คํานํา
คูมือนั กศึกษาระดั บ บั ณฑิต ศึกษาประจํ าป การศึกษา ๒๕๕๙ ฉบั บ นี้ บั ณฑิต วิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนักศึกษาใชเปนแนวทางในการศึกษา และทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โดยคูมือฉบั บ นี้ ประกอบด ว ย ประวั ติการจั ด การศึกษาระดั บ บัณฑิต ศึกษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร โครงสรางการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดหลักสูตร
ขั้ น ตอนการลงทะเบี ย น ขั้ น ตอนการลงทะเบี ย นการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ตลอดจนประกาศต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อย า งไรก็ ต าม นั ก ศึ ก ษายั ง สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดของคู มื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ตลอดจนรายละเอี ย ดและกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได ที่ เว็ บ ไซต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร
http://graduates.kpru.ac.th/
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผูบริหาร บุคลากร และการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปดสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต
ขั้นตอนการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัตริ ะดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคผนวก ข แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติสาขายุทธศาสตรการบริหาร
และการพัฒนา
ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธระดับดุษฏีบัณฑิต
ภาคผนวก ง แนวปฏิบัติในการประเมินผลวิทยานิพนธระดับดุษฏีบัณฑิต
ภาคผนวก จ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กําแพงเพชร เปน สถาบัน อุด มศึกษา สังกัดสํ านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ป พุท ธศัก ราช ๒๕๑๖ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี อนุ มัติ ให ก รมการฝ ก หั ด ครู จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ครู
กําแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ตั้งอยูเขตหมูบานวังยาง หมูที่ ๑ ตําบล
นครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อที่ ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา
ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ป การศึกษา ๒๕๑๙ เป ด รั บ นั กศึก ษาภาคปกติ รุ น แรก โดยรั บ นั กศึก ษาระดั บ ป.กศ.
จํานวน ๓๙๒ คน ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆในเขตจังหวัดกําแพงเพชร
และจังหวัดตาก
ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไมใชวิชาชีพครูได
ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก
ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั วภู มิพลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกลา ฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ
๒๕๓๕
ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ซึ่ ง มี ผ ลให วิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชร มี ฐ านะเป น สถาบั น ราชภั ฎ
กําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘
ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานที่
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถิ่นบนพื้นที่ ๖๐๐ ไร ของสถาบัน
ที่ ต.แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลใหสถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงมีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ

๒
๔๑ แหง ทั่วประเทศ มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล
เป น ส ว นราชการตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก
ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป ดการเรี ยนการสอนระดั บบั ณฑิต ศึกษา ภาคพิเศษ หลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก
โดยรั บ นั กศึกษาที่เ ป น บุ คลากรองคก รปกครองทองถิ่น จากจั งหวั ด กําแพงเพชร จั งหวั ด ตากและ
จังหวัดสุโขทัย
ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนา (รุนแรก)
ปพุทธศักราช ๒๕๕๗ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (รุนแรก)
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ทั้งสิ้น ๑๔ หนวยงาน ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํ านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สํ า นั ก ประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา สถาบั น วิ จั ย และพัฒ นา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ กําแพงเพชร แมส อด และสํ านั กบริ การ
วิชาการและจัดหารายได

๓
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนสรางศักยภาพ
ให เ ป น ขุม พลั ง แห งป ญ ญา พั ฒ นาท อ งถิ่ น ผลิ ต กํ าลั งคนที่มี ความรู ความสามารถและมีคุ ณ ธรรม
โดยเนนที่จิตสํานึกในการรับใชทองถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเปนที่เปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่น และมีคุณภาพสูอาเซียน

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
๒. สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

คติพจน
ปฺญาวุฑฺฒิกํ นิคมาภิวฑฺฒนํ “สรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น”

คานิยมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม
P – Public Service and Productivity – ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบตอหนาที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองคกร

อัตลักษณ
บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น

เอกลักษณ
ผลิตและพัฒนาครู เรียนรูพัฒนาทองถิ่น

๔
ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ตราประจํามหาวิทยาลัย คือ พระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ ๙ เปนรูปพระที่นั่ง
อัฐทิศ ประกอบดวย วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเปนอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร มีรัศมีเปลงออก
โดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเสวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความวา ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพ ในแผนดิน โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีไดเสด็จประทับเหนือ
พระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ําอภิเษกจากทิศทั้งแปด

สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สีแสด
สีขาว

เปนสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเปนกําแพง หมายถึง ความมั่นคง
เปนสีแทนศาสนา หมายถึง ความดี คือ จริยธรรม คุณธรรม ปญญาธรรม

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนสักทอง เปนไมที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะเปน
ตนไมที่มีคา และมีร าคาสูงกว าไมชนิด อื่น ไมสักทองเปนไม ที่มีเนื้ อสวยงามทั้งลั กษณะของสีและ
ลวดลายไม เปนไมยืนตนที่มีอายุนานนับรอยป และเปนไมที่ขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย

๕
โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สภาวิชาการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี

สภาคณาจารยและขาราชการ

คณะกรรมการอํานวยการ
รองอธิการบดี/ผูชวย

รองอธิการบดี
ฝายบริหารและจัดการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ

รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรม บริการ
วิชาการ และกิจการพิเศษ

