ๑ ชุด
๘.๔ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๘.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
(๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
(๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒
(๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
/๘.๖ บัณฑิตวิทยาลัย.....…

๑๐๗
๘.๖ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสาเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการสาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ
๙. การทาการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามคู่ มือการทาการศึก ษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๑๐๘

ภาคผนวก จ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวการปฏิบตั ิ ในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต

๑๐๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวการปฏิบัติในการทาวิทยานิ พนธ์ร ะดั บดุษฎี บัณ ฑิต
…………………………………..
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับดุษฎีบั ณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๔ , ๒๖ และ ๓๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่
๖ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ไว้ดังนี้
ข้อที่ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต”
ข้อที่ ๒ ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา” หมายถึง หน่วยงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา
“บัณฑิตศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ทั้งใน
รูปแบบการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการหรื อในรูปแบบอื่น
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึ ก ษา
ประจาสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อาจารย์ประจา” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิ ต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อที่ ๔ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๔.๑ นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นเพื่ อ ท าวิ ท ยานิพนธ์ ในครั้ ง แรกได้ ๖ หน่ ว ยกิต
หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต และผ่านการสอบวั ดคุ ณสมบั ติเ รียบร้ อย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ป รึก ษาประจาหมู่ เ รี ย น
และ มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
/ในกรณีที่นักศึกษา...

๑๑๐
ในกรณีที่นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว นั ก ศึ ก ษาสามารถเสนอและเข้ า สอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พนธ์ ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
๔.๒ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๒ จานวน ๑๐ หน่วยกิตแล้ว ให้ดาเนิน
การจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
๔.๓ หากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์อีกครั้งภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก
๔.๔ หากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน หรือ ไม่ได้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ นักศึกษาจะได้รับผลการเรียน U สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้
ลงทะเบียนไปแล้ว
๔.๕ เมื่อนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน U สาหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจานวนหน่วย
กิตที่ยังเหลือ
ข้อที่ ๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิ ตศึก ษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบั ณฑิตศึ กษา
ข้อที่ ๖ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑ คน โดยผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑ คน ต้องสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการวัดและประเมินผลหรือวิจัย หรือมีประสบการณ์ในการวิจัย
ที่เป็นวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยรวมกันอย่างน้อย ๕ เรื่อง
ข้อที่ ๗ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติม
นอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
(๒) เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาโทในสาขานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ มีตาแหน่งวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็นมหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุ ณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ (๑) หรือ (๒) เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตประจาสาขา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อที่ ๘ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาที่สั มพัน ธ์กั น หรือสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้ องกับ เรื่ อ งที่ นัก ศึ กษาทาวิท ยานิ พนธ์ และมีผลงาน วิ จั ย
เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
/(๒) เป็นอาจารย์ประจา...

๑๑๑
(๒) เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ มีวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ โดยมีตาแหน่งวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์โดยมีผลงานวิจัยเพิ่มเติ มนอกเหนือจากงานวิจัย ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึก ษาเพื่ อ รั บ
ปริญญา
ข้อที่ ๙ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเป็น
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน ๕ เรื่อง แต่ถ้ามีประสบการณ์ในการวิจัยตาม
คุณสมบัติในข้อ ๖ให้เป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน ๑๐ เรื่อง
ข้อที่ ๑๐ ขั้นตอนในการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขั้นที่ ๑ นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
ขั้นที่ ๒ นักศึกษาเสนอรายชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษา
ประจาสาขา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ ความเห็นชอบเพื่อให้ มหาวิทยาลัยแต่ งตั้ง ต่อไป
ขั้นที่ ๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๔ นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้ อมชื่ อผู้ ควบคุมวิทยานิ พนธ์ ตาม
แบบฟอร์ม โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่ อคณะกรรมการบัณฑิ ตศึก ษาประจาสาขา
ขั้นที่ ๕ นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา
ขั้นที่ ๖ คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์นาเสนอชื่อเรื่องและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาได้รับทราบ
ขั้นที่ ๗ มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และชื่อผู้ ควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
ข้อที่ ๑๑ คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
(๑) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
ประธาน
(๒) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยนอกเหนือจากการทาวิจัย
เพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน ๓ คน
กรรมการ
(๓) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน ๓ คน กรรมการ
(๔) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
กรรมการ
(๕) เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขา
กรรมการและ
เลขานุการ
/ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง...