๖
ประวัติความเปนมาบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เริ่มตน
ในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๑ โดยเป ด รั บ นั กศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก ตอมาในปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุน
แรก จากนั้นในปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถิ่นบนพื้นที่ ๖๐๐ ไร ของ
สถาบั น ที่ ตํ า บลแม ป ะ อํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก และเป ด รั บ นั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ เ ป น รุ น แรก
ตอมาในปการศึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เปนรุนแรกใน ปการศึกษา ๒๕๔๖ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใหสถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วั น ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา ในวั น ที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงมีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ ๔๑
แหงทั่วประเทศ มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ปพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบั ณฑิต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึกษา สาขาวิ ช าหลั กสู ต รและการสอน และหลั กสู ต รศิล ป
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ณ ศู น ย อุ ด มศึ ก ษาแม ส อด เป น รุ น แรก
ป พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เป ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก โดยรับนักศึกษาที่เปนบุคลากรองคกรปกครองทองถิ่นจาก
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป ดรับ นักศึกษาระดั บปริ ญญาเอก หลั กสูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช า
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา (ปร.ด.ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา) เปนปแรก และ
เปดสอนตอเนื่องมาจนถึงปการศึกษา ๒๕๕๙ ปจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกที่กําลังศึกษา รุนที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได เ ป ด การสอนนั ก ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด. การบริหารการศึกษา) ปจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกที่กําลัง
ศึกษารุนที่ ๒

๗
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรที่สงเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน
๑.๒ ประสานงาน อํานวยการ กํากับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
๑.๓ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๔ การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
๑.๕ ใหบริการที่เปนเลิศแกอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เปาประสงค (Goals)
๑. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
๒. มีระบบและกลไกการรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณภาพ
๓. มีระบบและกลไกในการกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คานิยมขององคกร : GRAD
G = Good Service : การปฏิบัติงานและการบริการที่เปนเลิศ
R = Responsibility : ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
A = Attitude : ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานและการบริการ
D = Development : พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑. การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการของถิ่น
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ

๘
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒. การประสานงาน อํานวยการ กํากับ และควบคุมคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๒.๑ พัฒนาระบบและกลไกการกํากับคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ
กลยุทธที่ ๒.๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ การวิจัยและการเผยแพร
ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธที่ ๒.๓ พัฒนาระบบและกลไกการกํากับและควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ/
การศึกษาคนควาอิสระ
กลยุทธที่ ๒.๔ สนับสนุน สงเสริมคุณภาพ และความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา
กลยุทธที่ ๒.๕ พัฒนาแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๓.๒ ประชาสัมพันธเชิงรุกในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔. การสรางเครือขายความรวมมือการแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๔.๑ สงเสริมใหอาจารยหรือนักศึกษาเขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพเผยแพรผลงาน
วารสารวิชาการในระดับชาติฐาน TCI หรือฐานวารสารอาเซียน (ACI)
กลยุทธที่ ๔.๒ พัฒนารวมมือทางวิชาการกับเครือขายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการที่เปนเลิศ
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๕.๑ พัฒนาระบบการใหบริการแกนักศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Grad
Student)
กลยุทธที่ ๕.๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและ
การใหบริการที่ดี

๙
คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อธิการบดี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีฝายบริหาร
และแผน

รองคณบดีฝายวิชาการ

หัวหนาสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

หัวหนางานบริหาร
และวางแผน

งานนโยบาย
และวางแผน

งานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หนวยงาน

หัวหนางานวิชาการ

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
พัฒนาเว็บไซต

งานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท

งานสงเสริม
มาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา

งานประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก

๑๐
ผูบริหาร บุคลากร และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําหรับการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการที่ทํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย การกํากับ ควบคุมและบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหนาที่กํากับดูแลและสงเสริมการสอนและการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษา กํากับดูแลและใหความเห็นชอบและดําเนินการแตงตั้งอาจารยผูสอน อาจารยที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ และผูสอบวิทยานิพนธ อนุมัติผลการศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาตอมหาวิทยาลัย ตลอดจนใหความเห็นชอบแผน
งบประมาณระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รอง ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
การปกครองทองถิ่น
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ สมพงษธรรม
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหารและวางแผน
กรรมการและเลขานุการ
หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและ
ผูช วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย ดร.สําราญ มีแจง
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

๑๑
๔. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา
ผูทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ
ผูแทนหัวหนากลุมงาน
๖. นางสาวพิกุล
อินไผ
ผูแทนผูปฏิบัติงาน
๗. อาจารยธัญรดี
บุญปน
หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
๓. คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ
รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ
รองศาสตราจารย ดร.สุนทรี ดวงทิพย
อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
อาจารยธัญรดี บุญปน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษาคณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน
หัวหนาสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

๔. คณะกรรมการประจําฝาย บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
๑. บุ ค ลากรประจํ า ฝ า ยวิ ช าการ มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ได แ ก งานวิ ช าการ งาน
ประสานงานกับสาขาวิชา งานพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา งานพัฒนาอาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา งานติดตามความกาวหนาและการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ ประกอบดวย
๑.๑ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท มีหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานการกํากับและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท ไดแก งานวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานประสานงานกับสาขาวิชา งานการจัดตารางเรียน และ
ปฏิทินการศึกษา งานคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา งานสอบโครงรางวิทยานิพนธ งานสอบ
ประมวลความรูและสอบปลายภาค งานติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ งานตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ งานตรวจรูปแบบและการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ ประกอบดวย
๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
หัวหนาฝาย
๒. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
ประจําฝาย
๓. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
ประจําฝาย
๔. อาจารยธัญรดี บุญปน
ประจําฝาย
๕. อาจารยศิริพร โสมคําภา
ประจําฝาย
๖. นางสาวประยูร แชมชอย
ประจําฝาย
๗. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๘. นางสาวเฉลิมรัตน จันทรกระจาง
ประจําฝาย
๙. นายจักกริช มีสี
ประจําฝาย

๑๒
๑๐. นายวัฒณา จันทรสังสา

ประจําฝาย

๑.๒ งานประสานการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาเอก มี ห น า ที่
ปฏิบัติงานดานการกํากับและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอก ไดแก งานวิชาการและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานประสานงานกับสาขาวิชา งานการจัดตารางเรียน
และปฏิทินการศึกษา งานคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา งานสอบโครงรางวิทยานิพนธ สอบ
วัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรูและสอบปลายภาค งานตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
งานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ งานพัฒนาอาจารยและนั กศึกษาระดับ ปริญญาเอก งานกํากับและ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ
หัวหนาฝาย
๒. รองศาสตราจารย ดร.สุนทรี ดวงทิพย
ประจําฝาย
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
ประจําฝาย
๔. นางสาวพิกุล อินไผ
ประจําฝาย
๕. นายทวิทัต ริ้วมงคล
ประจําฝาย
๖. นางสาวสุดารัตน สิงหลอ
ประจําฝาย
๗. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจําฝาย
๘. นายจักกริช มีสี
ประจําฝาย
๑.๓ งานสงเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา มีหนาที่ สงเสริมมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาแกอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก งานฝกอบรมและการจัดสัมมนาทาง
วิ ช าการ งานส ง เสริ ม เผยแพร บ ทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการในประเทศและต า งประเทศ
ประกอบดวย
๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
หัวหนาฝาย
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร ประคองชาติ ประจําฝาย
๓. รองศาสตราจารย ดร.สุนี บุญพิทักษ
ประจําฝาย
๔. อาจารย ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ
ประจําฝาย
๕. อาจารย ดร.วิทยา คามุณี
ประจําฝาย
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล ประจําฝาย
๗. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
ประจําฝาย
๘. อาจารยประทับใจ ทัศนแจมสุข
ประจําฝาย
๙. อาจารยชุติมา สังวรินทะ
ประจําฝาย
๑๐. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
ประจําฝาย
๑๑. อาจารยศิริพร โสมคําภา
ประจําฝาย
๑๒. อาจารยพิมพผกา วงษกองแกว
ประจําฝาย
๑๓. อาจารยอนุธิดา จันที
ประจําฝาย
๑๔. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๑๕. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจําฝาย

๑๓
๒. บุคลากรประจําฝายบริหารและวางแผน มีหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก งานนโยบายและ
แผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป งานธุ ร การและสารบรรณ งานการเงิน งานพัส ดุ งานพัฒ นาบุ คลากร
งานพัฒ นาสํ า นั ก งาน งานบริ ห ารความเสี่ ย ง งานตรวจสอบภายใน งานพั ฒ นาระบบขอ มูล และ
สารสนเทศ งานใหบริการหองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
๒.๑ งานนโยบายและแผน/งานบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก งาน
นโยบายและแผนงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานพัฒนา
บุคลากร งานพัฒนาสํานักงาน และงานใหบริการหองสมุดบัณฑิตวิทยาลัยประกอบดวย
๑. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
หัวหนาฝาย
๒. อาจารยธัญรดี บุญปน
ประจําฝาย
๓. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
ประจําฝาย
๔. อาจารยอนันธิตรา ดอนบรรเทา
ประจําฝาย
๕. นางสาวประยูร แชมชอย
ประจําฝาย
๖. นางสาวพิกุล อินไผ
ประจําฝาย
๗. นายทวิทัต ริ้วมงคล
ประจําฝาย
๘. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๙. นางสาวเฉลิมรัตน จันทรกระจาง
ประจําฝาย
๑๐. นางสาวสุดารัตน สิงหลอ
ประจําฝาย
๑๑. นายวัฒณา จันทรสังสา
ประจําฝาย
๑๒. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจําฝาย
๒.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน มีหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก
งานบริหารความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน งานการจัดการความรู และงานประกันคุณภาพระดับ
หนวยงาน ประกอบดวย
๑. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
หัวหนาฝาย
๒. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
ประจําฝาย
๓. อาจารยธัญรดี บุญปน
ประจําฝาย
๔. อาจารยพิมพผกา วงษกองแกว
ประจําฝาย
๕. อาจารยอนันธิตรา ดอนบรรเทา
ประจําฝาย
๖. อาจารยคุนัญญา เบญจวรรณ
ประจําฝาย
๗. อาจารยเอกวินิต พรหมรักษา
ประจําฝาย
๘. อาจารยสาวิตรี พรหมรักษา
ประจําฝาย
๙. นางสาวประยูร แชมชอย
ประจําฝาย
๑๐. นางสาวพิกุล อินไผ
ประจําฝาย
๑๑. นางสาวสุดารัตน สิงหลอ
ประจําฝาย
๑๒. นายจักกริช มีสี
ประจําฝาย
๑๓. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๑๔. นางสาวเฉลิมรัตน จันทรกระจาง
ประจําฝาย