๑๑๒
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ และในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีกรรมการเข้าประชุ มไม่ ต่ากว่าครึ่งหนึ่ งของกรรมการ
ตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการบุคคลใดบุค คลหนึ่ง เป็นประธานกรรมการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์แทน ในกรณีที่นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่จาเป็นต้องให้ผู้ทรงคุ ณวุฒิ
ภายนอกพิจารณา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา สามารถเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นกรรมการได้
ข้อที่ ๑๒ องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามแบบที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
ข้อที่ ๑๓ หน้าที่ของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
๑๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนัก ศึกษา
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษา
๑๓.๒ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย และตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดาเนินการวิจัย
๑๓.๓ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
๑๓.๔ ประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ในระหว่างที่กาลังทาวิทยานิพนธ์
๑๓.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์
ข้อที่ ๑๔ การสอบวิทยานิพนธ์
๑๔.๑ นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามแบบที่
กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มายังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
๑๔.๒ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
กรรมการ
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ คน
กรรมการ
๔) อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย ๑ คน
กรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการบัณฑิตประจาสาขา เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอชื่ออาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย ๒ คน
เพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๑๔.๓ การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดาเนินการโดยคณะกรรมการบัณฑิ ต
ประจาสาขา เสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย ๒ คน
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๒ คน เพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึก ษาพิจารณาคั ดเลือกประเภทละ ๑
คน หรืออาจพิจารณาเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณีประเภทละ ๑ คน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑๔.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทา
วิทยานิพนธ์ด้วยการซักถาม และลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎี
บัณฑิตต้องได้รับมติจากกรรมการอย่างน้อย สี่ในห้า
/๑๔.๕ ให้ประธานกรรมการสอบ

๑๑๓
๑๔.๕ ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบตามแบบที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด ผ่านผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบ ไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๑๔.๖ นักศึกษาต้องจัดทาต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน ๑๐ ฉบับ
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา โดยกรอกแบบนาเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
ข้อที่ ๑๕. ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติดังนี้
๑๕.๑ มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
๑๕.๒ มีวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนื อจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ งของ
การรับปริญญา
ข้อที่ ๑๖. การทาปกวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นักศึกษาต้องรับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่อธิการบดีลงนามรับรองแล้ว นาไป
ดาเนินการเข้าเล่มเย็บปก จานวน ๑๐ เล่ม รวมทั้งจัดทาบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แยก
ต่างหากอีก ๑๕ ชุด ส่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่อธิการบดีลง
นามรับรอง กาหนดมาตรฐานปก มีดังนี้
๑๖.๑ ปกแข็งหุ้มผ้าแรกซีน สีกรมท่า
๑๖.๒ ข้อความหน้าปกและสันปก ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
๑๖.๓ เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขนาด ๑.๕ นิ้ว วัดจากขอบ
บนของตรา วางกึ่งกลางของปก ห่างจากขอบบน ๑ นิ้ว
๑๖.๔ ตัวหนังสือเดินทอง
๑๖.๕ ตัดริมเล่ม เจาะ เย็บ ติดผ้าคิ้ว และหุ้มสัน
๑๖.๖ ติดรองปกสีขาว

๑๑๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๑๑๔

ภาคผนวก ฉ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวการปฏิบัติในการประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

๑๑๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวการปฏิบัติในการประเมิน ผลวิ ทยานิ พนธ์ระดับดุ ษฎีบัณ ฑิ ต
…………………………………..
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับดุษฎีบั ณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่นักศึ กษา อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้กาหนดแนว
ปฏิบัติในการประเมินผลวิทยานิพนธ์ไว้ดังต่อไปนี้
๑. นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้ ๖ หน่วยกิต
๒. เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์อย่างน้ อย ๖ หน่วยกิต ให้ทาการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้นได้
๓. การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้สัญลักษณ์ S ตามเกณฑ์การประเมิน
ดังต่อไปนี้
๓.๑ เรียบเรียงโครงร่างวิทยานิพนธ์ และผ่านความเห็นชอบของ
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
๖
หน่วยกิต
๓.๒ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านและส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๑๐ หน่วยกิต
โดยแบ่งน้าหนักการประเมินดังนี้
๓.๒.๑ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน
๕
หน่วยกิต
๓.๒.๒ แก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์
และส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
๕
หน่วยกิต
๓.๓ สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
๑๐ หน่วยกิต
โดยแบ่งน้าหนักการประเมินดังนี้
๓.๓.๑ สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยเสร็จเรียบร้อย
๓
หน่วยกิต
๓.๓.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ๕๐ % ของขั้นตอนการวิจัย ๓
หน่วยกิต
๓.๓.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลได้อีก ๕๐ % ที่เหลือของขั้นตอนการวิจัย
และวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
๔
หน่วยกิต

/๓.๔ เขียนวิทยานิพนธ์...
...