๑๔
๑๕. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล

ประจําฝาย

๒.๓ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต มีหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) งานวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (E-Thesis) งาน
พัฒนาเว็บไซต งานบริการขอมูลสวนบุคคลสําหรับนักศึกษา (E-Grad Student) ประกอบดวย
๑. อาจารยธัญรดี บุญปน
หัวหนาฝาย
๒. อาจารยสาวิตรี พรหมรักษา
ประจําฝาย
๓. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจําฝาย
๔. นายวัฒณา จันทรสังสา
ประจําฝาย
๕. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๖. นายจักกริช มีสี
ประจําฝาย
๗. นายทวิทัต ริ้วมงคล
ประจําฝาย

๑๕
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational
Administration

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
ชื่อยอภาษาไทย :
ชื่อยอภาษาอังกฤษ :

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

๓. ปรัชญาของหลักสูตร
มุงพัฒ นาบุ คลากรที่มีคุณภาพ เปนนั กบริห ารมืออาชี พ มีภาวะผูนํา เป นนักวิ ชาการที่มี
ความสามารถในการวิ จั ย มีค วามเชี่ ย วชาญรอบรู เ ชิ ง ลึ ก ในศาสตร บ ริ ห ารการศึก ษา มุง มั่ น ที่ จ ะ
สรางสรรคนวัตกรรมสรางองคความรูใหม ดานการบริหารการศึกษาระดับสูง
๔. ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความสําคัญ ซึ่งปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มุงปฏิรูป ทั้งในดานหลักการ
จุดมุงหมาย ตลอดจนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตรมุงใหสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัช ญาของสถาบั นการศึกษาและมาตรฐานวิช าการ และวิชาชีพที่เป นสากลเนนการพัฒนาทาง
วิชาการและทางวิช าชีพที่มีความรูความสามารถในระดับสู ง โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรูใหม มีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการมี
คุณภาพและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการพัฒนาการศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติและสังคมโลก จําเปนที่จะตองมีนักบริหารการศึกษาที่เปนนักวิชาการ เปนผูนํา เปน
นั กวิ จั ย มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม มีค วามเชี่ ย วชาญรอบรู ในศาสตร บ ริ ห ารการศึกษา มุง มั่น ที่จ ะ
สรางสรรคนวัตกรรม สรางองคความรูใหม ชวยพัฒนาและประยุกตใชพัฒนาระบบการศึกษาและ
องคการทางการศึกษา สถานศึกษาใหสูความเปนเลิศทั้งในปจจุบันและอนาคตได
๕. วัตถุประสงค
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีจุดเนนดังนี้

๑๖
๑. เปนนักบริหารการศึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในองคความรูระดับสูงในศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา
๒. เปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่มีวิสัยทัศน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. เปนนักวิชาการที่สามารถสรางสรรคองคความรูใหม และนวัตกรรมการบริหารจาก
กระบวนการวิจัย
๖. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาคโดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหหากมีการจัดการศึกษาภาคฤดู
รอนใหจัดเนื้อหาวิชาในสัดสวนที่สัมพันธกันโดยมีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห และตองจัดเวลา
เรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวา ๘ สัปดาหและตองจัดเวลาเรียนในแตละสัปดาหไมนอยกวา ๒ เทา
ของเวลาเรียนในภาคปกติและจํานวนหนวยกิตไมเกิน ๙ หนวยกิต
๗. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนโดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตประจํา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๘. หลักสูตร
๘.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๖๐ หนวยกิต
๘.๒ โครงสรางหลักสูตร
รายการ
๑. รายวิชาบังคับ
๒. หมวดวิชาเลือก
๓. วิทยานิพนธ
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

หนวยกิต
๑๕
๙
๓๖
๖๐

๙. รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามีดังนี้
๑. หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๑๕ หนวยกิต
๑๐๖๗๑๐๑ การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
Integration Theories of Educational Administration
๑๐๖๗๑๐๒ การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
Educational Policy and Planning Development
๑๐๖๗๑๐๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการบริหารการศึกษา
Human Resource Development in Educational
Administration

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๑๗
๑๐๖๗๑๐๔
๑๐๖๗๑๐๕

๑๐๖๗๑๐๖
๑๐๖๗๑๐๗

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

๓(๓-๐-๖)

๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)

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

๑๘
๑๐๖๗๒๐๘

๑๐๖๗๒๐๙

๑๐๖๗๒๑๐

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

๓. วิทยานิพนธ
๑๐๖๘๑๐๖ วิทยานิพนธ
Doctoral Dissertation

๓(๓-๐-๖)

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

๓๖(๐-๗๒-๓๖)

๔. หมวดวิชาเสริมทักษะ ไมนับหนวยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมทักษะจัดไวเพื่อการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
๑๕๕๕๑๐๒ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๑
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students I)
๑๕๕๕๑๐๓ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๒
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students II)
๑๕๕๕๑๐๔ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๓
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students III)
๕. เงื่อนไขของหลักสูตร
- ผูเขาศึกษาซึ่งสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา ที่ไมใชทางการศึกษา จะตองศึกษา
รายวิชาตามที่หลักสูตรนี้กําหนด โดยไมนับหนวยกิต ดังนี้
๑๐๖๘๔๐๔ พื้นฐานทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Educational Foundation
๑๐๖๘๔๐๕ พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Fundamentals of Educational Administration

๑๙
- ผูเขาศึกษาซึ่งสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางการศึกษา แตไมใชทางการบริหารการศึกษา จะตองศึกษารายวิชาตามที่หลักสูตรนี้กําหนด โดยไม
นับหนวยกิต ดังนี้
๑๐๖๘๔๐๕ พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Fundamentals of Educational Administration
๖. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
นักศึกษาจะตองมีการสอบวัดคุณสมบัติ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวา
ดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๒๐
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Administration and
Development Strategy

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา)
ชื่อยอ : ปร.ด. (ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Administration and
Development Strategy)
ชื่อยอ : Ph.D. (Administration and Development Strategy)
๓. ปรัชญา
ความเจริญที่ยั่งยืน ความสามารถในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนภูมิภาคและประเทศ จะเกิดขึ้นไดตองมียุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาที่ดีที่พัฒนาจาก
องค ค วามรู โ ดยบู ร ณาการจากภู มิ ป ญ ญาไทยและภู มิ ป ญญาสากลด ว ยการคิ ด เชิ ง ระบบ รวมทั้ ง
บูรณาการศาสตรดานการบริหาร ยุทธศาสตร และการวิจัยเขาดวยกัน
๔. วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
๑) มีความรูความสามารถอยางลุมลึกในเชิงยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
เปนนักบริหาร นักยุทธศาสตร นักพัฒนามืออาชีพ และนักวิชาการ ที่มีวิสัยทัศน มีคุณธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒) มีความรูความสามารถในการวิจัยขั้นสูงเพื่อสรางองคความรูอยางลุมลึกดานยุทธศาสตร
การบริหาร และการพัฒนา ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาหนวยงานทองถิ่น ชุมชน ภูมิภาค และ
ประเทศ

๒๑

๕.หลักสูตร
๕.๑ หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ ๑.๑
ไมนอยกวา
๖๐ หนวยกิต
แบบ ๒.๑
ไมนอยกวา
๖๐ หนวยกิต
๕.๒ โครงสรางหลักสูตร
แบบ ๑.๑
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
๖๐ หนวยกิต
แบบ ๒.๑
๑. หมวดวิชาเฉพาะ
๒๔ หนวยกิต
วิชาบังคับ
๑๕ หนวยกิต
วิชาเลือก
๙
หนวยกิต
๒. หมวดวิชาเสริมทักษะไมนับหนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่ไมมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด โดยไมนับหนวยกิต
๓. หมวดวิทยานิพนธ
๓๖ หนวยกิต
รวม
๖๐ หนวยกิต
๕.๓ รายวิชา
แบบ ๑.๑ (เนนการทําวิจัย)
๑. รายวิชาเรียน ไมนับหนวยกิต จํานวน ๖ หนวยกิต
๒๕๓๗๙๑๑ สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต ๑
(Seminar on Doctoral Dissertation I)
๒๕๓๗๙๑๒ สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต ๒
(Seminar on Doctoral Dissertation II)
๒. วิทยานิพนธ
๒๕๓๗๙๐๑ วิทยานิพนธ
(Dissertation)
แบบ ๑.๒ (เนนการทําวิจัยและศึกษารายวิชา)
๑) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒๔ หนวยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ จํานวน ๑๕ หนวยกิต
๑๐๔๗๑๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
(Advanced Research Methodology)
๑๐๔๗๒๕๓ การวิจัยดานยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
(Research in Administration and Development Strategy)

๓(๑-๔-๔)
๓(๑-๔-๔)
๖๐ หนวยกิต

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒๒
๒๕๓๗๑๑๑
๒๕๓๗๔๐๘
๒๕๓๗๘๐๑

การคิดเชิงกลยุทธและยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Strategic Thinking and Administration and Development
Strategy)
นวัตกรรมการจัดการองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย
๓(๓-๐-๖)
(Organization Management Innovation and Human Resource
Management)
สัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
๓(๑-๔-๔)
(Seminar on Administration and Development Strategy)

๑.๒ วิชาเลือก จํานวน ๙ หนวยกิต ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมตอไปนี้
กลุมการบริหารและการพัฒนา
๒๕๓๗๑๐๑ การจัดการความรูในองคการ ทองถิ่นและภูมิภาคเพื่อการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Knowledge Management for Development in Organization,
Locality and Region)
๒๕๓๗๒๐๓ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําของนักบริหาร
๓(๓-๐-๖)
และนักพัฒนา
(Change Management and Leadership of Administrators
and Development Workers)
๒๕๓๗๓๐๑ บริบทและแนวโนมการพัฒนาทองถิ่นและภูมิภาค
๓(๓-๐-๖)
(Context and Trend of Local and Regional Development)
๒๕๓๗๔๐๑ ปรัชญาและคุณธรรมสําหรับนักบริหารและนักพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Philosophy and Ethics for Administrators and Development
Workers)
๒๕๓๗๖๐๑ การบริหารนโยบายสาธารณะ
๓(๓-๐-๖)
(Public Policy Administration)
๒๕๓๗๗๐๑ การศึกษาเอกเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Independent Study on Administration and Development)
กลุมการพัฒนายุทธศาสตร
๒๕๓๗๒๐๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๓(๓-๐-๖)
(Economic and Social Development Strategies)
๒๕๓๗๗๐๒ การศึกษาเอกเทศเพื่อการสรางและพัฒนายุทธศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Independent Study on Construction and Development
of Strategy)
๒๕๓๗๗๐๓ ปญหาและแนวโนมดานยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Issues and Trends in Administration and Development
Strategy)