๑๑๖
๓.๔ เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย
และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน โดยแบ่งน้าหนักการประเมินดังนี้ ๑๐ หน่วยกิต
๓.๔.๑ เขียนรายงานวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย
๕
หน่วยกิต
๓.๔.๒ สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
๕
หน่วยกิต
รวม
๓๖ หน่วยกิต
๔. หากนักศึกษาไม่สามารถดาเนินการตามรายการที่กาหนดไว้ข้างต้น นักศึกษาจะได้
สัญลักษณ์ U สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เฉพาะรายการที่ไม่ได้
ดาเนินการ
๕. เมื่อนักศึกษาได้สัญลักษณ์ U ในหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนักศึก ษา
จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ใหม่จนกว่าจะได้สัญลักษณ์ S ครบทั้ง ๓๖ หน่วยกิต
๖. เมื่อสอบวิทยานิพนธ์แล้ว และนักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ให้ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาได้ภายใน ๖ สัปดาห์หลังการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นต้องเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ ๑ สัปดาห์ขึ้นไป) จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน และนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอสอบใหม่
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ล งทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้ งแรก
ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๑๑๗

ภาคผนวก ช
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๑๑๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
……………………………………………
เพื่อให้ผลงาน วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการคั ดลอก
ผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัส บดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงกาหนดแนวปฏิบัติและเกณฑ์การตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘” การคัดลอกผลงานทางวิชาการ หมายถึงการลอกเลียนหรือนา
ข้อความ งานเขียน สานวนภาษาโดยการคัดลอกคาต่อคา การถอดความ หรือการสรุปเนื้อหาผลงานของผู้อื่นมาทั้งหมด
หรือบางส่วนมาเป็นผลงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงเจ้าของผลงาน
๒. แนวปฏิบัติในการกากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดทาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ นักศึกษาที่จะยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้ดาเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานงานโดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โ ดยส่ ง
แบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแนบหลักฐานรายงานผลการ
ตรวจสอบที่แสดงค่าร้อยละของความซ้าซ้อน (Plagiarism Checking Report) และผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พนธ์แ ละการศึก ษาค้ นคว้ าอิ สระก่ อ นยื่ นขอสอบโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ แ ละการศึ ก ษาค้ นคว้า อิส ระ และส่ง
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่กากับและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ
นักศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามประกาศนี้
๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัยทาหน้าที่กากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศนี้
๓. เกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษามีดังต่อไปนี้
/๓.๑ ความซ้าซ้อนและความคล้ายคลึง...
...

๑๑๙
๓.๑ ความซ้าซ้อนและความคล้ายคลึงของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกินร้อยละ ๓๐
๓.๒ ความซ้าซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ บทที่ ๑ - ๕
ไม่เกินร้อยละ ๓๐
๔. กรณีที่มีปัญหาอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับแนวการปฏิบัตินี้ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นผู้ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๑๒๐

ภาคผนวก ซ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)

๑๒๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การจัดทาวิทยานิพนธ์แ ละการค้น คว้า อิสระด้วยระบบการเขียนวิท ยานิพ นธ์ อิเล็กทรอนิก ส์ (iThesis)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ร ะของนั ก ศึ ก ษาร ะดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ดาเนินไปด้ว ยความเรีย บร้ อย มีคุณภาพและมี มาตรฐานสอดคล้ องกับ ปร ะกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ กาแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึก ษาร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดการจัดทาวิ ทยานิ พนธ์แ ละการค้น คว้ าอิ สระด้ วยระบบการเขียนวิท ยานิ พนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การจัดทาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า อิสระ ด้วยระบบการเขียนวิท ยานิ พนธ์อิ เล็ กทรอนิก ส์ (iThesis) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้บังคับ ใช้ กับ นัก ศึก ษาระดับ บั ณฑิ ตศึ ก ษา ทีเ่ ริ่มเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศหรือข้อปฏิบัตอิ ่นื ใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย ” หมายความว่ า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่ า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“บัณฑิตวิทยาลัย ” หมายความว่ า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตามหลัก สู ต รระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
/“ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
.......

๑๒๒
“ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิ เล็ กทรอนิกส์ (iThesis)” หมายความว่า ระบบสาเร็จรูปที่ใช้ใ นการ
จั ด ท าวิ ท ยานิ พนธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกตามรู ป แบบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ ๕ ให้นักศึกษาระดับบั ณฑิ ต ศึก ษา ใช้ระบบการเขียนวิท ยานิ พนธ์อิ เล็ กทรอนิก ส์ (iThesis) ใน
การจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ข้ อ ๖ ให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาที่ จั ด ท า วิ ท ยานิ พนธ์ ด้ ว ยระบบการเขี ย นวิ ท ยา นิ พ น ธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) ตามประกาศนี้ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แ ละการค้น คว้า อิส ระฉบั บสมบูร ณ์ ที่ค ณะกรร มการ
สอบลงนามเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอสาเร็จการศึกษาต่อ บัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๓ เล่ม
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ัก ษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่เกิดปั ญหาจากการปฏิบั ต ิต าม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีมอี านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถอื เป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