๒๓
กลุมทฤษฎีและการประยุกตใช
๔๐๐๗๐๐๑ แนวคิดทางวิทยาศาสตรและการประยุกตใชในการบริหารและการ ๓(๓-๐-๖)
พัฒนา
(Scientific Concepts and Application in Administration
and Development)
๒๕๓๗๑๐๒ ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาเชิงระบบ
๓(๓-๐-๖)
(Theory of Administration and Development Systems)
๒๕๓๗๔๐๒ วิวัฒนาการและแนวโนมของปรัชญา ทฤษฎีและวิทยาการ
๓(๓-๐-๖)
แผนใหม
(Evolution and Trends of Philosophy, Theories, and New
Scholastic Domains)
๒๕๓๗๕๐๑ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อประยุกตใชใน
๓(๓-๐-๖)
การบริหารและการพัฒนา
(Behavioral Science and Social Science Theories and
Application in Administration and Development)
กลุมการวิจัยและประเมินเพื่อการบริหารและการพัฒนา
๑๐๔๗๑๐๒ การวิจัยสถาบัน
๓(๓-๐-๖)
(Institutional Research)
๑๐๔๗๒๕๔
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Qualitative Research for Development)
๑๐๔๗๓๕๑ การประเมินยุทธศาสตร แผน และโครงการ
๓(๓-๐-๖)
(Strategy, Plan and Project Evaluation)
๒) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไมนับหนวยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมทักษะจัดไวเพื่อการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษา
๑๕๕๕๑๐๒ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต๑
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students I)
๑๕๕๕๑๐๓ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๒
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students II)
๑๕๕๕๑๐๔ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๓
๓(๓-๐-๖)
(English for Doctoral Students III)
๓) หมวดวิทยานิพนธ
๒๕๓๗๙๐๒ วิทยานิพนธ
๓๖ หนวยกิต
(Dissertation)

๒๔
ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๑. วิธีการลงทะเบียน
๑.๑ สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาเปนการลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอด
หลักสูตร ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาชําระคาลงทะเบียนจํานวน ๗ ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ – ๗)
ภาคเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๘ -๙ (ไมตองชําระคาลงทะเบียน)
กรณีที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๙ นักศึกษาตองชําระคาคาธรรมเนียม
รักษาสภาพ ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษาเป น การลงทะเบี ย นแบบเหมาจ า ยตลอดหลั ก สู ต ร
๒๗๕,๐๐๐ บาท โดยนั ก ศึ ก ษาชํ า ระค า ลงทะเบี ย น จํ า นวน ๗ ภาคเรี ย น (ภาคเรี ย นที่ ๑ – ๗)
ภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๘ -๙ (ไมตองชําระคาลงทะเบียน)
กรณีที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๙ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษา
สภาพภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒. การลงทะเบียนอื่น ๆ
๒.๑ ลงทะเบียนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๒.๒ ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
๒.๓ ลงทะเบียนสอบโครงรางวิทยานิพนธ
๒.๔ ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ
๓. ขั้นตอนการลงทะเบียน
๓.๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียน
๓.๒ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียน
๓.๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
๓.๓.๑ ลงทะเบียนเรียน
๓.๓.๒ ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
๓.๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
๓.๔.๑ ลงทะเบียนเรียน
๓.๔.๒ ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ
๓.๕ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๐ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ
๓.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ
๓.๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ
๓.๘ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ
๓.๙ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ

๒๕
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาลงทะเบียน
ทําวิทยานิพนธครั้งแรก ๖ - ๑๐ หนวยกิต

สอบโครงรางวิทยานิพนธ

ลงทะเบียนใหม
สอบไมผานครั้งที่ ๒
ไมผาน ได U
เฉพาะหนวยกิตที่ได U
ลงทะเบียนใหม

สอบผ่ าน
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ
หนวยกิตที่เหลือ

ลงทะเบียน ครบ ๓๖ หนวยกิต

สอบวิทยานิพนธ

สอบไมผานครั้งแรก
สอบใหม ภายใน ๖๐
วัน

๒๖
ขั้นตอนการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต

นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
เห็นชอบ

อาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตอบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ปอ.๑)

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาและ
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเห็นชอบ

นักศึกษาทําโครงรางวิทยานิพนธนําเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย (ปอ.๒)

นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ (ปอ.๓)

บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอชื่อเรื่องโครงราง
ตอกรรมการบัณฑิตประจําสาขา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติโครงราง
วิทยานิพนธและชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
เห็นชอบ
คณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ
ทําการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ

๒๗
การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ มี ขั้ น ตอนของการทํ า ตามลํ า ดั บ คื อ การลงทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
การจัดทําและเสนอโครงรางวิทยานิพนธ การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ การทําวิจัยตามโครงราง
วิทยานิพนธ การเขียนวิทยานิพนธ การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ การสงรูปเลมและแผนบันทึก
ขอมูล (Diskette) บทคัดยอ บทความวิทยานิพนธ และการเสนอขออนุมัติปริญญา
บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพเปน ๓ ระยะคือ
การแต งตั้ งอาจารย ที่ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ การพิจ ารณาโครงร างวิ ทยานิ พนธ โ ดยคณะกรรมการ
พิ จ ารณาโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ และการสอบปากเปล า วิ ท ยานิ พ นธ โดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอแตงตั้ง การทําวิทยานิพนธจะถือวาเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติ
ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธตามขั้นตอนดังนี้
๑. นักศึกษาจะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธได ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน และมีคุณสมบัติครบตามกําหนดเฉพาะของแตละ
สาขา
๑) ลงทะเบียนครั้งแรกเพื่อทําวิทยานิพนธในครั้งแรกได ๖ - ๑๐ หนวยกิต โดย
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน
๒) ลงทะเบียนในครั้งตอ ๆ ไป โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
๒. ในระหวางการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาค
เรียนจนกวาจะสอบปากเปลาวิทยานิพนธแลวเสร็จ และมีผลการสอบ “S”

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูสอบโครงรางวิทยานิพนธ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑ – ๒ คน โดยอาจารยที่ปรึกษาอยางนอย ๑ คนตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานการวัดและประเมินผลหรือวิจัย หรือมีประสบการณวิจัยที่เปน
วิจัยเดี่ยว หรือหัวหนาโครงการวิจัยรวมกันอยางนอย ๕ เรื่อง และตองมีคุณสมบัติและหนาที่ดังนี้

๒๘
คุณสมบัติ
๑. ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือ เปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
ตองเปนอาจารยประจําหรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๑. พิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาที่
ตนเองเปนที่ปรึกษา
๒. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นขณะดําเนินการวิจัย
๓. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ
๔. ประเมินผลการทําวิทยานิพนธในระหวางที่กําลังทําวิทยานิพนธ
๕. พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ
๖. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมกันแลวจะตองไมเกิน ๑๐ เรื่อง

๒๙

ภาคผนวก

๓๐

ภาคผนวก ก

๓๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
………………………………………………
เพื่อให้การดาเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติในการจัดการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกาหนดแนว
ปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การวัดคุณสมบัติ หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการ
ทาวิจัยของนักศึกษาก่อนทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตแผน
๒.๑ ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
๑.๒ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ดาเนินการจัดสอบวัด
คุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการชุดหนึ่ง โดย
คณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขาวิชาเป็นผู้นาเสนอรายชื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาความเหมาะสม แล้วนาเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติได้ ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๔ ถ้าการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก ๒
ครั้ง นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๓ แล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒. การสอบวัดคุณสมบัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ต้องสอบด้านต่อไปนี้
๒.๑ ด้านการวิจัย
๒.๒ ด้านการบริหารการศึกษา

๓.เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ...

๓๒

๓. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาที่สอบได้คะแนนแต่ละด้านและผลรวมทุกด้าน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
จึงมีสิทธิ์สอบปากเปล่า
๔. การให้ระดับการประเมินผลสอบวัดคุณสมบัติให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
๔.๑ ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
ถือว่าสอบผ่านดีเยี่ยม
๔.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙%
ถือว่าสอบวัดคุณสมบัติผ่าน
๔.๓ ในกรณีนักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบวัดคุณสมบัติ หรือได้คะแนนรวม
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ถือว่าการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ ๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๓๓

ภาคผนวก ข

๓๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
………………………………………………
เพื่อให้การดาเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติในการจัดการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกาหนดแนว
ปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การวัดคุณสมบัติ หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการ
ทาวิจัยของนักศึกษาก่อนทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตแผน
๒.๑ ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
๑.๒ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ดาเนินการจัดสอบวัด
คุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการชุดหนึ่ง โดย
คณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขาวิชาเป็นผู้นาเสนอรายชื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาความเหมาะสม แล้วนาเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติได้ ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๔ ถ้าการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก ๒
ครั้ง นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๓ แล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒. การสอบวัดคุณสมบัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ต้องสอบด้านต่อไปนี้
๒.๑ ด้านการวิจัย
๒.๒ ด้านการบริหารการศึกษา

๓.เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ...

๓๕

๓. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาที่สอบได้คะแนนแต่ละด้านและผลรวมทุกด้าน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
จึงมีสิทธิ์สอบปากเปล่า
๔. การให้ระดับการประเมินผลสอบวัดคุณสมบัติให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
๔.๑ ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
ถือว่าสอบผ่านดีเยี่ยม
๔.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙%
ถือว่าสอบวัดคุณสมบัติผ่าน
๔.๓ ในกรณีนักศึกษาสอบข้อเขียนการสอบวัดคุณสมบัติ หรือได้คะแนนรวม
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ถือว่าการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ ๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๓๖

ภาคผนวก ค

๓๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวการปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
…………………………………..
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๔ , ๒๖ และ ๓๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 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 และภาคนอกเวลาราชการหรือในรูปแบบอื่น
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อาจารย์ประจา” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อที่ ๔ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
๔.๑ นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ยนเพื่ อ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ในครั้งแรกได้ ๖ หน่ ว ยกิ ต
หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
และ มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
ในกรณีที่นักศึกษา...

๓๘
ในกรณีที่นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถเสนอและเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
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
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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 และมีผลงานวิจัยเพิ่ มเติม
นอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
(๒) เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาโทในสาขานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ มีตาแหน่งวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็นมหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ (๑) หรือ (๒) เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตประจาสาขา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อที่ ๘ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ และมีผลงานวิจัย
เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
(๒) เป็นอาจารย์ประจา...

๓๙
(๒) เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ มีวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ โดยมีตาแหน่งวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์โดยมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
ข้อที่ ๙ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเป็น
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน ๕ เรื่อง แต่ถ้ามีประสบการณ์ในการวิจัยตาม
คุณสมบัติในข้อ ๖ให้เป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน ๑๐ เรื่อง
ข้อที่ ๑๐ ขั้นตอนในการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขั้นที่ ๑ นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
ขั้นที่ ๒ นักศึกษาเสนอรายชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
ขั้นที่ ๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๔ นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตาม
แบบฟอร์ม โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
ขั้นที่ ๕ นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา
ขั้นที่ ๖ คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์นาเสนอชื่อเรื่องและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาได้รับทราบ
ขั้นที่ ๗ มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และชื่อผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
ข้อที่ ๑๑ คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
(๑) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
ประธาน
(๒) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยนอกเหนือจากการทาวิจัย
เพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน ๓ คน
กรรมการ
(๓) อาจารย์ที่มวี ุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน ๓ คน กรรมการ
(๔) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
กรรมการ
(๕) เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขา
กรรมการและ
เลขานุการ

ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง...

๔๐
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานกรรมการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์แทน ในกรณีที่นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่จาเป็นต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกพิจารณา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา สามารถเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นกรรมการได้
ข้อที่ ๑๒ องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามแบบที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
ข้อที่ ๑๓ หน้าที่ของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
๑๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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 การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดาเนินการโดยคณะกรรมการบัณฑิต
ประจาสาขา เสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย ๒ คน
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๒ คน เพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกประเภทละ ๑
คน หรืออาจพิจารณาเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณีประเภทละ ๑ คน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑๔.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทา
วิทยานิพนธ์ด้วยการซักถาม และลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎี
บัณฑิตต้องได้รับมติจากกรรมการอย่างน้อย สี่ในห้า
๑๔.๕ ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบตามแบบที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด ผ่านผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบ ไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ
๑๔.๖ นักศึกษาต้องจัดทา...

๔๑
๑๔.๖ นักศึกษาต้องจัดทาต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน ๑๐ ฉบับ
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา โดยกรอกแบบนาเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
ข้อที่ ๑๕. ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติดังนี้
๑๕.๑ มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
๑๕.๒ มีวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
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 นิว้ วัดจากขอบ
บนของตรา วางกึ่งกลางของปก ห่างจากขอบบน ๑ นิ้ว
๑๖.๔ ตัวหนังสือเดินทอง
๑๖.๕ ตัดริมเล่ม เจาะ เย็บ ติดผ้าคิ้ว และหุ้มสัน
๑๖.๖ ติดรองปกสีขาว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

๔๒

ภาคผนวก ง

๔๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวการปฏิบัติในการประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
…………………………………..
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา 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. เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 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...
...

๔๔

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 ในหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ใหม่จนกว่าจะได้สัญลักษณ์ S ครบทั้ง ๓๖ หน่วยกิต
๖. เมื่อสอบวิทยานิพนธ์แล้ว และนักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาได้ภายใน ๖ สัปดาห์หลังการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นต้องเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ ๑ สัปดาห์ขึ้นไป) จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน และนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอสอบใหม่
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งแรก
ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ภาคผนวก จ

๔๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
……………………………………………
เพื่อใหผลงาน วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีคุณภาพ เปนที่เชื่อถือตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงกําหนดแนวปฏิบัติและเกณฑการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘” การคัดลอกผลงานทางวิชาการ หมายถึงการลอกเลียนหรือนํา
ขอความ งานเขียน สํานวนภาษาโดยการคัดลอกคําตอคํา การถอดความ หรือการสรุปเนื้อหาผลงานของผูอื่นมาทั้งหมด
หรือบางสวนมาเปนผลงานของตนเองโดยไมมีการอางอิงเจาของผลงาน
๒. แนวปฏิบัติในการกํากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดทําวิทยานิพนธและการศึกษา
คนควาอิสระ มีดังตอไปนี้
๒.๑ นักศึกษาที่จะยื่นเรื่องขอสอบโครงรางวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ และสงวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ใหดําเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานงานโดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยสง
แบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแนบหลักฐานรายงานผลการ
ตรวจสอบที่แสดงคารอยละของความซ้ําซอน (Plagiarism Checking Report) และผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพ นธแ ละการศึ ก ษาค นควา อิ ส ระก อ นยื่ น ขอสอบโครงร า งวิ ทยานิ พ นธ แ ละการศึ ก ษาค นคว า อิ สระ และส ง
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่กํากับและควบคุมการทําวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ ของ
นักศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามประกาศนี้
๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่กํากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทําวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามประกาศนี้
๓. เกณฑการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษามีดังตอไปนี้
๓.๑ ความซ้าํ ซอนและความคลายคลึงของโครงรางวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไมเกินรอยละ ๓๐
๓.๒ ความซ้าํ ซอนและความคลายคลึงของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ บทที่ ๑ - ๕
ไมเกินรอยละ ๓๐

๔๗
-๒-

๔. กรณีที่มีปญหาอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับแนวการปฏิบัตินี้ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เปนผูตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

